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De bloei eener taal is zekerlijk niet afhankelijk van het
aantal en de deugdelijkheid der Woordenboeken en spraakkunsten , waaruit de kennis van de beteekenis en het
gebruik harer woorden , en van de wetten , volgens welke
zij die in de rede verandert en zamenvoegt , kan geput
worden. De voortreffelijke geschriften uit den tijd van
VONDEL en CATS in welken den dichter en prozaschrijver
slechts weinige en nog hoogst gebrekkige spraakkunstige
hulpmiddelen ten dienste stonden , bewijzen , dat een yolk
eene uitstekende litteratuur kan bezitten en evenwel in de
kennis zijner grammatica nog weinig gevorderd zijn. Doch
even zeker is het, dat ooze bewondering van de werken
der zeventiende eeuw niet verhoogd worth door de onregelmatigheden in de spelling en de feilen tegen eerie gezonde
spraakleer welke bijna alto geschriften van dien tijd ontsieren. Die gebreken mogen den tijdgenoot geringen aanstoot
gegeven hebben , den lezer van den tegenwoordigen tijd
hinderers zij steeds min of meer. Sedert lang is men keuriger
geworden en zou den naam zelfs van dragelijk schrijver
weigeren aan hem , die toonde zuiverheid van taal en stijl op
geringen prijs to stellen. Niet alleen in werken van smaak
is die eigenschap een noodzakelijk vereischte geworden ,
de geest des tijds vordert meer en meer netheid en juistheid
van uitdrukking in alle geschriften van het openbare en
bijzondere leven.

Eene eerste voorwaarde voor eenen zuiveren stijl is de
kennis en richtige toepassing van de grondregels der spraakleer mar deze zijn op verre na niet toereikend om alle
twijfelingen te beslissen , het geslacht en de spelling van
ieder voorkomend woord to leeren. Door oefening en het
lezen van goad° schrijvers moge men bet verre gebracht
hebben , een good woordenboek zal men nimmer kunnen
ontberen. De schrijftaal wijkt te zeer af van de taal des
dagelijkschen levens , wij zijn te onnaamikeurig in het
gebruik der voornaarnwoorden , slikken de sluitende n der
verbogen naamvallen to veel in , om ooit geheel vast te worden op het stuk der geslachten. Onze spelling is , bij al bet
voortreffelijke , waardoor zij boven die der meeste nieuwere
talen uitrnunt , te veel gegrond op de etymologie en de
uitspraak van vroegeren tijd , dan dat regels alleen den
minder geoefende in bet schrijven zouden kunnen besturen.
Maar een goede stip vordert meer dan het inachtnemen
der geslachten en spelregels, zij wil ook dat ieder woord
in zijne eigene beteekenis gebezigd worde en verbiedt het
gebruik van barbarismen , en bier worden bloote spellingen geslachtlijsten ontoereikend. De ware beteekenis en bet
gebruik
van zeldzamer voorkomende woorden is niet aan
t-)
ieder bekend de zoodanige worden dan ook dikwijls in
verkeerden zin opgevat en onjuist met de overige woorden
van den volzin verbonden. Vele onzer nieuwsbladen en
tijdsehriften , opgevuld met artikelen en stukken , door
onbevoegde handen uit vreemde talen in de onze °vergebracht , verstompen het nationaal taalgevoel en gewennen
ons allengs aan woorden en uitdrukkingen , die strijdig zijn
met ons taaleigen. Do minder geoefende , die nogtans onberispelijk wenscbt to schrijven , heeft derhalve behoefte aan
een woordenboek , waaruit hij de beteekenissen en bet
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gebruik der woorden kan leeren kennen , en zich kan overtuigen , of eenig twijfelachtig woord den toets eener gezonde
kritiek heeft kunnen doorstaan , of het nederlandech is of
niet. Een woordenboek , dat alle vereischten vereenigt, alle
vragen beantwoorden , alle moeijelijkheden oplossen kan ,
bestaat nog niet. De vervaardiging daarvan gaat-de krachten
van een enkel mensch ook verre to boven , het kan slechts
het work zijn van jaren arbeids en van de zamenwerking van
vele deskuniligen. Loffelijk is intusschen iedere poging ors
het mogelijke te doen. De Heer BOMHOFF heeft getracht, door
de zamenstelling van dit woordenboek , in de dringendste
behoeften to voorzien en is naar ons bescheiden oordeel ,
vooral indien men de hulpmiddelen , die hem ten dienste
stonden , in aanmerking neemt , uitstekend geslaagd. Het
werk mag in de eerste plaats vrij volledig heeten en overtreft
in dit opzicht al het bestaande. Men ziet dit reeds met den
eersten opslag aan het volumen en den compresses druk ,
alsrnede aan het aantal woorden en woordverklaringen , die
met eon sterretje (*) geteekend zijn , hetwelk aanduidt , dat
zij in de beide Taalkundige woordenboeken van WEILAND
niet gevonden worden.
De woordverklaringen , hoe beknopt ook , zijn meestal
juist en duidelijk en door gepaste voorbeelden opgehelderd.
Bij de zamenstelling , wier beteekenis nit de grondwoorden
klaar genoeg blijkt , zijn zij to recht weggelat en, om het
book niet noodeloos to doen uitdijen en onhandelbaar to
maken. Bij ieder woord is daarenboven de soort, waartoe het
behoort opgegeven ; bij de Z. N. de vorm van bet meervoud
en den tweeden naamval; bij de B. N. de trappen van vergelijking , bij de Ww. hot hulpwerkwoord en de vocaalveranderingen.
In de spelling heeft do Heer BOMIIOFF zieh in den regal
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gehouden aan het algemeen gebruikelijke stelsel van den
Hoogl. SIEGENBEEK, dat bij besluit van het Staatsbewind
der Bataafsche republiek in 1804 in de openbare scholen
ingevoerd en sedert in alle van Staatswege uitgevaardigde
stukken en door de groote meerderheid der schrijvers
gevolgd is. Do afwijkingen , die de Beer BOMHOFF zich
heeft veroorloofd, zijn bijna alle verbeteringen to noemen
en bestaan , voor zoo verre ik heb kunnen nagaan, grootendeels in bet verbeteren van onregelmatigheden, waarin
het genoemde stelsel met zich zelf in strijd is.
In weinige gevallen is de Schrijver verder gegaan ; wij
zullen de voornaamste opgeven , ten einde den gebruiker
van het woordenboek in staat to stellen om , zulks verkiezende , bet stelstel van SIEGENBEEK geheel to volgen.
De schrijver verdubbelt des niet na eenen langen klinker
of tweeklank , en spelt dus vreeselijk , enz., niet vreesselijk,
eene spelling, die door SIEGENBEEK zelven in lateren tijd
in acht genomen is.
De uitgang aadje , in stellaadje, enz., is door azje voorgesteld ; voor zarnen vindt men samen; muziek , fabriek
enz. met ie, in plaats van muzijk, fabrfjk, behalve praktijk.
Voorts geeft de Schrijver met recht de voorkeur aan de
spelling koffie , kapelaan , drogerijen, uithollen , paardehop , kerseboom enz. boven koffij , kapellaan , droogerijen ,
uitbolen paardenhop kersenhoom , enz. , alstnede aan
alleszins en veelszins boven allezins en veelzins.
Het een en ander in aanmerking nemende , aarzel ik niet
bet woordenboek van den Heer BO MHOFF als het beste en
volledigste, dat wij bezitten aan to bevelen.
T.

W.

A.

A
Aal
A, de eerste letter van het alphabet en de Aal, m. (des — s ,) eene soort van ongehopt
eerste van de klinkers. 1.) Zij is Mug, a.)
Engelsch bier. Docli zie Eel.
verdubbeld: baan , heal, Naar, b.) aan het Aalbes, y r. eene bekende vrucht , waarvan

einde van eene lettergreep , welke den klemtoot] heeft ba nen , ha len , ka ren. 2.) Zij
is kort, a.) wanneer zij in de zelfde lettergreep , met of zonder den klemtoon, door
cell' of meer rnedeklinkers gevolgd wordt:
ban , hal, kar,, kas tij den, bald da dig, b.)
wanneer zij aan het einde eener lettergreep
staat , welke den kleintoon niet heeft : testa ment , ba lein , pa leis , va cant, hoewel
zij in dit geval , niet enkel in de gesprokene,
maar ook in de geschrevene taal , meermalen in de toonlooze e verandert : per kement
van per ga me num. 4' - yr. (Inn) a's„)
als: Eerie groote a. Sprw. Eene zaak van
a tot z verhalen , d. van het begin tot
het einde. Ilij kept Beene a voor eene b,
weet niets. Me a zeyt, nioet ook b
d.
zeggen, wie jets begint , moet het ook
voortzetten. , in de toonkunst , naam
eener muzieknoot, anders la geheeten , welke
den zesden toon aanwijst.
Aadje, zie Azje.
Aafselt, by. een bijna, zoo niet gebeel, veroud.
woord, verkeerd , slinksch: Aafsche treken.
Aagt, yr. (mrv. — en,) —appel,
—jesappel, m. soort van appel.
4'A.aft, een lange tweeklank , die nit den klank
van de lange a en dien van de korte i in
pi meat, ti ran bestaat. Zie i.
*Aaijen, b. w. in sommige oorden, streelen.
Aak, yr. (mrv. aken ,) een platbodemd Rijnschip ; hier en daar, boot in 't algemeen.
Aakse, yr. , zie het meer gebruikel. Akse.
.Aakster,m. vveinig in gebruik, zie Ekster.
Aal., m. (des — s, nal% alen ,) eene soort
van visch , die veel naar eene slang gelijkt.
Sprw. Een' gladden aal bij den staart
hebben, aan jets bezig zijn , dat waarschijnlijk
Diet gelukken zal. IN is zoo glad als een
aal, men kan Been' vat op hem krijgen.

men drie soorten heeft : Zwarte , roode en
witte aalbessen. Op vele plaatsen verstaat
men onder aalbes uitsluitend de zwarte en
noemt de twee andere roode en witte bessen
of ook wel roode en witte St.-Jansbessen.
In zeer vele gevallen bezigt men het enkele
, aalbessenstruik :
bes. Zie
aalbessen staan reeds in bloei.

Aftlbessenblad,
—bloesem,

o.

—bloeisel

o.,

DewijI het
gewas, aan 't welk de aalbessen groeijen , meer
een struik dan een boom is, bezigt men in vele
streken uitsluitend aalbessenstruik. —jenever, m. jenever op zwarte aalbessen
getrokken. –loof, o. –nat, 0. –rist,
yr. –sap, 0. –sop, O. –struik, m.

–tros, m. –wijn, m.
Aalbezie, zie Aalbes.
Aalbezienblad, o., –bloeisel, o.,
–bloesem, m., –boom, m., jenever, m., –loof, o., –nat, o.,
–rist, yr., sap, o., –sop, o.,
–struik,m.,–tros,m.,–wijn,
zie Aalbessenblad,enz.– In het Taalk.
Woordenb. leest men Aalbezieboom , dat ook
nog op bet woord Rist voorkomt: velen geven'
aan die spell. de voorkeur.
Aalboer, m. boar of buitenman , die aal
vangt en te koop aanbiedt. —broodje, o.
—fuik, y r. —geer, m. (des -s, mrv.
-geren, bij W. -geeren acne meestal drietandige vork met weérhaakjes of tandies, die
men tot het steken van aal gebruikt. — In
plaats van dit verouderde woord bezigt men
tegenwoordig : Elver, aakzer, aalschaar,
aalspeer, aalsteker, aalvork, palingschaar,
enz. – ij zer, 0., zie Aalgeer.— kaar,
yr. —korf, m. korf, waarin men aal vangt,
bewaart, te koop draagt , verzendt , enz.
—man, m. een man , die aal verkoopt

Aal

Aan

inzonderheid tangs de huizen. —mand,' Aaineehtig, (-er, -st ,) b y . ten gevolge van
hevige inspanning naar den adem Inigende.
yr. —markt, y r. —meisje, o. meisje,
—held, yr.
dat aal verkoopt. —woes, o. kruidmoes,
Aan, voor z. waarvan de hoofdbeteekenissen
(zie dit woord ,) waarin aal gekookt is.
zijn , a.) in den staat der rust. een rake n:
Aalmoes, yr. (mrv.- zen ,) eene liefdegift
De spiegel hangt aan den spijker. De
b e h ftig en
aan
of voor ooe.
ring is aan mijn' ringer. De kinderen zijn
Aalmoezenier, m. (des-s, mrv.-s.-en ,)
aan 't spelen, can 't werk. Bet is aan u
uitdeeler van liefdegaven ; in sommige
te spelen, gij moet spelen. De bead is aan
landen geestelijke , Welke de liefdegaven van
, bet is uwe beurt; b.) in den staat der
zijn' beer uitdeelt , de mis leest, enz.
beweging : een st rev en om te rak en :
o. gesticht tot onderhoud van
—
Zend het laken clan den koopman terug.
arme en gebrekkige lieden of van kinderen
Men gaut aan 't dansen, aan den clans.
der behoeftigen. —sarme, m. arme in
In dezen zin vervangt het de plaats van
—schap, o.
i huis
een aalmoczeniershuis.
l
den 3 nv.: Zend (aan) den koopman het laken
(des -s,) waardigheid van aalmoezenier.
terug. Souls kan bet met andere voorzet—skind, 0. kind in eenaalmoezeniershuis.
sets worden verwisseld , als: Zet het aan
Aainet, o. net, waarin men aal vangt of doet.
(tegen) den muur. De meid staat aan (bij)
—pan, y r. pan , waarin men aalstooft,enz.
de deur. Zij woont aan (nabij ) de kerk.
—pastei, yr. —rijk -er,, -st,) b y .
Zij ging aan (naast) mijne zijde. Men
van wateren, die veel aal bevatten.
vindt het aan(op)alle plaatsen. Arnhem aan
—schaar, yr., zie Aalgeer.—scho(voorheen : op) den Rijn. Aan (tot of in)
yr. —skop, m.
tel, m.
stukken slaan. Een gulden aan (in) centen.
—soep, y r. soep, waarvan aal een voornaam
Geen hemd aan (om of op) het lijf hebben.
bestanddeel is. —speer, yr. , zie AalEen ring aan (om) den singer. Aan (met
Beer. --creep, m. in sommige streken
of bij) de hand leiden. Er is Been helpen
eene zetlijn met angels , orn aal daaraan te
aan (voor). Aan (naar) booed gaan. In al
—staart,m. —steek m. het
vangen.
deze wijzigingen is de booldheteekenis niet
rcgt om aal te steken: Den aalsteek hebben,
te miskennen.
in samenstelling met
pachten. * —, het steken van aal met de
werkwoorden, waar bet (behalve in: aanbidaalvork. —steker, m. iemand , die met
den, aanschouwen en aanvaarden) altijd
de aalschaar vischt ; zie Aalgeer.
scheidbaar is , laten zicli de beteekenissen
—streep, y r. donkere of zwarte streep
tot de volgende brengen : I.) een raken :
langs den rug van den aal ; fig. zwarte of
Aangrenzen. Aanpalen ; IL) eene toenadedonkere streep op de ruggegraat van sommige
ring : Hij viel tegen den muur aan. De
svel, o. aalshuid ; fig.
vale paarden.
hond liep op het kind aan; III.) eene
zegt men : Ben koopman in aalsvellen, uit
spotterMJ voor kramer, die in onbeduibepaalde hetrekking tot iemand of iets :
IN speak den burgem,eester op de straat
dende voorwerpen handelt. —svet, o.
aan. demand iets aanzeggen ; IV.) een kort
*Aalte, vr. in Gelder]. en elders, pis van
vertoeven Hij iemand aangaan of aanrundvee. —gat o. kuil voor de aaite.
rijden ; V.) een begin : Een' lofzang
*Aaltje, o. (des- 5,mrv.-s,)verklw. van Aal.
aanheffen. Een ambt aanvaarden. Het vuur
*Aaltolletje, o. een speeltuig van kindeaanleggen ; VI.) een vorderen , toenemen ,
ren , dus genaamd naar A op eene der zijden,
minuet' : Aanleeren. Aanslibben; VII.) eene
welke al, alles of altemaal beteekent en .
wanneer zij boven komt, den geheelen pot
vereeniging of samenkoppeling Aanhechten.
Zich aansluiten. Aanbranden; VIII.) het
Dewij1 aal voor al thans
doet winnen.
verheft de beteekenis van het werkwoord tot
ni-i meer in gebruik is , zou men beter
een' zekeren trap , versterkt ze: Een Hoek
doer , altolletje to zeggen en te schrijven.
aanprijzen. Den viand aantasten. Emit'
--vangst, yr.
illalvauger,
knoop aanhakn ; IX.) eene bespoediging:
—vangster, yr. —vijver, m. vijver,
Loop wat aan. Zoo ge niet aanschrifft,
waarin vooenamelik aal wordt gevonden.
zult ge voor den avond niet gedaankrij
—vork, yr., zie Aalgeer. —vorkrijgen;
o.
(in dezen zin kan de samenstelling plaats
mig, by. —vrouw, y r.,
hebben bij alle werkwoorden , welker bevrouw, die aal verkoopt, inzonderheid fangs
teekenis dit toelaat, als: Aangaan, aand e huizen.
loopen, aanstappen, aannaaijen, aanAam, o. (des - s , mrv. amen, doch met
wegen ;) X.) eerie toenadering : lk zie hen
een bepal. telw. aam,) vat of maat van
aankomen;; XI.) eene berstelling van bet
k
ver
i anker.
ontbrekende : Aanwitten. Aanpleisteren ;
Aam.borstig, (-er,-st,) b y . ten gevolge van
XII.) overtollig Aanbelangen. Aanbehooeen gebrek der borst kortademig, enghorren ; MIL) wanneer de stain een bijvoeg.
stiff. —heid, y r. eene ziekte, die zich door
naamw. is, eene versterking , als : Aandikken.
cane moeijelijke ademhaling kenmerkt.
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Aanlengen ; XIV.) sours kornt het verbonden Aanbehooren, o. w., zie bet meer
bruikelijke Ilehooren en Toebea
hu!pwoorden voor, waarbij het eigenlijke
hooren.
werkwoord, hetzij in den bedrijvenden of
in den lijdenden vorm , of een ander woord Aanbei, y r. meest enkel in het meerv.
Annbeijen , zekere , dikwijls pijnlijke
is uitgelaten , yooral in de taal van bet
dagelijksehe leven: De schuit is aan (aanzwellingen , ook takken geheeten , aan het
achterste, waaruit vantijd tot ti.jd bloed vloeit.
gekomen ). De deur was aan (aangezet).
1k heb de laarzen aan (aangetrokken , aan Aanbelang, o. (des -s,) belang, doch met
eene versterking der beteekenis.
en, b.
de beenen getrokken). Ilebt gij de kaars
aan (aangestoken )? De lamp mag niet aan
w. belangen, betreffen, aangaan , doch met
(aangestoken worden); fig. Hij is er sieeht
eene versterking der beteekenis. Van dit
aan , bet is sleek met hem gesteld. floe
werkwoord zal niet ligt lets anders voorkois de tabak er aan? hoe is de tabak gemen, dan de derde persoon enkelvoud van
den tegenw. tijd der aantoon. wijs: Wat trqi,
steld ? Er is niets van aan, in t gemeenz.
verkeer,, er is niets van waar. Zie Aanu, enz. aanbelangt. Voor zoo veel de
durven, Aanhebben Annhel- tc;enoemde zaak aanbelangt.
pen , Aanhoeven Aankunnen, Aanbellen 9 o. w. met H., aan de deurAlianinten, Aanmogen 9 Annwil- sae! trekken : Zij belde juist aan.
Len , Aanzijn (Aanwezen), Ann- Annbesteden, b. w. eenig werk voor eene
zullen.
bepaalde som te maken geven , over 't alVOOr het werkw, gebeurt bet
soms wel , dat aan door een tnsschenkomend
gemeen met mededinging, wanneer het
woord daarvan wordt afgescheiden : Zoo Inj
dengenen worth gegund, die aanneemt het
het aan wil nemen.*—, bw. als: Van den
voor den minsten prajs te leveren: Een huis
aanbesteden. De kerk te A. weed voor
beginne aan of af, doch Diet : Van den bef 40.000 aanbesteed. De herstellingen aan
ginne af aan, zie Af.
den ilokketoren zijn gisteren aanbesteed.
Aanaarden, b. w. de g arde om jets aan—er,rn. —ing, yr. (mrv. -en,) bet aanboogen: E' en' boom aanaarden. —ing, yr,
A.nnadenien, b. w. met den adem tegen
besteden; bet aanbestede werk. —besteedster, y r.
jets aanblazen : Het good aanademen.
4.1lanarbeiden , o. w. met H., sterk of Aanbesterven, ongel. o. w. met Z,
door bet sterven van iemand aan een' ander'
met spoed arheiden.
toevallen : Al die goederen zijn hem in de
Annbad , v. t. van aanbidden.
laatste jaren aanbestorven. —ing, yr.
.Aanbalfen , b, w. aanblaffen. —er, m,
*Aanbaggeren, o. w. met H., met spoed *Aanbeteren , o. w. met Z., beteren, van
eene ziekte herstellen.
baggeren.
.Aanbakken, ongel. o. w. met Z. , zich Aanbetrouwen , h. w. betrouwen, toebij bet bakken aan jets vastliechten : Het
vertrouwen : Aanbetrouwde gelden. Zie
Annvertrouwen Toebetroubrood is aangebakken.* -, met H. , met
spoed bakken. —baksel o. hetgene aan wen , Toevertrouwen en Ver.
lets vastgebakken is.
trouwen.
*Aanbalken , w. tegen iemand of iets 4' Aanbeuren, zie Aantillen. (ler.
balken: De ezel balkt het schaap aan. Aanbeveelster, yr., zie AnnbeveAanbaren , o. W. met Z., aan boord Alanbevelen, ongel. b. w. een' persoon
komen ; aanianden.* —, met H. al le zeilen
of zaak aan iemands zorg opdragen : De burbijzetten. —ing, yr.
gemeester Kee ft ons dien man oldie zaak
aanbevolen. Men heeft dien man of die
Aanbassen , b. w. aanbaffen , aanblaffen ;
ceder aanbevolen. —er, m.
onbeschaamd bejegenni , openlijk lasteren :
zaak bij
er,
persoon , die aanheveelt.
9 vr. (mrv.
aDe laster moos mij aanbassen. ”
hood , die aanbast;
-en,) bet aanbevelen: Brieven van aanbem. (des -s, mrv.
veling. Een brief ter aanbeveling eener zaak.
fig. die anderen enbeschaamd bejegent.
—ingsbrief, m. brief van aanbeYeling.
Aanbeeld, o. werktuig op 't welk ijzer
en andere metalen met den Kamer worden Aanbevolen , v. d. van Aanbebewerkt ; fig. 1k zal nog diksinjls op dat
velen.
dikwijls op die zaak Aanbiddelijk, (-er, -st,) by. en bw.
aanbeeld slaan
aanbidding waard of verdienende: God alleen
terug komen. -been, o. zeker beenije in
is aanbiddelijk ; fig. eene eerbiedige liefde
bet oor, dat eenigszins op een aanbeeld gelijkt.
verdienende, uitstekend: Een aanbiddelijk
—blok, o. blok, waaropeen aanbeeld rust.
meisje. Aanbiddelijk sehoon. —heid Yr.
Aanbegin , o. (des -s,) begin , doch met
eenige versterking: Van 's aardrijks aan(mrv. -heden,) toestand van. 'tgeen aanbiddelijk is; fig. aanbiddelijke hoedanigheid.
begin. —nen , ongel. o. w. met Z. ,
begintien , aanvangen:

bladzijde tveder oan .

begonnen op die

Aanbidden,

ongel. b. w. (ik bad aan,

heb aangebeden ,) goddelijke eer bewijzen
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Aanbi
Beelden aanbidden.* (ik aanbad, heb
aangebeden,) eene eerbiedige liefde toonen ,
grootelijks vereeren:a'K aanbad Naar; neen,
ik bad Naar aan;,, fig. De rijzende zon
aanbidden , d. i. de bovendrijvende partij
vereeren en vleijen. o. w. met H.,
met bidden spoed maken. —enswaardig , (-er, -st.) by. en bw. —ens-waardigheid, yr. — er, m. —ing,
y r. (mrv. -en.) —ster, yr.
*Aanbiedelijk, (-er,-st,) bv.gescbikt om
aangeboden te worden. Een bruikbaar
woord, schoon het welligt niet voorkomt.
Aanbieden, ongel. b. w. ter aanneming
voorstellen : Bij bood ntij eene plants in
zijn rijtuig aan.* (zich) w. w. van
personen en zaken : Niemand heeft zich tot
dien post aangeboden. Zoo de gelegenheid
zich mogt aanbieden, d. zich mogt opdoen.
—er, m. —ing, yr. (mrv. -en ,) het
aanbieden; bet aangebodene , aanbod.
—ster, yr.
Aanbijten 9 ongel. b. w. heginnen te bijten,
een 7 beet in lets doen : Een aangebeten appel.* —, 0. w. met H. , van visschen , aan
't aas bijten; fig. Bij wil niet aanbijten , d. i.
hoe fraai men hem de zaak ook moge voorstellen, bij wil er zich niet mee inlaten.
heeft aangebeden, d.
hij heeft zich laten
overbalen hij is er aan vast.
*Aanbikken, o. w. met H. , snel bikken.
*Aanbillen, o. w. met H., sod bitten.
Aanbinden, ongel. b. w. binden , vastbinden , vasthechten : Den wijngaard aanbinden. De paarden aanbinden. Sprw.
Waar het paard aangebonden is , moet het
vreten, men moet zich naar de omstandigheden schikken. De kat de bel aanbinden,
bij eene gevaarlijke onderneming den eersten
stap doen ; fig. bevorderen , aandringen ,
doorzetten : Gij moet die zaak naar uw
beste vermogen aanbinden. er, m. die
aanbindt ; fig. die eene zaak bevordert.
—ing vr. (mrv. -en ,) het aanbinden ;
fig. bevordering. —ster, yr.
*Aanbitteren , b. en o. w. met Z.,
bitterder maken of worden.
Aanblaasster 9 yr., zie Aanblazer.
*Aanblaa,uwen , h. en o. w. met Z.,
blaauwer maken of worden.
Aanblairen, b. w. tegen iemand of jets
Haffen : De bond blaft den bedelaar aan.
Aanblaren Aanblaten , b. w. tegen
iemand of iets blaten : De koeljen blaarden ,
blaatten on s aan.
Aanblazen 9 ongel. b w. in zekere rigting
blazen : Bij blies het stof tegen de ruiten
aan.*---,door blazen aansteken of doen vlammen : Bet vuur aanblazen; fig. aanhitsen ,
aanzetten : De onlusten aanblazen. *
0. w. met H., snel blazen ; in zekere rigting
blazen : Hij blies tegen de schilderij can.

Aanbo
—er, m. die aanblaast. —ing, yr.
(mrri/f/.. en .) bet aanblazen; fig. zie Aand
,
t:
*Aanbleeken, o. w. met Z. , op de Meek
Witter worden.

.Alanblijven ongel. o. w. met Z.. aan
bet bestuur of in zijne hediening blijven :
De burgemeester werd afgezet, moor de
secretaris bkej can.* — met nitlating van
ears ander woord: De rok moat den gehrelen
dag aanblijven , d. aan bet lijf blijven.
De deur moet aanbliiven op can' kier of
reet genet blijven.
Ai anblik m. (des -s ,) schielijke wending
der oogen naar iemand of ietg : Bij den eersten
aanblik , op bet ecrste gezigt. —ken , b.
w. den blik op iemand of iets rigten. 0. W.
met H. „ aantiehten , aanbreken.
Aanblinken, ongel. b. w. tegenblinken.
aanbod kwam
Aanbod, o. aanbieding
hem onaannemelijk voor.
*Aanboeken, b. w. boeken: Zijn alle
posten aangeboekt?
*Aanboenen, o. w. met H., snel boenen.
*Aanboeten 9 b. w. in sommige streken :
Een vuur aanboeten, d. aanleggen. Zie
lioeten en Opboeten.
*Aanboffen , b. w. met eene bof in zekere
rigting werpen: De kerel bofte hem tegen
den muur aan.* o. w. met Z., in zekere
rigting boffen, d. vallen.
.Akanbonzen, b. w. met eene bons tegen
jets werpen: Zij bonsde het kind tegen de
schutting o. w. met Z. , met eene
bons tegen lets aanvatlen.
Aanboorden, o. w. met Z. , aanbaren.
*Aanborduren, o. w. met II. snel
borduren.
*Aanboren, b. w. beginnnen te boren.
'"
o. w. met H., met spoed boren.
*Aanborstelen, o. w. met H., snel
borstelen.

Aanbotsen,

o. w. met Z., met eene
hots in zekere rigting vallen : Zij zijn,
tegen elkander aangebotst. yr.
(mrv. -en.)

Aanbouw, m. (des -s,) het aanbouwen
van buizen schepen enz.: Er zijn verscheidene huizen in, aanbouw.* — , het
bewerken van tot dus verre onbebouwde
gronden ; fig. beschaving , verrijking en
veredeling eener taal enz. —en , b. w.
door bonvven verbinden of vergrooten :
laat een' nieuwen, vleugel aan zijn huffs
aanbouwen. door bouwen voortbrengen
of vermeerderen : Huizen en schepen aanbouwen.*—, door bet bebouwen van gronden
pogingen aanwenden, om hen vruchtbaar te
maken : ileidegronden aanbouwen d.
ontginnen ; fig. Eene taal aanbouwen , d.

i.

Naar beschaven, verrijken en veredelen.*----,
0. w. met H., met speed bouwen.

—er,
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Aando
Aanbr
m.—ing, vr. (mvr. -en ,) het aanbouwen ;
bruisen , d. i. hem onstuimig bejegenen.
het aangebouwde. —ster, vr.
—ing, yr.
*Aanbraden, o. w. met H., snel braden. Aanbrullen, b. w, tegen iemand of jets
*Aanbraken, o. W. met H., met het
brullen. —ing, yr.
Aanbuigen ongel. b. w. naar lets
braken van vlas, enz, spoed maken.
A.anbranden, o. w. met Z., zich order
toebuigen.
ing, yr.
't koken of braden , bij geniis van 't noodige *Aanbuitelen, o. w. met Z. , in zekerc
vocht of ook door overmatige hitte, aan den
pot , enz. vastzetten : De kool zal aanbranden. A angebrand ruiken, smaken ; fig. Aangebrand eene geheime ziekte hebben.
*—, met H. , snel branden : Indien het
vuur niet beter aanbrandt, zal, het
vleesch niet gear worden."—, b. w. hier en
daar gebruikelijk voor: laten aanbranden :
De keukenmeid heeft de knollen aangebrand."—, even aansteken: Eer men de
kaarsen op de kandelaars zet, brandt men
ze vooraf gemeenlijk een weinig aan.
—sel, o. het aangebrande eener spijs.
Aanbrassen, b. w. met de brassen
aanhalen.
*Aanbreijen, b, w. breijende aanhechten : Een sink aan een net aanbreijen.
*—, door nieuw breisel ter vervanging van
het versletene eene kous, enz. herstellen :
Kousen aanbreijen d. er nieuwe teenen
of voeten aan breijen. Aangebreide kousen.
*—, o. w. met H., met breijen spoed maken.
Aanbreken ongel. b. w. beginnen open
te breken ; lig. beginnen te gebruiken: Len
vat rijst aanbreken. o, w. met Z.,
van den dag , den dageraad , den avond,
zich beginnen te vertoonen : De dag brak
juist aan, toen wij in '1 rijtuig stapten;
fig. De dageraad van zijn geluk breekt
aan. *
, met H., met breken spoed
maker).
Aanbrengen, onreg. b. w. nader brengen, ergens heen brengen : Bouwsto ffen
aanbrengen."--, plaatsen : Eene trap in
een huis aanbrengen ; fig. te pas brengen :
Dat gezegde is hier good aangebracht.
*—, melden, mededeelen, overbrengen , verklikken : Ilij brengt zijn' vader alles aan.
aanklagen , beschuldigen : lets bij het
geregt aanbrengen; fig. verschaffen , opleveren , bezorgen: Die onderneming heeit
mij weinig voordeel aangebracht. —er,
m. —ing , yr. (mrv. -en.) —ster, vr.
Aanbrieschen, b. w. tegen iemand of
lets brieschen
*Aanbroininen, b. w. tegen iemand of
jets brommen.
*A.anbruijen , b. w. met een' brui in
zekere rigting werpen.*—, o. w. met Z.,
met een' brui in zekere rigting vallen.
Aanbruisen, o. w. met H., in zekere
rip, ting bruisen ; herwaarts bruisen : De
zee bruist aan." —, bruisend naderen
Wij willen nu een' oogst van vloten
can den bruisen)); fig. Tegen iemand aan-

rigting buitelen ; buitelende naderen Daar
komt bij aanbuitelen.
4.Akanbulken, b. w. tegen iemand of jets
bulken.
*Aancijferen, o. W. met H., snel cijferen.
Aandacht, yr, het rigten zijner opmerkzaamheid op jets : Zijne aandacht op iets
overpeinzing. —ig, (-er, -st,)
by. en bw. oplettend , opmerkzaam. —iglijk, bw.
*Aandansen, o. w. met Z., herwaarts
dansen.
met H., snel dansen.
Aandeel, o. gedeeltelijk eigendom , hepaald deel : Ik heb mijne twee aandeelen
met geringe sehade verkocht.*—, deelhebbing ten goede of ten kwacle : Ik heb nog
heeft zijn
aandeel can dat huis.
aandeel gekregen. homier m.,
—houdster, yr. die een of meer aandeelen van eene geldleening , enz. heeft.
5Aandekken , o. w. met H. , met spoed
dekken.
*Aandelven ongel. o. w. met H. , met
delven spoed maken.
*Aandenken, o. (des -s , mrv. -s,) herinnering Dit voorval zal nog lang in
aandenken blijven."--, geschenk ter herinnering: Ik heb een aandenken van hem
ontrangen.
Aandichten, b. w. ten nadeele van iemand
verdichten te laste leggen : iemand jets
aandichten, jets van iemand verdichten.
—ing , yr. (7nrv. -en ,) het aandichten ;
bet aangedichte.
Aandienen, b. w. berigten , beken I maken : Ilij diende het terstond aan. —,
aanmelden , iemands naam bekend maken:
Iemand bij den Neer des hnizes aandienen.
Zich bij den minister laten aandienen.
Zich bij iemand aandienen.
Aandiepen, b. w. dieper maken : Len'
put aandiepe9."—, o. w. met Z. . al pei(mrv. -en.)
lende naar land varen.
*Aandikken , b. w. dikker maker) : Gij
nzoet de beenen der m een weinig aandikken. 4'
0. w. met Z. , van vochten
dikker worden : Wanneer de stroop eenigen
tijd slant , zal ze wel aandikken.
Aandisschen, o. w. met H. de spijzen
opdisschen : Men heeft reeds aangediseht.
Aandoen, onreg. h. w. van min of meer
naauwe kleedingstukken aan het lijf does,
aantrekken : Doe uw' overj as can ; fig. aver
of Geregtigheid aandoen, zich daarmee
veroorzaken , toebrengen
bekleeden.

Aando
berokkenen hetzij iets goeds , of iets
kwaads lemand eer,, sehande , verdriet ,
smaad, vermaak , enz. aandoen. Men deed
ons den oorloy aan.*--, aanranden , aanvallen : Twee vreemde snaken deden hem
op den wet' aan.*—, bijna digt doen , op
eene reet zetten
aanzetten : Gij moet
het venster aandoen.*— , bezoeken ;
deden onze haven niet can ; fig. treflen,
roeren : Dat voorval heeft mij sterk aangedaan. —ing yr. (mrv. -en ,) het aangedaan of geroerd worden ; gevoel , gevoeligheid , gewaarwording: Indien hij er de
minste aandoening van had. Zij trachtte
hare aandoeningen te verbergen. ,
(-er, -st,) by. en bw. voor aandoeningen
vatbaar,, die of dat ligt aangedaan of geroerd
wordt: Een aandoenlijk mensch , gestel ;
fig. tretrend roerend : Een aandoenlijk
schouwspel. —lijkheid , yr. (mrv.
-heden ,) gevoeligheid : Hare aandoenlijkheld is voor hare gezondheid nadeelig.*--,
roerende boedanigheid.
*Aandooijen, onpers. w. met H. , sterk
dooijen.
*Aandoppen, o. w. met H., snel doppen.
*Aandorschen,o. w.met H., snel dorschen.
Aandouwen , b. w. naar iemand of jets
toedouwen : Douw het een weinig aan.*
in zekere rigting douwen : Hij douwde mij
tegen den muur aan.
bijkans toedouwen. ing yr.
Aandraagster, y r. , zie Aandrager.
Aandraaijen, b. w. in zekere rigting
draaijen ; vaster draaijen: Draai de schroef
nog wat aan ; fig. in de gemcenz. taal :
lemand lets aandraaffen, d. i. het hem
aansmeren. * , o. w. met H., snel draaijen.
*—, met Z., draaijend naderen : Dear komen
zij aandraaijen. Bet onweer draait op de
stad aan. —ing yr.
Aandragen , angel. b. w. dragend nader
brengen aanbrengen brengen ; fig. gemerits. bekend maken , aanbrengen, verklappen: Zij draayt Haar' wader alles aan.
--er, m.
Aandrong m. het dringen ; dringende
hoop , dram : Een sterhe aandrany van
yolk ; fig. drangrede: Met aandrang spryken. Een' sterken aandrang gebruiken.
Aandraven 0. w. met Z., herwaarts
draven boewel meestal met komen a!s:
Dear komen zij weer aandraven.* metes.,
van paarden en menschen , snel draven.
Aandrentelen , o. w. met Z. , drentelend
naderen : Kamen aandrentelen.
Aandribbelen, o. w. met Z., herwaarts
dribbelen.
Aandrift, yr. aandrijving , aanzetting
natuurdrift ; fig. aanblazing van een' poetischen geest.
'AandrijiAter vr. , zie Aandrijver.

Aanee
Aandriliven ongd. b. w. doen voortgaan :
De koeijen aandrjven. Men drifft ma'
spijker, hoepels aan; fig. aanporren,
aanzetten, aanvuren : lemand tot het
kwaad aandrijven. Zijne eerzucht dreef
Item daartoe aan. , o. w. met Z.,
drijvend naderen herwaarts of in zekere
rigting drijven : Het lijk kwam aandrijven.
Bet vlot dreef tegen de brut' aan ; fig. Die
man is bier op eene stroowisch komen
aandrijven , wordt gezegd onotrent iemand,
die zijne afkomst niet bekend gemaakt
en (inzonderheid) geen vermogen meege,
bracht heeft.
m.
er
yr. (mew. -en.)
A.andringen angel. b. w. in zekere rigting dringen : lemand tegen een' muur
aandringen. , voortdringen ; fig. aansporen, aanzetten , aanporren : Men moet
poginghem altijd sterk aandringen. *
en aanwenden , om iets te doen vorderen
Eene zaak aandringen. , 0. w. met
Z. , dringend naderen voorwaarts of in
zekere rigting dringen : De vijand dringt
aan, dringt op de stad aan.*—, met H.,
als: Op iets ( bij iemand) aandringen, d.i.
pogingen (bij iemand) aanwenden , om iets
te verwerven of te bevorderen. —er, rr-.
—ing , yr. (mvr. -en.) --ster, yr.
*A.andriniken , angel. o. w. met H., snel
drinken : Drink wet aan.
*Aandrogen, o. w. met Z., droger worden:
De wasch droogt weinig aan.
*Aandrossen, o. w. met Z., doch meestal:
_Kamen aandrossen. Zie lirossen.
*.Aandruisehen o. w. met Hebben, doch
enkel fig. in : Tegen de waarheid aandruischen , d.
er mede strijdig zijn.
Aandrukken , b. w. in zekere rigting
drukken.*-- , o. w met H. , snel drukken.
Aanduiden , b. w. duidelijk kenbaar maheb het
ken , opdat het begrepen worde
hem aangeduid. toeschrijven , nageven , doch weinig gebruikelijk : Men duidt
hem eene schandelijke daad aan. —ing
ye. (mrv. -en ,) aan wijzing, verduidelijking.
*.Aandunnen , b. en o. w. met Z. , van
vloeistoffen , dunner maken of worden.
*Aandurven , gel. en onreg. b. w. met
uitlating van een ander werkwoord , b. v.
aantasten, ondernemen „ enkel in de yolkstaal , bet met iemand durven opnernen :
Onze buarman dorst den soldaat niet clan.
—, ten aanzien van zaken , durven ondernemen : De advocaat W. durft zulk een
ingewikkeld proces niet aan.

Aanduwen 9 zie Aandouwen.
*Aandweilen , b. w. het ontbrekende
dweilen.

ikaneen , bijw, achtereen , na elkander :
Driemaal aaneen.* , het eerie aan bet
andere, aan elkander,, samen : Twee lappen
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Aange

Aanei

ann.* —, beginner] te branden: Bet vuur
isnietaangegaan.*-, met H., snelgaan: Ga
wet
; fig. in meer of minder afwijkende
beteekenissen : Twee dingen te gelijk doen,
gaat niet aan, kan niet geschieden. Nu, dat
gaat aan!, dat kan er door. Dat gaat zoo
niet aan, is niet voldoende, betaamt niet.
Zijn verlies gaat nog al aan, is zoo bijzonder
groot niet. De ontvangst ging nog al aan,
was redelijk.*—, razen , tieren: De hurgemeester ging vreeselijk aan. Op iemand
(die afwezig is) aan9aan, over hem uitvaren.
Over lets aangaan. ?'even iemand (die tegenwoordig is) aangaan, tegen hem uitvaren. —, b. w. sluiten, maken : Een huwek, verdrag , verbond, enz. aangaan ;
fig. betreffen , raken: Gaat u dat aan?
selling, yr. –lijming, yr. –naai--de, voorz. b etrefr end we . , met
jing, yr. –riiging, yr. schakem opzigt tot,
tot
ten aanzien van, opzigtelijk , nopens: Aanling, yr . ( was
mrv. -en,) samensc h
ling ;
gaande hetgene ik u gezegd heb .
fig. reeks van samenhangende of opeenvolet Z. , h er gende dingen: Eerie aaneensehakeling van *.Aangalope ren, o.
waarts of in zekere rigting galoperen: Bij
ongelukk en
k van zijn verde
def.—spiikering,yr.— voeging,yr.
galopeerde op de stall aart.*— , met H., sue!
galoperen.
*Aaneigenen , b. w., zie het meer gebruiAangang, m. (des -s,) bet naderen ;
kelijke Toeeigenen.
lochh enkel in : « Op den aangang
*Aanenten 9 o. w. met H., met spoed eaten,
komen , » komen aangaan. e Zij ontmoetAanerven , b. w. als erfgoed ontvangen:
ten elkander, en ik kwarn gevallig , op
Groote njkdornmen aanerven ; fig. mede
den aangang», d, toes zij elkander ontter wereld brengen : Ziekten aanerven door
moetten.
de losbandig heid der ouders.
o. w.
met Z., door erfenis aankomen. —ing 9 yr. Aan.gapen, h. w. tegengapen : Een onpeilbare aigrond yaapte hen aan; meestal fig.
4Aan.eten , onreg. o. w. met H., snel eten.
met zoodanige bevreemding of verwondering
*Aanfeilen , b. w.. zie Aandweilen.
aanstaren, dat men den mond daarbij on*Aanitadderen, o. w. met Z., in zekere
willekenrig opspert , gelijk iemand, die gaapt
rigting of herwaarts fladderen.
of geeuwt. —er, m.
yr.
*Aannenren 9 o. w., zie Opfieuren.
*Aaniliklieren, o. w. met Hebben , in *Aangasten, o. w. met H. , snel gasten.
zekere rigting flikkeren : Bet Licht fi'ilkert Aa,ngave, zie Aangaaf.
tegen den spiegel aan.
(tieren. Aangebeden v. d. van aanbidden.
*--.(meer aangebeden, meest aangebeden,)
*Aanflodderen 9 o. w. , zie Aanlitadby. van persouen en zaken , die men aanbidt.
.Aanfiniten ongel. b. w. fluiten in de
rigting van iemand ten teeken van Aangebeten, v. d. van aanbi1ten.
spot ; doch weinig meer in gebruik : « Een Aangebleven , v. d. van aanblijven.
ieder,, die daar doortrekt , zal ze aan- Aangeblonken, v. d. van aanb!inken.
fluiten.» Men bezigt thaws: uitfiruiten. Aangeboden , v. d. van aanbieden.
—ing, yr. fig. besehimping, verachting, Aangebonden , v. d. van aanbinden.
bespotting: « Zi:j zijn tot eerie aanfluiting Aangeboren, v. d. van bet verouderde en
ongelijkvloeijende Aanbaren g b. w. bij
hunner vijanden gesteld,»
het baren mededeelen : Deze kwaal is hem
Aanfokken, b. w. van tam gedierte, door
aangeboren. « Alle wet is aangeboren,
fokken vermeerderen : Men fold hoenders ,
of segeven.»* - , by. bij de geboorte gegeven
kalveren, sehapen, paarden, enz, aan.
of ontvangen : De aangeborene wet, de naTen aanzien van gewassen verdient aantuurwet. Aangeborene begrippen , ingekweeken de voorkeur. —er,
—ing,
schapene begrippen. De aangeboren aard.
yr.
ster, yr.
De aangeboren zwartheid der Mooren.
Aangaaf, yr. (inn) -gaven,) het aange.
Aangebracht 9 V. d. van aanbrengen.
yen, verklaring, opgave.
Aangaan , onreg. o. w. met Z. , in zekere Aangebroken, v. d. van aanbreken.
rigting of herwaarts gaan: Op iemand of Aangedaan, v. d. van aandoen.
lets aangaan. De wagen sing tegen hethuis Aangedolven, v. d. van aandelven.
aan. Bij iemand aangaan, d. i. hem in Aangetiorst 9 v. d. van aandurven.
't voorbijkomen bezoeken.*
aanvangen Aangedreven , v. d. van aandrijven.
beginnen Toen ging de school te negen Aangedrongen, v. d. van aandringcn.

aaneen naaijen. Velen , onder. welke SIEGENBEEK en WEILAND , sehriiven acineen
ten onregte met het werkw. verbonden :
Aaneenbinden, aaneenhangen, enz. Ware
dit goed , dan behoorde men ook : Bljeen ,
dooreen, ineen, ondereen , opeen overeen,
lateen en vaneen met het werkwoord te
verbinden. Bij WEILAND leest men te lien
aanzien bij overeen : a Daar overeen niets
« meer , dan een bijwoord is , zoo is het tegen
« de regelmaat der tale het met het werk« woord te vereenigen , en dus overeenko« men , overeenstemmen , als een woord te
« schrkiven.D --binding, yr. —groeiiing , yr. —heckling, yr. —ketening , yr. –knooping Yr. –las-

uur
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Range
A.angedronken, v. d. van aandrinken.
Aangeerster y r., zie Aangever.
Aangeffoten , v. d. van aanfluiten.
Aangegeten , v. d. van aaneten.
A angegleden , v. d. van aanglijden.
A angeglommen, V. d. van aanglimmen.
A_angegoten, v. d. van aangieten.
Aangegrenen, V. d. van aangrijnen.
Aa,ngegrepen, V. d. van aangrijpen.
Aangehad , v. d. van aanhebben.
Aangehegen , V. d. van aanhijgen.
Aangeheschen , V. d. van aanhijschen.
Aangeheven, v . d. van aanheffen.
Aangeholpen, v. d. van aanhelpen.
Aangekeken , v. d. van aankijken.
itangekeven v. d. van aankijven.
A angeklommen, v. d. van aanklimmen.
Aangekloven, v. d. van aankluiven.
Aangeknepen, V. d. van aanknijpen.
Aangekocht, v. d. van aankoopen.
Aangekonnen, v. d. van aankunnen.
Aangekorven, v. d. van aankerven.
Aangekregen, v. d. van aankrijgen.
Aangelireschen , v. d. van aankrijschen.
Aangekreten, v. d. van aankrijten.
Aangekroden, Aangekrooijen,
V. d. van aankruijen.
Aangekropen, v. d. van aankruipen.
Aangelegen, V. d. van aanliggen.
by. van gewigt of belang, gewigtig, belangrijk:
Aangelegen zijn, van gewigt zijn. Laat u
die zaak aangelegen zijtt, draag er zorg
voor. yr. (mrv. -heden ,) belang,
gewigt waarde, aanzien: Eene zaak van
die aangelegenheid mogen wij niet verwaarloozen.
Aangeleid, v. d. van aanleggen.
Aangemerkt voegw. naardien , aangezien , dewijl.
Aangemolken , v. d. van aanmelken.
Aangenaam, (-flamer, -St.) by. en bw.
aannemelijk, dat men gaarne aanneemt,
welkom : Het is mij aangenaam, dit te
vernenten. Een aangenaam onderhoud.— ,
Iiefelijk,
Aangename manieren.
Een aangenaam menseh.
heid , yr.
-heden,) toestand van 't gees aangenaam is; jets aangenaams: De aangenaamheden van het landleven.
, bijw.
Aangenonten, V. d. van aannemen.*--,
voegw. vvanneer of indien men aanneemt, dat:
Aangenomen het huffs ware verbrand.
Aangeprezen 9 V. d. van aanprijzen.
Aangereden, v. d. van aanrijden.
Aangeregen , V. d. van aanrijgen.
Aa,ngereven, v. d. van aanrijven.
Aangerezen, V. d. van aanrijzen.
Aangeschenen, v.d. van aanschijnen.
liangeschonken, v. d. van aanschenken.
Aangeschoren, V. d. van aanscheren.
Aangeschoten , V. d. van aanschieten.
kangeschoven, v. d, van aanschuiven.

Aange
Aangeschreden, v. d. van aanschrijden.
Aangeschreven , v. d. van aanschrijven.
Aangeslagen, v. d. van aanslaan,
Aangeslepen, v. d. van aanslijpen.
Aangesloken, v. d. van aansluiken.
Aangeslonken 9 v. d. van aanslinken.
Aangeslopen, v. d. van aansluipen.
Aangesioten, v. d. van aansluiten.
Aangesmeten , v. d. van aansmijten.
Aangesmolten , v. d. van aansmelten.
Aangesneden , v. d. van aansnijden.
Aangespen, h. w. met een' gesp vasthechtea : Win heeft u 't harnas aangegespt?

Aangespogen , v. d. van aanspugen.
Aangesponn.en , v. d. van aanspinnen.
Aangespoten , v. d. van aanspuiten.
Aangesprongen, v. d. van aanspringen.
Aangestegen 9 v. d. van aanstijgen.
Aangesteven , V. d. van aanstijven.
Aangestoken, V. d. van aansteken.
Aangestorven, v. d. van aansterven.
Aangestoven v. d. van aanstuiven.
Aangestreken 9 V. d. van aanstrijken.
Aangetegen, v d. van aantijgen.
Aangetogen , v. d. van aantiegen en
aantuigen.

Aangetrolren, v. d. van aantreffen.
Aangetrokken, v. d. van aantrekken.
Aangeven ongel. b. w. aanreiken : Geef
mij dat bock eens aan.*
beginnen te
geven , aanheffen: Den toon aangeven, d. i.
den toon laten hooren; van bier: fig. Den toon
(in een gezelschap) aangeven , maken dat
anderen zich naar ons rigten moeten.*---, ter
betaling van lasten aanmelden: llij gafdeen
morgen twee varkens
bij den regter
aanklagen: De dader werd onmiddellijk
aangegeven.*
, ter verkrijging van eenig
deel aanrnelden: llij hee ft zichbij het zanggezelschap aangegeven, d. zich daarbij
aangemeld , om er lid van te worden. x0. W. met H., snel geven.
m.
—ing, vr. (mm. -en.)
Aangevflochten, v. d. van aanvlechten.
Aangeviogen, v. d. van aanvliegen.
Aangevloten V. d. van aanvlieten.
Aangevochten, v. d. van aanvechten.
Aangevreven , V. d. van aanvrijven.
Aangevroren, Aangevrozen , v. d.
van aanvriezen.
Aangeweest, v.d.van aanwezen en aanzijn.
Aangewezen , V. d. van aanwijzen.
Aangewogen , v. d. van aanwegen.
Aangewonden, v. d. van aanwinden.
Aangewonnen , v. d. van aanwinnen.
Aangeworpen, V. d. van aanwerpen.
Aangeworven, v. d. van aanwerven.
Aangewreven , V. d. van aanwrijven.
Aangewrocht V. d. van aanwerken.
Aangewrongen , v. d. v. aanwringen.
Aangezeid, v. d. van aanzeggen.
Aangezeten V. d. van aanzitten.
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Aangezien, voegw. doordien , omdat, dewijl Aangezien het verhaal onjuist is.
Aangezigt, o. het voorste onbehaarde gedeelte van bet hoofd, waarin zich de oogen
bevinden , bet gezigt ; fig. in het aangezigt
der gansehe wereld, terwijl de gansche
wereld het ziet ; fig. lemand in zijn aangeop eene onbecigt tegenspreken , d.
schaamde wijze. —spijn,vr.
in. gelaatkundige.
Aangezoeht , v. d. van aanzoeken.
Aangezonden , v. d. van aanzenden.
Aangezopen , v. d. van aanzuipen.
Aangezwollen , v. d. van aanzwellen.
Aangezwommen, v. d. v. aanzwemmen.
Aangieten, ongel. b. w. gietend aan lets
anders verbinden : Een s tuk lood aan lets
anders aangieten.*-, in zekere rigting gieten: Water tegen een' ntuur aangieten.*-,
o. w. met H., met spoed gieten. — ing, yr.
—sel, o. (des -s, mrv.-s,) het aangegotene.
Aa,ngift yr. (wry. -en ,) zie Aangave.
Aanglijden, ongel. o. w. met Z., in zekere
rigting of herwaarts glijden: De balk Bleed
tegen het huffs aan. Daar komen zij aanglijden.
Aanglimmen, ongel. o. w. met Z.,
glimmend aangaan: .Hetvuurglomlangzaam
aan.*-, b. w. tegenglimmen.
Aanglinsteren , b. w. tegenglinsteren.

Duitschland en aangrenzende rijken.
—lug , yr.
Aangrijnzen, b. w. grijnzend aanzien.
—ing yr.
A.angrijpen 9 ongel. b. w. een' greep naar
lets doen , de handen aan lets leggen , lets
trachten te pakken, hetzij met de handen
of lets anders: Een mes aangrijpen. Met
de handen aangrijpen. Met eene tang
aangrijpen; fig. aantasten , aanranden ,
aanvallen: Onze helden grepen het vijandelijke leper aan. , verzwakken: Die
ziekte heeft hem geweldig aangegrepen.
als: Zich aangrijpen, w. w. zijne
krachten , vooral bij het leeren , inspannen : Zoo die knaap zich niet beter aangrijpt, zal hij altijd een domoor blijven.
—er m. —ing, y r. (mrv. -en.)
—ster yr.
Aangrimmen , b. w, grimmig aanzien.
—ming, yr.
*Aangrinniken , b. w. aangreniken.
A.angroei, m. toeneming door groeijen ,
aanwas. —Jen, o. w„ met Z., aan lets
vastgroeijen , tie Aanwassen. *- , .wet
groeijen , aankomen : Dat kind of Die boom
is ter dege aangegroeid ; fig. toenemen ,
vermeerderen: Zinn vermogen is gedurende
zijne uitlandigheid niet weinig aansegroeid. —Jing yr.
*A.angroenen o. w. met Z. , groener
worden.
Aangrommen , b. w. tegengrommen.
—ming, yr.
A_anhaalster, vr., zie Aanhaler.
*Aanhagelen, onpers. w. snel hagelen :
Bet begint goed aan te hag elen.*-, in zekere
rigting hagelen.
Aanhaken , b. w, vastmaken.' o. w. met
H. , snel baker'.
*Aanhakken , 0. w. met H., snel hakken.
Aanhalen , b. w. naar zich toehalen
Baal de schuit een weinig aan. Gij moet
nog wat turf aanhalen ; fig. aanlokken ;
digter toehalen : Haal den knoop een weinig
aan. -, met opzigt tot goederen, welke
strijdig met de wet vervoerd worden, aanhouden : De geheele lading werd aangehaald.'"-, verrigten, bezorgen : A kan dat
alles niet aanhalen. * aanvoeren , bijbrengen : Hij haalt gedurig den zelfden
schrijver aan.*-, met een haaltje of streenje
merken k heb slechts drie namen van de
lien aangehaald. er, m. - ig, (-er,-st,)
b y . aanlokkend , aanvallig , voorkomend.
—igheid, yr. (mrv. -heden.) —ing,
y r. (mrv. -en,) het aanhalen; aangehaald
goed ; aangehaalde plaats uit een' schrijver.
—ingsteeken o. dubbele comma's,
die men aan het begin en aan het einde
D).
van eene aangehaalde plaats stelt (a
Aanitang, m. (des -s .) vereeniging van

—ing, vr.
Aangloeijen, b. w.meer gloeijend maken:
o, w. met Z.,
Bet ijzer aangloeijen.
gloeijend aangaan : Bet vuur is aangegloeid.
*Aangluipen , b. w. gluipend aanzien.
Aangluren , b. w. glurend aanzien.
—ing yr. (gluurt.
Aangluurder, m. , — ster, yr. die aan*Aangolven, o. w. met H., in zekere rigting
golven : De zee golfs tegen de muren aan.
*Aangonzen, o. w. met Z., gonzend naderen: Komen aangonzen.
Aangooijen , b. w. in zekere rigting of
herwaarts gooijen Zij gooiden het bout
tegen de deur aan. Gooi de steenen aan.
Aangorden , b. w. als met een' gordel
aanbinden of vastmaken : Bet zwaard aangorden. De wapens aangorden. —ing, yr.
Aangraauwen , b. w. begraauwen ,
ing,
graauwend toespreken. — er,
vr. ster, yr.
*Aangraven, ongel. b. w. al gravende
met het zijne verbinden of zich toeeigenen :
Hij heeft een groot stuk van den gemeentegrond aangegraven.* o. w. met H., snel
graven. —ing, yr. (mrv. -en,) het aangraven ; bet aangegravene. —eren, o. w.
met H. , met spoed graveren.
Aangreniken , b. w. toegreniken.
Aangrenzen , o. w. met H., belenden ;
doch bijna enkel in bet teg. dw. als bijvoeg.
end , b y . aanpalend :
naamw, gebruikt.
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personen , die iemands belangen voorstaan,
die iernand aanhangen : De aanleggers van
den opstand werden met hurt , ganschen
aanhany gevat. — en , angel. b. w. hangend
aan lets bevestigen , doch enkel in : Sprw. De
kat de bel aanhartgen , aanbinden.*-, o.w.
met H.,fig. toegedaan zijn: Iem,and aanhangen. Gij zult uwe vrouw aanhangen.*- , bijblijven, aankleven: Die ziekte heelt hemreeds
vroeg aanyeltangen, hij is er reeds Lang raeé
behebd geweest. Zijn dood zal haar nog lany
aanhang en, nog tang hij Naar in aandenken
blijven. —er, m. die iemands belangen toegedaan is. —ig lw. van eene regtszaak ,
onbeslist. —ing , y r. o. (des
-s, ntrv. -s,) bijvoegsel, dat als 't ware
aan iets gehangen wordt of aan jets hangt:
Dit boek heeft een aanhangsel.
*Aanharden o. w. met Z., harder worden.
*Aanharen o. w. met H., snel haren.
*Aanharken, b. w. in zekere rigting of
herwaarts harken:Hark dit hooi niet tegen het
planketsel aan.*-, o. w. met H., snel harken.
*Aanhaspelen, o.w. met H., snel haspelen.
Aanhebben, onreg. b. w. aan het lijf
hebben : De arme deren had geen hemd
aan. A -, aangestoken hebben, brandend
hebben Ik heb de kaars nog niet aan. Wij
hebben de kaychel den ganschen day aangehad.* in de gemeenzame taal , bij het
spel, verloren hebben Ike vele partijen
heeft uw bra& aan.?
Aanhechten , b. w. vasthechten. —er,
m. —ing , yr. (mrv. -en ,) het aanhechten ;
het aangehechte. o. het aangehechte.

Eett' hand aanhitsen. Een hood op iemand
aanhitsen, en (ten minsto in Gelderland)
remand een' pond actnhitsen ; fig. opzetten
opstoken , opruijen. — er, —ing , yr.
(mrv. -en.) —ster, yr.
*Aanhoepelen , o. w. met Z. , hoepelend
naderen Komen aanhoepelen.
*A.anhoev en , o. w. met H. , hoeven of
behoeven aangetrokken , aangemaakt, aangestoken, enz. te worden : De laarzen hoeven
?noren niet aan. De kagchel hoeft nietaan.
De lamp hoeft nog niet aan. Zonder ontkenning zal het niet ligt voorkomen.
*A.anhollen o. w. met Z., in 'zekere
rigting of herwaarts hollen : De paarden
pollen op het bosch aan. Kamen aanhollett.
4 Aanhompelen o. w. met Z. , in zekere
rigting hornpelen ; hompelend naderen: Kamen aanhompelen.
Aanhoogen , b. w, hooger maken Dit
voetpad moet aanyehoogd warden. —ing,
vr. (met). -en ,) het aanhoogen ; hetgene
aanhoogt.
*Aanhooijen, o. w. met H. , snel hooijen.
Aanhoopen , b. w. ophoopen , samenhoopen : De aarde om de wortels der boomer
aanhoopen. —ing , yr. (mrv. -en.)
Aanhooren , b. w. het oor leenen aan,
met opmerkzaamheid hooren: Iemand of
Eene redevoering aanhooren. Kunt gij
zulke voile taal aanhooren? toebehooren , doch weinig in gebruik. der , in.
—ig by. toebehoorend ; doch enkel gebruikelijk als zelfst. naamw. Aanhoorigen,
m. mrv. personen, welke tot iemand behooren , huisgenooten.
*Aanhoozen., o. w. met H., snel hoozen.
Aanhonden , onreg. b. w. in zekere rigting
houden : IN Meld de tromp van het geweer
refit op ons aan. lk hield de hand tegen
de deur aan.* aan het lijf houden:
Meld den jas
aanhalen , in beslag
semen : Verbodene goederen aanhouden.
vasthouden , vastzetten : De dief weed
te Keulen aangehouden. - , ophouden , verhelen , verbergen: In dat Mils warden meermalett verclachte lieden aangehouden. DewijI deze uitdruk king ligt tot
dubbelzinnigheid of misverstand aanleiding
kan Revell, zal men beter doen , ophoudeu
in plaats daarvan te gebruiken. *-, met
houden voortgaan , niet afschaffeu of wegdoen: Wilt gij dat maandwerk niet aanhouden? Een kalf aanhouden, d. i. het
opfokken , Diet slagten of verkoopen fig.
aansporen: Hij Meld noon gestadig tot
het vervullen van zijn'pligt aan.*-,niet laten
uitgaan, niet uitdoen, laten branden: Wij
hielden tot drie uur suer en licht aan.*- , o.
w. met fl., zekere rigting houden : Gij moet

—ster , yr.
*Aanheelen, o. w. met Z., van wonden
of gewonde deelen, aanbeteren : De wand
of Zijn arm heelt goed aan.
_Allan/her, m. (des s,) begin, inzonderheid
van een zangstuk: De aanhef was niet yoed.
—fen, ongel. b. w. beginnen, eigenlijk
van een zangstuk ; fig. van andere verrigtingen: Een' oproerkreet of Eene rede aanheffen. —fer, m. —ling, yr. —ster, yr.
Aanheften, enz. , zie het meer gebruik.

Aanhechten.
Aan.helpen angel. b. w. helpen aandoen
of aantrekken , waarvan het eene verkorting
is: De knechttnoest hem den rok aanhoopen.
Aanhijgen 'gel. en angel. o. w. met Z.,
hijgend naderen : Kamen aanhijgen.
b. w. tegenhijgen.
Aanhijschen , gel. en ongel. b. w.
hijschend nailer brengen. - o. w. met H.,
spoedig hijschen.
ikanhinken, o. w. met Z., in zekere
rigting hinken ; hinkend naderen: Kamen
aanhinken.
*Aanhinneken 4fAanhinniken b.
w. tegenhinniken.
.Aanhitsen b. w. aanvuren, aanzetten :

ruts aanhouden. Hij Meld op het dorp
G. aan , d.
stuurde in die rigting. *-
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iemand, die er bespottelijk uitziet. —er,
m. —ing, yr. het aankleeden. --ster, yr.
*Aankleef, m. hetgene aan jets kleeft of
tot jets behoort; dock enkel in : Met den
aankleve van dien, d. i. me t alles, wat
daartoe behoort.
Aanklem.men , b. w. vastklemmen , aandrukken : Klein het tegen de plank aan;
fig. staven , verdedigen : lets met duchtige
bewijzen aanklimmen.
vr.
*Aankleppen, o. w. met Z., kleppend
naderen Komen aankleppen.
*Aankletsen , b. w. in zekere rigting kletsen Zij kletste het tegen den muur aan.
Aankleven 5 b. w. door middel eener kleefstof vasthechten : llij kleefde het papier
tegen den muur aan. , o. w. met H.,
door middel eerier kleefstof vastzitten; fig.
aanhangen : De wereld of Eene vrouw aankleven.Datgebrek heeft hem van zijne jeugd
aangekleefd. —ing yr.
*Aanklimmen, ongel. o. w. met Z., in
zekere rigting of herwaarts klimmen Ilij
klom op den hoek aan, tegen den boom
aan. Daar komt hij aanklimmen.
*Aanklokken o. w. met Z. , klokkend
naderen: Daar komt de kip weer aanklossen.
A.ankloppen, b. w. door kloppen verder
of nader brengen : Klop den spijker nog
een weinig aan. `•- , o. w. met H. , in zekere rigting kloppen Ik klopte tegen de
planken aan.
aan de deur kloppen :
Zij heeft bij de gravin aangeklopt ; fig.
Ik zal nog eens bij hem aankloppen, d. i.
aanzoek bij hem doen. *- , snel kloppen.
—ping , yr. (mrv. -en.)
*Aanklossen, o. w. met Z. , klossend naderen Komen aanklossen. .
*Aanklotsen o. w. met H., in zekere
rigting klotsen : De golven klotsten tegen
de poorten der stad aan.
Aanklouwen , b. w. opklouwen , zoo als
de tuinlieden doen : Den Lain aanklouwen.
*Aanktulven ongel. o. w. met H., snel
kluiven. (knaauwen.
*Aanknaauwen o. w. met H. , snel
*Aanknabbelen , b. w. aan lets beginnen
te knabbelen.
Aankueden , b. w. knedende met jets
anders verbinden : Een aangekneed stuk.
- o. w. met H. , snel kneden.
Aanknielen , o. w. met Z., in zekere rigting knielen : Ten outer aanknielen.
*Aanknijpen ongel. b. w. knijpend nader brengen. —ing yr.
Aanknikken , b. w. toeknikken.
Aft,nknikkeren o. w. met H. , snel
knikkeren.
*Aanknippen, o. w. tact H.,snel knippen.
Aanknoopen , b. w. door een' knoop verbinden : De aangeknoopte draad ; fig.
Een gesprek met iemand aanknorren, aan-

vangen beginnen. *- , o. w. met II. , snel
knoopen. er, m. —lug, yr. --stern yr.
*Aanknorren, b. w. tegenknorren. *0. w. met Z. , knorrend naderen Komen
aanknorren.
*Aankoken , 0. w. met H. , met of bard.
koken : Zoo de aardappelen niet beter aankoken, worden zij op den bepaalden tijd
niet paar.
Aankoineling m. en yr. (des -s, mrv.
-en ,) fig. die nog weinig gevorderd is , be.
ginner in bet eene of andere yak van we-.
tenschap. —en , onreg. o. w. met Z. , nader komen Ik zag hem aankomen. De dag
komt aan. *- , in zekere rigting komen :
Het onweer komt op de stad aan. De se hoor:teen waaide om en kwam tegen de kerk
aan. *- , aan of op eene plaats komen , die
bereiken : Wij zijn om negen uur te Haarlem
aangekomen; fig. Bij is goed aangekomen, d. hij heeft het getroffen , heeft zijn
fortuin gemaakt. llij is daar slecht aangehij heeft er tegenstand ontkomen , d.
moet zijn hoofd gestooten.
, een kort
bezoek bij iemand afleggen Gij komt op
uwe terugreis toch bij mij aan ?
iemands eigendom worden : Die goederen
zijn haar door erfenis aangekomen ; fig.
Die ziekte is hem langzamerhand aangekomen.*-, toenemen, sterker worden , in
krachten of grootte toenemen , zoo wel van
zaken als personen : Bet kind komt van day
tot dag aan. De boomen zijn in een paar
jaren veel aangekomen. , met H., dock
enkel met den 3. , hetzij bepaalden of onbepaalden , persoon , met op, als : Aankomen
op , d. afhangen van : Bet komt op u aan.
Bet komt er niet op aan , het is van geen
belang , bet behoeft niet. Bet komt er weinig op aan , of zij het weet. Wanneer het
op doen aankomt, wanneer er lets gedaao
moet worden. Het komt mij er niet op aan,
ik bekreun er mij niet om. .Het komt hem
op een paar gulden niet aan , een paar
gulden hindert hem niet. Daar komt het
juist op aan , dat is het gewigtigste. Wat
komt het er op aan, (wat kan 't schelen ,)
of het weer mooi dan leelijk met laten,
als: Ik laat de geheele zaak op hem aankomen , laat hem er voor zorgen. lets op
een blind geluk laten aankomen , het daaraan overlaten. —end, by. fig. van personen , die allengs hunne bestemming naderen , aanstaand: Een aankomend onderwijzer,, d. die zich op het ond( rwijzersvak
toelegt. Een aankomend meisje , een nog
niet volwassen meisje. Eene aankomende
schoonheid, een meisje , dat waarschijkijk
yr. bet aankomen
schoon zal worden.
op ecne plaats: Bij hunne aankomst te Parijs.
Aankondigen , b. w. bekend maken, op
eene min of meer plegtige wijze mededeelen
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Een' misdadiger zijn doodvonnis aankondiyen ; fig. De avondster kondigt ons het einde
van den dag aan, er m. (des -s , mrv.
—Ing, vr.(mrv. -en ,) het aankondigcn ;
het aangekondigde. —ster, yr. (mrv. -S.)
*A.ankooljen, b. w. bij boekdrukk., aansluiten, zie liooi.
Aankoop , in, het aankoopen ; het aangekochte heeft in de laatste jaren verscheidene belangrijke aankoopen yedaan.
—en, onreg. b. w. door koop eigenaar van
iets worden : Hij heeft daar uitgestrekte
bosschen aangekocht. —lug, yr.
Aankoppelen, b. w. samenkoppelen,
—Ing, yr. (mrv. -en.)
Aankrammen, b. w. vastkrammen.
—ming, yr.
Aankrijgen, ongel. h. w. in de dagelijksche
taal, aan bet lijfkrijgen :1k kan de laarzen
niet aankrijgen.*--, aan 't branden krijgen ;
voor zijne rekening krijgen , verliezcn : Wij
kregen twee partijen aan.
Aankrijten, ongel. b. w. zijn gekrijt tot
iemand rigten , tegenkrijten : Het acme wiclit
kreet zijne moeder aan.
Aankruijen, onreg., ongel. en gel. b. w.
met een' kruiwagen aanbrengen , nailer of in
zekere rigting kruijen.*-, o. w. met H., in
zekere rigting of herwaarts kruijen.
.Aankruipen, ongel, b. w. met Z., in zekere
rigting of herwaarts krui pen: Tegen een' boom
aankruipen. Op den muur aankruipen.
*Aankuijeren, o. w. met Z., in zekere
rigting of berwaarts kuijeren.
*Aankunnen, onreg. b. w. in de taal van
't dagelijksche leven , bestand zijn tegen
iemand kan hem wel aan. llij kon het
pootiye wijf niet aan.*-, kunnen opeten of
opdrinken: Mietje kon hare boterham niet
aan. Kunt gij die ftesch nog aan ? o. w.
met H., waarbij cen ander woord is uitgelaten :
De rok kan niet aan (het lijf, of aangetrokken
worden). De kaars kan niet aan (gestoken
worden). De kaych,e1 kan niet aan (gemaakt
worden).
*Aanliwaken, b. w. tegenkwaken : Dc
eenden kwaakten ons aan.* o. w. met Z.,
kwakend naderen : Komen aankwaken.
*Aankwakken, b. w. tegenkwakken: De
kikvorsc hen kwakten ons aan.
.Aankwakken, h. w. in de taal van 't dagelijksche !even, in zekere rigting kwakken :
lemand tegen den muur aankwakken.*-, o.
w. met Z., met een' kwak in zekere rigting
is tegen den muur aangekwakt.
vallen :
Aankweekeling, m. en yr. jonge
plant of boom, die aangekweekt wordt,-,
jonge persoon, die opgekweekt word t.
—en, b. w. met zorg en vlijt kweeken en
daardoor verkrijgen, van gewassen : Wie heeft
die fraaije boomers aangekweekt?; fig. bevorderen : Goede nei gingen aankweeken. De

Aanie
vriendschap aankweeken,*-, weinig gebruikelijk, opleiden, opvoeden, beschaven. —er,
m.
yr. —ster, Yr.
Aankwispeftn, b. w. ten teeken van
vriendschap of vleijerij, tegen iemand
kwispelstaarten.
*Aanladen, ongel. o. w. met EL, snel laden.
*Aa,nlaauwen, o. w. met Z., laauwer
worden.
Jkanlagehen, ongel. b. w. toelagchen ; fig.
Zoo ,t geluk u aanlacht.
*Aanlakken, 0. w. met H., snel lakken.
Aanlanden, o. w. met Z., aan land komen:
De schepen zijnaangeland; fig. lk weetniet,
waar hij aangeland is , waar hij gebleven is.
Hij is daar goed aangeland, hij is daar
%el. —ling, yr.
Aanlangen, b.w.aanreiken, in de gemeenz.
taal: Lang mij dat bock eens aan.
Aanlappen , b. w. lappende verbinden.
Aanlasseehen, b. w. lasschende verbinden.
—ling, vr. (mrv. -en.)
ongel. b. w. laten aanhouden
1k zal hem den rok nu maar aanlaten.* -,
laten aanblijven, niet uitdoen of laten uitgaan : 1k zal de kagchel, de kaars, het vuur
aanlaten.*--, op eene reet laten staan: 1k had
de deur aangelaten. Bij dit woord is blijkbaar
een ander uitgelaten , bij v. houden, bkven.
Aanlaveren, o. w. met Z., herwaarts
laveren.
illanleeren, b. w. leeren , zich leerende
eigen maken : Gedurende zijne uitlandigheid leerde hij vier talen aan.*--, o. w. met
Z., vorderingen maken in eenige kunst of
wetenschap: Sedert ik dien zanger de laatste
maal heb gehoord, is hij merkelijk aangemet H., snel leeren.
leerd.
Aanleg, y r. (des -s,) het aanleggen , en het
aangelegde, doch weinig gebruikelijk : Bij
den aanleg van dit gebouw had men groote
moeijelijkheden overwinnen. Wat zegt gij
van den nieuwen aanleg bij mijn huis?*-,
ontwerp , plan, schets: De aanleg eener
schilderii.*-, toeleg , bedoeling: 1k wist
zijn' aanleg te verijdelen ; fig. vatbaarheid ,
natuurlijke geschiktheid: Hij heeft veel aanleg voor de schilderkunst.* -, bij regtsgeleerden , het beginnen van een regtsgeding:
Vroeger had men regtbanken van eersten
aanleg.
g. —gen, onreg. an gel. b. w. beginnen, aanvangen : Een proces aanleggen.*middelen ter bereiking van een doel in het
werk stellen : Hoe zal ik het aanleggen? d. i.
daarbij te werk gaan ? Het geweer aanleg gen , d. i. het in den toestand brengen om te
schieten : Het geweer op iemand aanleggen;
fig. Het op iets aanleggen, d. i. de noodigc
middelen ter bereiking van iets aanwenden „
zie Iroeleggen.*- , besteden , aanwenden : Zijn geld tot jets aanleggen.*-, maken,
in orde brengen tot het yereischte doel : Een'
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fain, Eene stad , Een bosch aanleggen.
Vuur of De kagchel aanleggen. Een
schilderstuk aanleggen.* - , aanschaffen :
Rijtuig aanleggen. verlengen, langer
maker : De gook moet aangelegd worden.*-,
0. w. met H., stil houden op weg, aan eene
berberg, enz : Wij zullente Yelp aanleggen.
Haar legt de boot aan P; fig. Net iemand
aanleggen, d.
zich met hem inlaten,
afspraak met hem maker, doch in een'
kwaden bij verkorting voor: het geweer
aanleggen, zich gereed maken om te sehicten :
Leg aan, vuur! Op iemand of jets aanleggen.* snel leggen, bij papiermakers :
Leg seat aan, Jongen, ik moet gedurig near
le vilten wachten. —ger, m. die aanlegt;
inzonderh. die iets ontwerpt of veroorzaakt,
vooral in een' kwaden zin : Wie is de aanlegger van dat schelmstuk ? _ in regten ,
eischer. — ging, vr, (mrv.-en.)—plaats,
yr. pleisterplaats , plaats waar een schip, enz.
aanlegt. —ster, yr., zie Aanlegger.
Aanleiden, b. w. in zekere rigting, vooral
herwaarts, leiden: De koeijen aanleiden.
Een' boom tegen den muur aanleiden; fig.
gelegenheid tot iets geven, doch enkel in het
teg. dw., zie Aanleidend, en in AIM.
leiding. -, aanzetten , aansporen: Wie
heeft u daartoe aangeleid ? --dead, by.
dat gelegenheid tot iets geeft: De aanleidende
oorzaak. --er, m. —ing , y r. (mrv. -en .)
bet aanleiden ; aanleidende oorzaak ; gelegenheid; aanwijzinp; , opleiding , d. werk,
dat d' eerste beginselen eener kunst of wetenschap bevat : Aanleiding tot de IVederlandsche spraakkunst.
Aanlenen zie Aanleunen.
Aanleunen, b. w. eene vloeistof met eene
andere vermengen en op die wijze dunner of
slapper maker. -, o.w. met Z., langer worden:
De dagen beginnen rnooi win fte lengen.
*Aanleunen, o. w. met H., snel leppen.
*Aanletteren, o. W. met H., snel letteren.
Acanleu.nen, o. w. met H., in zekere rigting
leunen: Hij leunde met het hoofd tegen den
muur aan.*-, b. w. doch enkel fig. in: Zich
jets later aanleunen, d. zich datgene
toeiiigenen , wat iemand boven verdienste
door anderen wordt toegeschreven.
*Aanlezen, ongel, o. w. met H., Aug of
snel lezen.
Aanlichten, o. w. met H., beginnen te
lichten of te schijnen, aanbreken : Weldra
zal de dag aanlichten.
Aanliggen, ongel. o. w. met H., op de
wijze der ouden , aan tafel liggen ; zie ook
Aangelegen. , aangrenzen , aanpalen , doch enkel in bet als bijv. nw. gebruikte
teg. dw. Aanliggend, zic Aangren-

Aanitta
*Aanlijken, b„ w. nicer gelijk of efieu
rnaken Zijn de tui npaden reeds aangelijkt?

Aanlijmen , b. w. met lijm aan jets verbinden : Een aangelijmd stuk. o. w.
met H. , snel lijmen. —er, m. --ing, yr.
*Aanlikken, o. w. met H., snel likken.
*Aanloeren , b. w. loerend aanzien.
Aanloeven, o. w. met H., snel loeven.
Aanlokkelijk (-er, -st .) by. en bijw.
innemend , begeerte en verlangen opwekkend , geschikt om aan te lokken, bevallig.
—held , yr. (mrv. -heden,) aanlokkelijke
hoedanigheid.
Aanlokken , b. *. tot zich lokken : Een'
hond of Een kind aanlokken ; dock meest
fig. tot zijne oogmerken trachten te bewegen :
Iemand door schoone woorden aanlokken.

—kend, zieA_anlok.kelijk. —ker,
m. —king , yr. (mrv. -en ,) het aanlokken;
lokaas, aanlokkelijkheid. --stern vr,
toelonken.
ilikanlonken , b.
A.anloop m. (des -s , mrv. -en ,) loop ,

dien men doet , wanneer men springen wil:,
Een' aanloop nenzen.* , bezoek Wij hebben hier veel aanloop , d. worden door
reel menschen bezocht. Dat huis heeft veel
aanloop ; fig. aanzoek van personen , die
iemand aanloopen : De minister had veel
aanloop om dat ambt. —en , ongel, o. w.
met Z. , in zekere rigting of herwaarts loopen : De stier is met den kop tegen den
boom aangeloopen. De hoed liep op hen
aan. Daar komen zij aanloopen; fig. Dat
loopt tegen de gezonde rede aan , is daarmede in strijd. Ik ben daarmede aangeloo,
pen , d. er door in ongelegenheid geraakt.
Bij zal daarover aanloopen, dat zal hem
eene ohaangename bejegening veroorzaken.
*--„ aangaan : Loop in 't voorbijgaan even bij
den schoenmaker aan."-, met H., snel loopen:
Loop wat aan. Gij hebt goedaangeloopen.
, duren: Bet zal nog lang aanloopen.
Bet heeft veel te lang aangeloopen.
b. w. fig. zich met een verzoek tot iemand
wenden of begeven Iemand one een' post
aanloopen.
*Aaninaaijen o. w. met H., sod maaijen.
A.aninaauwen , b. w. tegen iemand
maau wen.
Aanmaakster vr. die aanmaakt ; fig.
gemeenz. , veroorzaakster.
Aanmaanster, y r. die aanmaakt.
Aanmaken , b. w. aanvoegen , aanhechten ; doen aangaan , doen branden : De kagchel. Bet vuur, Den oven , enz. aanmaken.
hier en daar, ten gebruike gereed maken : De sla aanmaken , d. i. het noodige
er aan doen. , o. w. met H. , gemeenz.,
zich reppen : Mack seat aan. —er, m. die
gemeenz. , veroorzaker.
aanmaakt ;
zend, Aanpalend.
Aanligten , b. w. door opligten natter *Aanutalen, o. w. met H., snel malen.
Aanmanen , b, w. aansporen, aanzoeken;
brengen Ligt den balk wet aan.
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Hi:j werd meer (kin eens tot betaling zijner
schulden aangemaand. —er, m.
*Aanmangelen , o. w. met H. , snel
mangelen.
Aanmaning, yr. (mrv. -en , ) het aanmanen : Eerst na veelvuldige aanmaningen
liet hij zich daartoe overhalen.
*Aanmareheren, (spreek aanmarsjeren,) o. w. met Z. , in zekere rigting of
herwaarts marcheren : Op den Vijand aanmarcheren. Zij kwamen juist aanmarchireit , toen de legerplaats ontruimd werd.
*- „ met H., snel marcheren : De soldaten
hebben goed aangemarcheerd.
*Aanmarren, b. w. schepen met een
touw vastmaken.
Aanmarsch, m. het aanrukken van kr:ivyolk : Het leger is reeds in aanmarsch.
Aanmatigen (zich), w. w. zich wederregtelijk toeeigenen : Zij matigt zich regten
aan , die mij toekomen. Zich een' eernaam
aanmatigen , waarop men geen regt heeft.
—end , (-er, -st,) b y. en bw. die zich
veel aanmatigt , laatdunkend , verwaand:
Ilebt gij ooit aanmatr:qender menschen gezien? Itij sprak zeer aanmatigend. —ing,
yr. (mvr. -en ,) onregtmatige toeeigening,
verwaandheid , laaidunkendheid ; onregtmatige inbezitneming.
*.Aanmatten, o. w. met H.. snel matten.
*Aanmazen, o. w. met H. , snel mazen.
*Aanmeerderen, o. w. met Z., tomemen, langzaam vermeerderen.
*Aanmeeuwen, zie Aa,nmaanwen.
Aanmelden , b. w. melden , berigten :
lemand jets aanmelden.*- , iemands komst
berigten : Iemand aanmelden. Zich aanmelden. Zult ge mij bij uw' heer aanmelden ? Zich laten aanmelden. Zich tot iets
aanmelden , d. i. zich persoonlijk tot iets
aanbieden. —ing , yr.
(melken.
Aanmelken, onge1. o. w. met H., snel
Aanmengen, b. w. een weinig vermengen :
Wijit met water aanmengm —ing , vr.
Aanmennen, b. w. met den toom sturen.
Aanmerkelijii-,, (-er, -st,) by. en bw.
merkwaardig ; grout, belangrijk , gewigtig ;
zeer, grootetijks : Bet water is aannterkelijk
gewassen. —elijhheid, yr. hoedanigheid van hetgene aanmerkelijk is.—en, b.w.
(ondtijds wel eens onscheidb. : Aanmerkt de
lelia des eelds ;) gadeslaan, in oyerweging
nemen , zijne aandacht op iets vestigen : Zij
merkte vele Bingen aan , die anderen
ioorbij gezien . hadden. *- , ten nadeele opinerken : Er is op dat week niet veel aan
te merken. *, aanteekenen , merken , loch
weinig in gebruik ; beschouwen , aanzien ,
honden voor : Ik had dien man lan g als
mien' vriend aangemerkt. —ensivaardig, (-er, -st ,) bv. waardig aangemerkt
te worden. — er , m. —lug , vr. (ntrv.

-en ,) het aanmerken : (lit aanmerking :ij
onbedrevenheid weed hij terug gezon--ner
den. lets in aanmerking nemen, overwegen.
In aanmerking komen , medegerekend worden , de oplettendheid tot zich trekken. *- ,
het aangemerkte , noot , aanteekening : lk
ontving het stuk met zijne aanmerkingett
teruy.*-, berisping, nadeelige opmerking :
IN bekreunt zich weinig om uwe aanmerkingen.
*A.anmeten, ongel. b. w. de maat tot jets
nemen : De kleernzaker heeft mij een' jas
aangemeten. Zich een pair sehoenen laten
aanmeten. *- , 0. IV. met H. , snel meter.
Aanmetselen, b. w. metselende aanvoegen. *- , 0. w. met H. , snel metselen.
—ing , yr.

*A.amniaauwen,zieAanmaauwen.
*Aanininderen, 0. w. met Z., langzaam
verminderen.

Aamninnelijk, zie A.anminnig.
--held, yr. aanminnigheid.
Aanminnig, (-er , -st ,) by. en bw. van
nature aanlokkend of liefdewekkend: Eene
aanminnige schoonheid. —heid , yr.
(mrv. -heden ,) liefdewekkende hoedanigheid.
—lijk, bw. aanminnig.
Aanmoedigen, b. w. bemoedigen, moed
inspreken, aanvuren , aanzetten , opwekken :
Wie mag hem daartoe aangemoedigd hebben ? —end, (-er, -st,) b y . hetgene moed
geeft. --er, m. (des -s , mrv. -s.) —ing,
y r. (inr y . -en,) het aanmoedigen ; hetgene
aanmoedigt: Het gelukken zijner eerste
poging was eene sterke aanmoediging vowhem, om op den ingeslagen' weg voort te
yaw,. --stern y r. (mrv. -s.)
*Aanmoeten , onreg. o. w. met H., in de
gemeenz. taal , met uitlating van een ander
woord : De kaars , De kaychel , Het vuur
moet aan (d. i. aangestoken worden). De
nieuwe rok moet van daag aan (d. i. awlgetrokken worden). De deur moet aan (d.
i. aangezet of op eene reet genet worden).
*Aanmogen, onreg. 0. w. met H., in de
gemeenz. taal, met uitlating van een ander
woord: .Nag de kaars , de kaychel, het vuur,
enz. nog niet aan (d. i. aangestoken worden)?
De nieutve jas mag voor paschen niet aan
(d. i. aangetrokken worden).
*Aanmorren , o. w. met Z. , morrend
naderen : Komen aanmorren.
Aannaaljen, b, w. naaijen , vastbechten :
Een aangenaaide lap ; fig. Iemand ooren
aannaaijen , d. i. hem bedotten , beet nemen , om den toin leiden , verschalken , bedriegen. "- , o. w. met 11., met spoed naaijen.
Aannaderen , o. w. met Z., langzaam
naderen , herwaarts naderen : Wij zagen het
leger aannaderen ; fig. Terwij1 het gevaar
uannaderde. — ing , yr.
Aannagelen, b. w. met nagels bevestigen.
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Aanne
Aanneenister, y r. die aanneemt.
de waarheid gezegd ? *-, o. w. met H., snel
*Aanneijen, b. w. tegenneijen.
pakken. —ker m. —king, yr.
Aannetnelijk (-er, -st ,) b y . dat ver- Aanpalen o. w. met H. , aangrenzen ,
dient aangenomen te worden: Een aannemelijk voorstel. Aannemekke roorwaarden.
—elijkheid, vr. hoedanigb( id van t geen
aannemelijk is: De aannemelijkheid van uw
voorstel is mij tot dus verre nog niet gebleken. — en ongel. b. w. ontvangen , aanvaarden , zich laten ter hand stellen , niet
afwijzen : Geld of Geschenken aannemen.
lVeem mijn' hoed eens aan ; fig. lets voor
goede munt aannemen, voor waarheid houden. Een kind aannemen, d. als het zijne
nemen en behandelen. Eene godsdienst(1:innemen, haar omhelzen. Eene uitnoodiging
aannemen , d. zich daarinée tevreden
stellen , daarvoor niet bedanken. remand
seeder gunstig aannemen , d. hem zijne
overtredingen kwijtschelden. berekenen ;
gelooven, voor waar houden, als waar aanmerken , stellen , onderstellen: Wij zullenaannetnen,dat het zoo is ;zie ookAangenomen.
ondernemen , beginnen : Ik neenkmorgen
de refs aan. Den rouw aannemen, d. zich
in rouwgewaad kleeden.*- , in zijne dienst
nemen Dienstboden Werklieden , Kt* svolk aannemen.* zich voor bedongen'
prijs verbinden tot het leveren, vervaardigen , maken of doen van iets Wie heeft de
leverancie aangenomen? Wij hebben over
algemeen aangenomen werk. W. zal (het
bouwen van) dien stal waarschijnlijk cannemen.* - , opnemen , als lid ontvangen:
Jufvrouw Mulder wordt morgen (als lid van
haar kerkgenootschap) aangenomen, d. i.
legt bare belijdenis af. op zich nemen,
zich tot iets verbinden .Hij neemt eau, het
binnen eene week te leveren. * - , o. w. met
H., vorderingen maken in bet eene of andere
yak: De knaap neemt goed aan. —er, m.
die aanneemt ; inzonderh. die aanneemt iets
te maken of te leveren : De aannemers der
haver zullen groote schade lijden.
yr. (mrv. -en ,) bet aannemen ; het aangenomene.
Aannopen, b. w. dringend nopen, aanzetten , uitnoodigen : Wie eon hem daartoe
aangenoopt hebben —ing yr.
'Aannoteren, b. w. aanteekenen.
*Aanopperen, o. w. met H., met het
opperen (van hooi) spoed maken.
Aanpakken, b. w. met zekere heftigheid
of geweld aangrijpen : Hij meet haar niet zoo
hard eanpakken.*-, van bonden aan va I len
met het bijdenkbeeld van pakken, vatten:
Die hoed pakt elle menschen can ; fig. in
de gemeenz. taal , opzettelijk zijne rede tot
iemand rigten , en hem daarbij soms scherpe
woorden toevoegen : Overal, wear hij mij
ontmoet , pakt hij mij can. Ileb ik hem
niet goed aangepa kt? i. hem niet geduelit

doch bijna enkel in het teg. dw. als bijv.
naamw. gebruikt. —end, bv.aangrenzend :
Aanpalen,de volkeren.
Aanpassen , h. w. een kleedingstuk aandoen , om te zien. of het past: Iemand een' rok
aanpassen. Ilebt gij de laarzenaangepast?
*Aanpaveij en , zie Aanplaveijen.
*Aanpeilen, o. w. met H., snel peilen.
*Aanpekken o. w. met H. , snel pakken.
*Aanpellen o. w. met H., snel peilen.
*Aanpennen, o. w. met H., suet pennen.
Aanpersen, b. w. sterk persen.*-, o. w.
met H. , snel persen.
Aanpiepen , b. w. zijn gepiep naar iemand
rigten.**-, o. w. met Z. piepend naderen :
Kornen aanpiepen.
hier en daar
*Aanpijpen, o. w. met
in den gemeenz. spreekw. , de pijp aansteken.
*Aanplaatsen, b. w. in zekere rigting
plaatsen: Gij moet de stoelen tegen den muur
aanplaatsen.
*Aanplalk.biljet o. bil jet, dat aangeplakt
is of daartoe dient. —ken, b. w. plakkende tegen een' muur, schutting, enz. bevestigen : Een berigt aanplakken ; fig. aansmeren , te duur verkoopen iemand iets doen
nemen , dat hem niet zeer dienstig is : Wie
heeft u dien tuin aangeplaktP ker, m.
—king, yr. —ster, yr.
Aanplanten , b. w. beginnen te planten
een plantsoen van cleze of gene gewassen aanleggen Boomen aanplanten. *- , o. w. met
H., snel planten. —ing, y r. (mrv. -en ,) het
aanplanten; het aangeplante ; het plantsoen.
Aanpleisteren b. w. het ontbrekende
of besehadigde pleisteren : Een' muur aanpleisteren. —ing , yr.
Aa,nploegen , b. w. door middel van den
ploeg aan jets verbinden: Een aangeploegd
stuk grond.*-, met H., snel ploegen.
*Aanplotren zie Aanboffen.
*Aanplooijen, co. w. met H., snel plooijen.
*Aanplukken, o. w. met H.. snel plukken.
*Aanpolfen , zie Aanboffen.
*Aanpontpen, b. w. in zekere rigting
pompen: Water tegen een' muur aanpompen.
*-, o. w. met H., snel pompen.
Aanporder, m. die aanport. —ren , b.
W. sterk aanzetten : Iemand tot iets canporren. —ring, yr. (sure. -en ,) bet aanporren. —ster, yr.
Aanpraten , b. w. door praten ingang
doen vinden of aannemelijk maken: IViemand
meet zijne waren beter aan te praten, den
hij.*-, O. W. met H., snel praten.
Aanpreeken,(bii sommigen: Aanpreken,)
b. w. door schoone woorden aannemelijk doers
voorkomeri : Ik zal hem dat huis wel canpre4en.*-, 0. W. met H. , sod preeken.
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*Aanpreutelen, zie Aanpruttelen.
*Aanprijsster, y r. die aanpri,st...
.1.anprijzen ongel. b. w. door prgzen aannemelijk trachten te maken : Roe kunt ge

mij zulk een slecht bock toch aanprizen?
—er, tn. —ing, yr. (mrv. -en.)
Aanprikkelen , b. w. sterk prikkelen ;
fig. op wekken , aanzetten , aansporen. —ing,
vr. (mrv. -en.)

*Aan.protelen, zie Aanpruttelen.
*Aanpruilen, o. W. met Z., pruilend naderen: Konen aanpruilen.

*Aanpruttelen, o. w. met H., als: Tegen
lets aanpruttelen , door gepruttel zijn' afkeer
van lets aan den dag leggen.
Aanpunten , b. w. de punt van lets verscherpen , verbeteren : Pennen aanpunten;
fig. lemand aanpunten, d. i. hem in een'
er,
woordenstrijd trachten te wikkelen.
m. —ing, yr. —ster, yr.
Aa,nraadster, y r. die aanraadt.
Aanraden, ongel. b. w. raden om jets te
doen of te nemen : Den vrede aanraden. Ik
raad u dien tuin niet aan. Men ried mij
aan, dat huis te koopen.*-, o., als: Hij deed
het op aanraden (d. i. op raad) zijner vrouw.
—er, m. —ing, yr. (mm. -en.)
*Aanrafelen, o. w. met H., snel rafelen.
*.Aanragen o. w. met H., snel raden,
Aanraken , b. w. aanroeren, aan jets raken:
Raak mij niet aan; fig. vermelden , van lets
gewagen of reppen : Raak dat geschilpunt
niet aan. —ing , y r. het aanraken ; fig.
In aanraking komen, Te zamen in aanraking komen, d. elkander ontmoeten ; ook:
lets met elkander te doen krijgen. Er is geen
enkel punt van aanraking tusschen hen, zij
bebben niets samen gemeen. —ingspunt , o.
*Aanrameijen, o.w. met H., snel rameijen.
*Aanrammelen, o.w. met Z., rammelend
naderen:Daar komt hetrijtuig aanrammelen.
Aanranden , b. w. met onwettig geweld
aantasten of aanvallen : Digt bij de poort
werd hij door twee straatroovers aangerand;
fig. Iemands eer of goeden naam aanranden.
— er m. (des -s, mrv. -s.) —ing, vr.
( mrv. -en.) —ster, yr. (mrv.-s.)
Aanranzen, b. w. aandoen , aanvallen.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —ing, vr.
*Aanratelen 9 o. w. met Z., ratelend naderen : Konen aanratelen.
*Aanrazen o. w. met Z., razend naderen :
Daar komt hij weer aanrazen.
*Aanregenen, onpers. w. met H., snel
regenen : Het begint goed aan te regenen.*-,
in zekere rigting regenen Bet regent tegen
de glazen aan.
Aanregt, o. op sommige plaatsen , zie
Aanregtbank. —bank, y r. bank of
tafel, waarop men in de keuken spijzen aanregt of gereed maakt. —en , b. w. in orde

Aanrij
sehikken ; inzonderh.: Spijzen aanregten
d. i. die gereed zetten om opgedragen te
worden : ook: ze opdisschen. Een gastmaal
aanregten ; fig. veroorzaken, doch in dezen
zin thans over 't algemeen Aanrigten.
—er, m. —ing , yr. (mrv. -en.) – ster,
y r. (mrv. -s.) —tafel, y r. aanregtbank ,
(—ing yr.
regtbank.
Aanreiken , b. w. toereiken , overreiken .
Aanrekenen , b. w. op iemands rekening
stellen : Bebt ge mij die waren niet te duur
of te hoog aangerekend? ; fig. toeeigenen ,
toeschrijven : Iemand lets als of tot eene
misdaad, eene zonde aanrekenen.*-, uitleggen : Sommigen rekenen den mensch zijne
neiging tot verandering als eene volmaaktheld aan.*-, o. W. met H. , snel rekenen.
*Aanrekken, o. w. met H., snel rekken.
Aanrennen, o. w. met Z., herwaarts of
in zekere rigting rennen: De huzaren renden
aan. De ruiterij is op den vijand aangerend.
Hij rende tegen den muur aan,-, met H.,
snel rennen.
*Aanrepelen, o. w. met H., snel repelen.
Aanrid, rn. nadering van ruiterij.
Aanridselen , b. w. weinig in gebruik,
bij herhaling aanzetten of aansporen. —ing,
y r. (mrv. -en ,) het aanridse!en : Men moet de
aanridselingen tot het kwaad tegengaan.
Aanridsen , b. w. sterk aanzetten of aan drijven , doch meestal tot kwaad: .Hij ridste
de menigte tot oproer aan. —geld , o.
oorspronkelijk : handgeld , dat ruiters ontvingen; later ook: handgeld aan voetknechten;
eindelijk : geld, waardoor men tot de krijgsdienst werd aangeridst. Het is thans buitert
gebruik. —ing, yr. (mill. -en.)
Aanrigten , b. w. dit woord is , op vooegang van WEILAND en SIEGENBELK bijna
geheel verdrongen door aanregten , behalve
in de beteekenis van : veroorzaken , stiehten
te weep brengen: Hij heeft veel onheil
aangerigt.
Aanrijden ongel. o. w. met Z., in zekere
rigting of herwaarts rijden : De japers reden
op ons aan. Wij reden tegen een' paal aan
en braken een der voorwielen.*-- te paard
of in een rijtuig bij iemand in 't voorbijgaan
een bezoek afleggen: Zij waren bij den
burgemeester aangereden; fig. in de gemeenz. taal : .Hij zal verschrikkelijk aanrijden, hij zal slecht ontvangen worden, of
slecht met de zaak wegkomen. Hij is er
meet aangereden, hij is er slecht afgekomen.
*- , met H., spoedig rijden. *-, b. w. in
zekere rigting of herwaarts voeren in een
rijtuig : Zij rijden steenen aan. Men reed
den waren op ons aan. De koetsier reed
ons tegen den muur aan ; fig. in de gemeenz. spreektaal, aanzoeken : BC/ reed ons
sterk aan, —er, m. —ing, vr, bet
aanrijden.
3

— 18 —

Aanrij
Aanrijgen, ongel. b. w. ten aanzien van
voorwerpen , welke doorboord zijn of bij het
aanrijgen doorboord worden , in eene rij
inzonderh. aan een' draad vastmaken
Paarlen en kralen aanrijgen. De kinderen
rijgen haaybessen aan.* met wijde steken
aannaaijen of vasthechten. —ing, yr.
(nirv. -en.)
*Aanrijpen, o. w. met Z., rijper worden.
*Aanrijven, gel. en ongel. 0. w. met H.,
snel rijven.
*Aanrijzen, ongel. o. w. met Z., langzaam rijzen.
*Aanrinneken, Aanrinniken, zie

Aangrinniken.
*Aanristen, b. w. tot risten maken.
Aanroeijen, o. w. met Z. , in zekere
rigting of herwaarts roeijen : Zij roeiden op
ons can. Ilij is tegen het schip aangeroeid.
Daar komen zij aanroeijen. , met H.,
snel roeijen. , b. w. in zekere rigting of
herwaarts roeijen: Roei de schuit niet tegen
het schip aan. Roei de schuit wat aan.
Aanroepen, onyel. b. w. zijn geroep tot
iemand risten : De schildwacht riep ons
aan. , bij iemand aangaan om hem of
te halen : Ik zal u ont Brie uur komen
aanroepen ; fig. iemand luide en dringend
om hulp smeeken :Iemandombescherming
aanroepen. Roep mij aan in den dug der
benaauwdheid. God om hulp aanroepen.
—er, m. —ing, yr. — ster yr.
Aanroeren, b. w. met hand, vinger, enz.
aanraken en daardoor in beweging brengen:
1k heb het mes aangeroerd ; fig. van lets
gewagen of reppen : De zaak wend slechts
van ter zijde aangeroerd.*-, roerende met
lets verbinden of vermengen moet de
soep met een ei aanroepen. —ing, vr.
*Aanroesten, o. w. met Z., zich roestend
aan lets vasthechten.
*Aanrogehelen, o. w. met 7., rogchelend naderen : Komen aanroychekn.
Aanrollen, b. w. herwaarts of in zekere
rigting rol len : Rol de eaten een weinig aan.
Alen volt de ton op Item aan. Wij rolden
het vat tegen de pomp attn. o. w. met
Z., herwaarts of in zekere rigting rolien :
De kogel rolde tegen onze deur aan ; fig.
Daar komt de wagenaanrollen.*-, met H.,
snel roi len.
*Aanrooken., b. w. beginners te rooken :
Rene aangerookte pijp. Zie Aanschie■
o. w. met H., snel rooken.
ten.
*Aanroeren, o. w. met H., snel rossen.
*-, met Z., herwaarts rossen.
*Aanroeren, o. w. met Z., zie Aanrossen en litossen.
*Aanruischen, o. w. met Z. , ruischer.d
naderen; in zekere rigting ruisehen.
Aanrukken, b, w. nailer of in zekere
rigting rukken ; Ruk den stool wet ann.

Aansc
, 0, w. met Z. rukkend naderen : De

vijand rukt aan.
vr.
Aausarren , b. w. sterk sarren of aanhitsen ; Zij hebben den bond tegen ons
aangesard.
*Aanschairen, zie Aanschaften.
Aanschaffen, b. en (zich) w. w. zich in
het bezit van lets stellen : 1k heb een paard
voor mijn' oudsten zoon aangeschaft. 114
kan (zich) de noodige boeken niet aansehaffen. fing, yr.
4'Aanschaften, o. w. met Z. , aaneten.
Aanschakelen, b. w. schakelswijze samenvoegen. —ing, yr. (mrv. -en.)
*Aanscharrelen, o, w. met Z. , met ongelijke schreden naderen : Komen aanscharrelen.
Aanschaven, o. w. met H., snel schaven,
Aanschellen, zie Aanbellen.
*Aanschellen, zie Aanschellen.
Aanseltenken, ongel. o. w. met H.,
snel schenken.
*Aanscheppen,o.w. metes., snel scheppen.
*A.anscheppen, ongel. b. w. veroud.,
behalve het v. d. , zie Aangeschapen.
*A.anscheren, ongel. o. w. met H., snel
scheren.
*Aanscherpen, b. w. scherper of puntiger
maken: Een potlood aanscherpen.*--, o. w.
met Z., scherper worden.
*Aanscheuren,o.w.met H., snel scheuren.
Aanschieten, ongel. b. w.in zekere rigting
of herwaarts schieten: flij sehoot den kogel
tegen den muur voor de eerste maal
met een geweer schieten : Wij zullen deze
geweren van daag aanschieten. Diegenen ,
welke Hoogduitsch verstaan , zullen deze
beteekenis welligt voor een germanismus
houden ; doch zij komt bij WEILAND voor.
Er zijn meer woorden van dien aard , bij
voorb. aanrijgen, aanbreken , aanrooken,
aansnijden, bij ,jagers , wonden:
Een aangeschoten ever; fig. haastig aan.
trekken : 1k zal even mijn' jas aanschieten.
o. w. met Z., fig. snel naderen : De bond
sc hoot telkens op ons aan. Daar komt de
schuit aanschieten. Bet water schiet met
snelheid aan. De tijdbegint aan te .schieten.
met H. , sue! schieten.
Aansehijn, o., schoon het mann. geslacht
Hoch ongewoon Hoch onverdedigbaar is,
(des -s ,) uiterlijke gedaante : Het aanschijn
des hemels.*-, aangezigt: In het zweet uwes
aanschijns zult gij uw brood verdienen.
—en , ongel. b. w. naar . schijnen : De
zon • scheen mij o. w. met H., in
zekere rigting schijnen.
Aanschik.ken, o. w. met Z., schikkende
naderen : Schik wat aan , d. digter
aan tafel schikken : Wilt gij niet mede aanschikken? , in zekere rigting schikken :
Ilij schikte weer tegen de deur clan,
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*Aanschilderen, o.

w.

met, H., snel

schilderen.

*Aanschillien, o. w. met H., snel schillen.
*Alanschimmelen, o. w. met Z., toenemend schimmelen: Het brood schimmelt
meer en meer aan.
Aanschitteren, b. w, zijn' schitterglans in
zekere rigting verbrelden : Het good schittert
hem bekoorlijk can.
Akansehoeijen (zich), w.w. zijne schoenen
aantrek ken. —jing yr.
*Aanschoffrelen, b. w. eenigszins schoffelen: Die paden moeten een weinig aangeschoffeld worden.* , o. w. met H., snel
schoffelen.*-, met Z., schoffelend naderen :
Komen aanschoffelen.
*Aanschommnelen, o. w. met H., snel
schommelen.*-, b. w. in zekere rigting schommelen.
*Aanschongeten, zie Aanschom-

xnelen.
*Aanschoppen, b. w. nailer of in zekere
rigting schoppen.

Aanschouw, m. (des -s,) het aanschouwen :
Jets in aanschouw (in oogensehouw) nemen.
Met den eersten aanschouw , op het cerste
gezigt. elijk, (-er, -st,) by. en bw.
zigtbaar , dat aanschouwd kan worden ; door
aansehouwing erlangd : Aansehouwelijke
kennis.*-,waarbij men aanschouwt, zigtbaar
voorstellend: Aanschouwelijk onderwijs.
—elijkheid, yr. —en, b. w. vs. en vos.
aanzien, beschouwen , doch 't komt in het
dagelijksche leven zelden voor: Als ik den
kernel aanschouw. Hii zal het daglicht niet
weer aanschouwen. Schoon men zoo wel 1k
schouw aan, als 1k aanschouw zegt , is de
laatste manier echter de meest gebruikelijke.
—end, by. in : Aanschouwende kennis ,
zie Aanschouwelijk. —er, m.
—ing , yr. (mrv. -en.) —step, yr.
*Aanschrabben, o. w. met H., snel
schrabbcn.
*Aanschrapen, zieAanschrabben.
Aansehrappen, b. w. met eene schrap
aan de zijde teekenen of merken: Ik heb
vier van de zeventiennomrners aangeschrapt.
*Aanschransen, o. w. met H., snel
schransen.
Aanschreenwen, b. w. , zij,) geschreeuw
tot iemand rigten.
Aansehreijen, b. w. zijn geschrei tot
iemand rigten.
*Aanschrijden, ongel. o. w. met Z.,
schrijdend naderen : Daar komen zij we&
aanschrijden.
*Aanschrijfster, y r. die aanschrijft.
Aanschrijven, ongel. h. w. schriftelijk
opteekenen : lets aansehrijven , d. i. opschrijven.
op rekening stellen : lemand
jets aanschrij yen. *- , schriftelijk bevelen :
Den burgemeester werdaangeschreren , en

niet, zoo als men soms in dagbladen leest :
De burgemeester van B. werd aangeschreven. k- , o. w, met H., snel schrijven.
---er, m. —ing, y r. (mrv. -en ,) het
aanschrijven ; schriftelijk bevel.
*Aanschrobben, o. w. met H., snel
schrobben.
Aanschroeven , b. w. vastschroeven: Een
slot aansehroeven. , vaster schroeven :
Sehroef de plaat een weinig aan. —ing,
yr.
Aanschudden, b. w. iemand been en
weer schudden , oin hem wakker te maken :
Schud den slaapkop eens aan, opdat hij
wakker worde. , o. w. met H., snel
schudden. —ding, yr.
*Aanschuifelen, b, w. van slangen ,
tegenbiazen.
*Aanschuijeren, o. w. met H., snel
schnijeren.
*Aanschuimen, o. w. met H., snel
schuimeri.
*Aanschuinen, b. w. scbuiner maken.
Aanschuiven, ongel. b. w. herwaarts of
in zekere rigting schuiven: Schnif den stoel
wat aan. , o. w. met Z., zittende naderen,
aanschikken fig. haastig naderen , met eene
ligchaamshouding , alsof men iets voortschuift: Daar komt hij aanschuiven.
*Aanschuren o. w. met H., snel schuren.
*Aansijfelen, zie Aanschuifelen.
*Aansjokken, o. w. met Z. , sjokkend
naderen Daar komen zij weer aansjokken.
*Aansjouwen, b. w. herwaarts of in
zekere rigting sjouwen.
*Aansissen, zie Aanschuifelen.
Aanslaan, onreg. b. w. voortslaan : Sla
den bout nog een weinig aan. *-, in zezekere rigting slaan Brij sloeg den bad op
de deur aan, tegen den muur aan.
slaande voortbrengen of doen hooren: Een'
toon op het orgel aanslaan ; fig. Zij slaat
lien toon gedurig aan , d. i. rept gedurig
van die zaak. , vastmaken : De kit aanslaan. De zeilen aanslaan.*--, vasthechten,
vastspijkeren: Een bordje aanslaan; van hier
fig. to koop zetten of stellen : Een huis
aanslaan. Al zijne goederen zijn aange, aanvaarden , in bezit nemen :
slagen.
Zij wil den boedel van hare °ciders niet
aanslaan; van bier in de taal van 't dagelijksche leven : Eene vrouw aanslaan,
eene vrouw nemen. schatten berekenen:
Die goederen zijn veel te hoog aangeslagen.
*-, o. W. met H., van sommige vogels ,
beginnen te zingen: De nachtegaal sloeg
aan. , van honden, beginnen te blaffen :
De honden sloegen aan. "-, met de voeten
tegen elkander slaan , van paarden , anders
in zekere
strijken, zie Strijken.
rigting slaan : Hij sloeg met de handen
tegen den pail can.
op de wijze der
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, met Z., in zekere rigsoldaten groeten.
ting vallen , aanvallen.
*Aanslabben, o, w. met H., haastig
slabber,.
Aansiag m. eerste slag, doch enkel fig.:
k kwam juist op den aanslag, d. toen
men (den eersten slag deed of) begon. -,
plaats , waar de lijn aan de schuit wordt
geslagen Zij zijn aan den aanslag in de
schuit gekomen. bij de artillerie, plaats,
waar een kogel , bij het verlaten der monding, (len grond raakt , antlers ricochet
begrooting , opgave van te
geheeten.
betalen schattingen: Wij hebben den aanslag reeds te huffs. toeleg , voornemen,
ontwerp , doch over 't algemeen in een'
kwaden zin Een' aanslag op iemands
leven maken. Hun aanslag mislukte.
—biljet, o. biljet , waarop de belastingen
vermeld staan , die iemand betalen moet.
Aanslappen, o. w. met Z. , slap o g slapper worden ; fig. De leven slapten aan ten

derdom sluipt op wollen schoenen aan.0
*Aansluiten ongel. o. w. met H., behoorlijk sluiten..- (zich), w. w. zich bij de anderen
voegen: Wij sloten ons (bij hen) aan. —er,
m. die of dat zich aansluit. —ing, yr.
*Aansmakken, b. w. in zekere rigting
smakk en. , 0. w. met Z. , met een' smak
aanvallen.
Aansmeden , b. w. smedende verbinden ;
smedende verlengen: Een' kagchelpook aansmeden. —ling, yr.
A.ansinelten, ongel. b. w. door smelting
met iets verbinden.*-, o. w. met H., met smelten spoed maken. , met Z., allengskens
smelten: Hetvetbegint aardig aan te smelten.
—ing, yr.
Aansmeren ; b. w. hetgene stroef geworden
is, met olie, enz. smeren , om het beter te
doen gaan : Het slot moet aangesmeerd worden.*-, het ontbrekende of beschadigde met
kalk , enz. al smedende herstellen : De muur
in den gang moet een weinig aangesmeerd
worden ; fig. Iemand iets aansmeren , d. i.
door vleijende of bedriegelijke woorden iemand
jets voor een' te hoogen prijs verkoopen , of
hem jets doen nemen , dat voor hem van Been
nut of dienst is: Wie heeft u dat petard
aangesmeerd? —ing yr.
*Aansmeulen, o. w. met Z., smeulend
aangaan.
Aansntijten ongel. b. w. nailer of in
zekere rigting smijten: Smijt de turven wat
aan ; fig. in den gemeenz. spreektr., haastig
aandoen : Ik zal even mijn' j as aansmijten.
*-, o. w. met Z., weinig gebruik., hard in
zekere rigting vallen : lYij smeet tegen den
muur aan.
*Aansnaauwen, b. w. toesnaauwen.
*Aansneeu.wen, onpers. w. met H., hard
of in zekere rigting sneeuwen: Het begint
aardig aan te sneeuwen. .Het sneeutvt
tegen de ruiten aan.
Aansnellen O. MC met Z. , met snelheid
naderen: De viyand snelt aan.*-, in zekere
rigting snellen.
*Aansnijden, ongel. b. w. beginnen te
snijden: Eene aangesneden ham. Zie Aanschieten.*-, o.w. met H., zich met snijden
reppen. —ing, yr.
"Aansnippelen, Aansnipperen, o.
w. met H. , vlug snippelen of snipperen.
*Aansnoeijen, o. w. met H., vlug snoeijen.
Aansnoeren , b. w. door snoeren verbinden ; aanrijgen.
"Aansnorren , o. w. met Z., snorrend
naderen ; in zekere rigting snorren.
*Aanspaden, o. w. met H., vlug spaden.
Aanspannen , ongel. o. w. voorspannen :
De paarden of (bij zinverzetting) Den wagen
aanspannen, d. i. de paarden voor den wagen
spannen.*-. sterk spanner : Een zeil aanspannen; fig. Ahijnekrachten aamspannen,

s./aap.

*Aanslenderen, zie Aanslenteren.
*Aanslenteren, o. w. met Z., slenterend
naderen : Komen aanslenteren.

Aanslepen, b. w. herwaarts of in zekere rigting slepen: Sleep dat hout wat aan. Gij moet
die kisten tegen den muur aanslepen.
0. w. met Z.: Komen aanslepen, sleepvoetend naderen.
*Aansleuren, b. w. herwaarts sleuren.
*-, o. w. met H., weinig gebruikelijk: Dat
zal nog een' geruimen tijd aansleuren, d.
i. slepende voortgaan.
*Aanslibben, o. w. met Z., door aangezette slib grooter worden of on tstaan :
Aangeslibd land. —bing, yr. (mrv.-en,)
bet aanslibben ; bet aangeslibde.
*Aanslieren, o. w. met Z. , in Gelderland,
waar men slieren voor glijden zegt, herwaarts of in zekere rigting slieren.
Aa,nslijiken, o. w. met Z. , door aangezet
slijk grooter worden : Al deze akkers bestaan
nit aangeslijkt land. *- zich met slijk
aanvullen. —ing, yr. (mrv. -en,) het
aanslijken ; aangeslijkt land.
Aanslijpen, ongel. b.w. slijpende scherpen:
Eene punt aanskjpen.*-, o. w. met IL, snel
slijpen.
Aanslingeren, b. w. herwaarts of in zekere
rigting slingeren.*-, o. w. met Z., met een'
slingerenden gang naderen: Daar komen zij
weer aanslingeren.
*Aanslinken, ongel. o. w. met Z., allengs
sunken.
*Aansloiren, o. w. met Z., sloffend naderen.
*Aansiorp en , zie Aansitarpen.
*Aanstniken, ongel. b. w. sluikend aanvoeren : Men slook bier veel thee aan.
A.ansluipen , ongel. o. w. met. Z. , sluipend
naderen , d.
stil en ongemerkt: n De on-
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uwe aanspraak. Zij had er weinig aan(meer gebruikelijk inspannen,) d. i. aanspraak. De zieke kan geene aanspraak
wenden.*-, o. w. met H., de paarden voorhebben.*-, regt, dat men heeft of meent te
spannen ; fig. Met iemand aanspannen, d.
i. zich met iemand tot eene onderneming
hebben : Aanspraak op lets hebben, maken.
Deze vrouw maakt op sehoonheid aanverbinden. -- ping, yr.
spraak, d. i. wil gaarne voor schoon gehou*Aanspatten, b. en o. w. met Z., in zekere
den worden.
rigting spatten.
Aanspelden, b. w. vastspelden. —ing,vr. Aansprakelijk, by. die over iets aangesproken en ter verantwoording geroepen
*A.anspel.en, o. w. met H. , beginnen te
spelen , opspelen , viug spelen ; fig. Op lets
kan worden : Aansprakelijk voor jets zijn.
—heid , yr.
aanspelen, zie het meet. gebruik. Toespelen , Zinspelen. —jog, yr. Aanspreekster,, yr. weinig gebruik.,
die aanspreekt.
(mrv. -en ,) zie Iroespeling, ZinAanspreken , ongel. b. w. toespreken ,
speling.
zijne rede tot iemand rigten: Ik durf onzen
*Aanspellen, o. w. met H., vaardig spellen.
burgemeester op straat niet aanspreken;
Aanspeten , b. w. aan 't spit steken.
van hier: iemand om eene aalmoes aanspre*Aanspiesen, b. w. aan eene spies steken.
ken, d. i. vragen. lemand over eene zaak
*.A.anspijen, Aanspijgen , zie Aanaanspreken, hem daarover onderhouden en,
spuwen.
als ware het, om uitlegging vragen. *-, in
Aanspijkeren , b. w. met spijkers vastde gemeenz. spreektaal , een bezoek bij
hechten : Is het bordje aangespijkerd ? *-,
iemand afleggen , inzonderh. bij een' zieke:
met H. , viug spijkeren.
Mijn oom is niet wel , ik ga hem eens aan*Aanspijlen, b. w. aan spijlen doen: Zijn
spreken; fig. gebruiken , of verkoopen om
de worsten aangespijld?
het geld te gebritiken : 1k kan nog niet
A.anspinnen, ongel. b. w. spinnend met
besluiten, om dat kapitaal aan te spreken,
jets verbinden ; spinnend verlengen.*-, o. w.
d. i. er iets van of te nemen en uit te geven.
met H., viug spinnen.
Hij moest zijn landgoed avnspreken, d. i.
*Aanspitsen, b. w. aanpunten.
verkoopen of er geld in opnemen. Hij heeft
*A.anspitten , b. w. aanspeten. a-, o. w.
de fiesch geducht aangesproken, d. i. er
met 1-1,., viug spitten.
eene aanmerkelijke hoeveelh t id uit genomen.
*Aansplitsen, o. w. met H., zich met
*- , als : lemand in regten aanspreken ,hem
splitsen van touw reppen.
geregtelijk vervolgen. Zijne schuldenaars
*Aanspoetlen, o. w. met Z., aansnellen.
aanspre ken , hen tot betaling aanmanen.
•Aanspoelen, o. w. met H., viug spoelen,
e -, o, w. met H. , van orgelpijpen , een' toon
zie Spoel.
geven : De pijpen spreken goed aan. —er,
Aanspoelen, b. w. spoelend aan land
m. die aanspreekt ; het komt echter zelden
werpen : De zee heeft voor eenige uren het
voor, behalve in de beteekenis van: begrawrak aangespoeld. * - , spoelend opwerpen
fenisbidder,, bidder , groefbidder, groevenen alzoo doen ontstaan : De rivier spoelt op
bidder. — ersgild.e , o. —ing , yr.
die plants gedurig nieuw land aan,.*-, o. w.
met Z., spoelend aankomen, aandrijven: Deze *Aansp-renkelen, b. w. in zekere rigting sprenkelen.
eaten zips te B. aangespoeld.*-, aanslibben ,
aansIijken: Aangespoeld land.*-, met H., in .A.anspringen , ongel. o. w. met Z., herwaarts of in zekere rigting springen: Komen
zekere rigting spoelen; viug spoelen. —ing,
aanspringen. Op iemand of iets aanspring yr. (mrv. -en.) het aanspoelen ; hetgene de zee
en. *- , met H. , viug springen; in zekere
op het land werpt ; aangespoeld land.
rigting springen : De fontein sprong vroeger
*Aanspoken, o. w. met Z. : Komen aantegen deze rotsen aan.
spoken, d. i. op eene spookachtige wijze
Aanspugen , ongel. b. w. in zekere rigting
naderen.
spugen : Hij spoog den wijn tegen de dear
*A.ansponsen, o. w. met H., viug sponsen.
aan. *- - , ten teeken der niterste veracbting
Aansporen, b. w. met de sporeri aandrijven :
naar iemand spugen : Een ieder spoog hem
Een paard aansporen ; meestal fig. sterk
aan. *- , o. w. met H., in zekere rigting
aanzetten: Deze kaaap moet gedurig aanspugen.
gespoord worden. —ing , yr. (mrv. -en,)
*Aanspuiten, ongel. h. w. herwaarts of
het aansporen ; fig. spoorsiag, aanporring.
in zekere rigting spuiten : Men spool het
*Aanspouwen , zie A.ansp uwen.
meeste water tegen den Bevel aan. * - - , o.
Aanspraak , yr. korte retie , toespraak :
w. met H., in zekere rigting spuiten ; snel
Eene aanspraak doen ; hoiden, d. i. op
(gen.
spuiten.
eerie plegtige wijze toespreken.* -, in het
dagelijksehe verkeer (zie Aanspreken), Aanspuwen , b. en o. w. , zie A.anspubezoek , inzonderheid bij cm' zieke : Hij Aanstaan, onreg. o. w. met H., op eerie
reef staan : De deur stond ann. *-, N%einig
heeft geene aanspraak. Ik bedank n voor

— 22 —
Aanst

gebruik., duren : Het zal nog lang aanstaan,
eer we '1 einde daarvan zien. *-, toekomstig zijn, of liever: onmiddellijk op het tegenwoordige volgen; doch enkel in bet tegenw.
d. w. , zie Aanstaand. * - , b. w. hier
en daar in de platte taal , uitstaan: Ikheb
daar wat moeten aanstaan —d, by. eerstkomend : Op aanstaanden Zatarday. *-,
zullende zijn : Zijne aanstaande vrouw , zij,
die zijne vrouw zal wezen. --de, m. en vr.
(des -n, mrv. -n,) aanstaande echtgenoot.
anstaarten, h. w. hier en daar bij de
landlieden : De paarden aanstaarten, d. i.
het eene met den halster aan den staart van
het andere bevestigen.
*.ALanstaggelen,Aanstaggeren,o. w.
met Z.: Km en aanstaggekn of aansta; geren
A.anstampen, b. w. vaster stampen. *o. w. met H., vlug stampen. —ing, yr.
Aanstappen, o. w. met Z., herwaarts of
in zekere rigting stappen : Komen aanstappen.*-, met H., sterk of hard stappen.
Aanstaren, b. w, starerid aanzien ; inzonderh. fig. met eene zekere mate van bevreemding of verwondering aanzien. —ing, yr.
*Aansteekk.ast, yr. bij de artillerie, kast
met eene lost ter aansteking eener mijnworst. -- ster yr. die aansteekt.
*Aanstelielijk, (-er, - st,) b aanstekend,
besmettelijk , zie A.anstekend, dat het
meest gebruikt wordt , ten minste in de
schrijftaal.
yr. besmettelijkheid. —en, ongel. b. w. vaststeken ,
vastheehten ; inzonderh. hij schoenmakers:
IL moet die schoenen eerst nog aansteken,
d. enkel met een' pekdraad enz. eene
opening digt naaijen. *-, al stekende nader
brengen: Sleek de lat nog een weinig aan.
open steken, opsteken : Een vat bier
aansteken, d. i. den kraan er in steken en
er uit tappen, zie Aanschieten.* - ,
ontsteken , opsteken, doen branden : Eene
kaars , lamp, pjp , vuur enz. aansteken;
van hier : in brand steken : Het vuur stak
de naaste huizert (ran; fig. besmetten
hetzij van ziekten , dwalingen of andere dingen : Het In)* geloof heeft gansehe landen
met zijn vergift aangestoken ; zie ook
Aanstekend. * - , o. w. met Z., tot
rotting of bederf overgaan : De peren be ginnen reeds aan te steken. Een aangestoken appel. , met H. , villa. steken.
—end, (rneer meest -,) by. van ziekten,
die zicli mededeelen, hrsmettelijk : Eene
aanstekende ziekte. —er, m. die aansteekt.
hij de artillerie, zeker stuk hoot bij de
gietovens.
, yr. (mrv. -en.)
*Aanstelbaar, by. die aangesteld ken
worden. —len, b. w. in zekere rigting
steno's : De storinladders waren reeds tegen
den mune aangesteld. *- benoemen tot
eene betrekking en in het bezit daarvan
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stellen : Hij is wel benoernd maar nog

niet aangesteld. Iemand tot landvoogd aanstellen. Arbeiders aanstellen. * als: Zieh
aanstellen, w. w. zich gedragen: Zieh belagehelijk aanstellen. —ler, m. —ling,
yr. (mrv. -en,) het aanstellen ; akte, waarbij
iemand wordt aangesteld: Hij ontving zijne
aanstelling voor twee dagen.*-, post , ambt:
Heeft de /Jeer W. reeds eene aanstelling?
*Aanstempelen, o. w. met H., vlug
stempelen.
*Aanstenen, zie Aansteunen.
*Aansterken, o. w. met Z., sterker worden : Sedert de burgemeester elken day eene
groote wandeling doet , sterkt hij ziender
oogen aan.
Aansterven, enz., zie het meer gebruik.

Aanbesterven.
*Aansteunen, b. w. steunend aanzien.

o. w. met Z., steunend naderen.
o. W. met Z. , herwaarts
of in zekere rigting stevenen : Daar ,konten
zij aanstevenen.
*Aanstijgen, ongel., o. w. met Z., herwaarts of in zekere rigting stijgen.
*Aanstijven, o. w. met Z., stijver worden.
ongel. o. W. met H., spoed maken met
het stijven (van linnen).
Aanstikken, b. w. stikkend verbinden.
4*-, 0. w. met H., met het stikken spoed maken.
Aanstippen , b. w. met eene stip teekenen
of merken ; fig. met een enkel woord vats
iets gewagen Ik heb die zaak slechts aangestipt. —ping, yr.
Aanstolren , b. w. stoffen : is de tamer
reeds aangestoft ? Aan schijnt in aanstoffen , aanvegen, aanwitten en dergelijke
de beteekenis van het grondwoord eer te
verzwakken , dan te versterken , dewijl aants offen meer een gedeeltelijk dan een
stoffen beteekent. k.., o. w. met IL,
snel stotiben.
Aanstoken, b. w. sterker stoken : Stook
het vuur of (bij zinverzetting:) de cardappels , den pot wat aan; fig. aanporren,
aanzetten , in een' kwaden zin : Wie heeit
Item daartoe aangestookt? *-, o. w. met H.,
snel of harder stokes. —er, m. —ing,
yr. (mrv. -en.)
*Aamtollen, 0. w. met Z., wel stollen:
Het vet is reeds merkelijk aangestold.
*Aanstornen, o. w. met Z. , door de
stoomkracbt herwaarts of in zekere rigting
gevoerd worden : Daar komt de trein reeds
aanstomen.
*Aanstommelen, o. w. met Z.,herwaarts
of in zekere rigting stommelen.
*Aa,nstompen, b. w. in zekere rigting of
herwaarts stompen.
Aanstonds, bijw. binnen weinige oogen-

*Aanstevenen,

blikken , doch niet onmiddellijk, gelijk.
Cheer door terstond worth uitgedrukt.
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*Aanstrippen, o. w. met 1-1., Ong strippen.
Aanstookster, yr. die aanstookt.
Aanstoot, m. aanstooting , stoot ; incest Aanstrompelen, o. w. met Z., strompeechter fig. hinderpaal , hinder, beletsel ,
moeijelijkheid, tegenhouding: Peel aanstoots lijden.» *- , ergernis : Aanstoot
geven. Een, steen des aanstoots zijn , veel
ergernis veroorzaken. —elijk, (-er, -st,)
by . en bw. dat ligt aanstoot geeft, ergerlijk,
hinderlijk: Een aanstootelijk gedrag. Zich
aanstootelijk gedragen. —elijkheid,
vr. (mrv. -heden,) aanstootelijke eigenschap
of daad. — en 9 ongel. b. w. een' stoot
geven: Ik stiet hem aan, zoo dat hij ontwaakte. , herwaarts of in zekere rigting
stooten: Stool de steenen wat aan. Het hoofd
vaster
tegen den muur aanstooten.
stooten. o. w. met H., in zekere rigting
stooten : lk stiet met den elleboog tegen den
spiegelaan.*-, aangrenzen, doch enkel bruikbaar in het teg. deelw. : Aanstootend,
by. aangrenzend , belendend. snel stooten
of stampen ; fig. in de gemeenzarne taal,
stamelen : Die man stool een weinig aan.
—ing, yr. (mrv. -en.)
*Aanstoppen, b. w. vaster of digter stoppen.*-, 0. w. met H., vlug stoppen.
Aanstormen, o. w. met Z., stormend
naderen of in zekere rigting stormen : De
vijandelijke benden stormden, op de stad
aan.*-, onpers. w. met H., met toenemende
kracht stormen : Het begint geducht aan te
stormen.
*Aanstorten, b. en o. w. met Z., in zekere
rigting storten.
Aanstouwen, zie Aanstuwen.
*Aanstoven, o. w. met H., snel of bard
stoven.
Aanstralen, b. w. zijne stralen naar en op
lets werpen: De zon straalt ons aan."-, o.
w. met H., in zekere rigting stralen.
Aanstranden, o. w. met Z., op het strand
wordeu geworpen. —ing, yr.
.ALanstreelen, b. w. fig. iemands genegenheid zoeken te wirinen.
*.Aanstrepen,
w. met een streepje
teekenen of merken. —ing, yr.
Aanstreven, o. w. met Z., in zekere rigting
trachten te komen.
streven, d.
*Aanstribbelen, o. w. met H. , fig. in
zekere rigting stribbelen: Tegen de waarheid
aanstribbelen.
Aanstrijken, ongel. b. w. afgevallere kalk
herstellen: Een' muur aanstrijken.*-, o. w.
met H., snel strijken ; van paarden, de voeten
onder 't loopen tegen elkander schuren , zie
Strijken.*-, met Z., in zekere rigting
strijken (snel gaan of vliegen): Daar komt
hij aanstrijken. De vogels komen op ons
aanstrijken. —ing, vr.
.A.anstrikken, b. w. door strikken verlengen : Een net aanstrikken.*-, o. w. met H.,
snel strikken. —king, vr.

lend naderen : Komen aanstrompelen.

*Aanstrooijen, b. w. herwaarts of in
zekere rigting stroomen
o. w. met H.,
vlug stroomen.

Aanstroomen, o. w. met H., in zekere
rigting stroomen : De rivier heett weleer
tegen de stad aangestroomd.*-, met Z.,
nailer stroomen Bet yolk stroomde van alle
zijden aan, kwam van alle z Aden aanstroomen. 4-, b. w. door stroomen doen ontstaan: Een land, 'twelk de vloed heeft
aangestroomd.
*A.anstroopen, o. w. nset Z., stroopend
naderen: De vijandelijke benden komen
herwaarts aanstroopen.
*Aanstuderen, o. w. met H., hard
studeren. (len.
A_anstruikelen, zie Aanstrompe.
Aanstuiven , ongel. o. w. met Z., in zekere
rigting stuiven ; fig. met drift naderen :
Daar komen zij aanstuiven. Zij stoven op
de stad aan.
*Aansturen, h. w. in zekere rigting sturen:
Ilij stuurde zijn' wag en tegen den paal
aan iemands huis zenden : Ik zal de
meld aansturen, bij u aansturen.
Aanstuwen, b. w. digter stuwen.
Aansukk.elen, o. w. met Z., sukkelend
naderen Daar komt hij eindelijk aansukkelen.
Aansullen 5 o. w. met Z. , herwaarts of
in zekere rigting sullen, zie Aanglijden.
Aantal, o. eene zekere onbepaalie menigte:
Een goed aantal kooplieden. Een aantal
troepen.
'"Aantappen 9 o. w. met H., snel tappen.
*Aantarnen 9 zie Aantornen.
*Aantassen 9 0. w. met H., snel tassen.
Aantasten , b. w. tastend aanraken, met
de voile band aangrijpen: lemand of lets
aantasten. Sprw. Het is een heet zyzer om
aan te tasten, het is eene gevaarlijke onderneming ; doch meestal fig. aanvallen, beginnen te bevechten : Den vijand aantasten;
van hier: lemand in zijne eer aantasten,
lemands goeden naam aantasten , d. i.
trachten te benadeelen. Zijne vaste goederen moeten aantasten , zie Aanspreken. Die ziekte heeft hem geweldig aangetast, zie Aangrijpen. Zieh zelven
aantasten, de handen aan zich zelven slaan.
—ing, yr.
Aanteekenaar, m., —aarster 9 vr,
die aanteekent. —bock, —boekje,
o. —en, b. w. met een teekert merken :
Bebt gij de plants in het boek aangeteekend?, doch in dezen zin is het enkele teekenen gebruikelijker.*--, opteekenen , te boek
stellen: Ik heb het aangeteekend.*-, tot een
huwelijk insehrijven, vooral in den lijdenden
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vorm: Is uwe zuster reeds aangeteekend?*-,
0. w. met H., snel teekenen. —ing, yr. het
aanteekenen ; inzonderheid inschruven tot
het aangaan van een huwelijk: Morgen heeft
de aanteekening plaats."- , het aangeteekende , noot, aanmerking: lk heb mijne
aanteekeningen verloren. —kantoor, o.
kantoor, waar goederen ter verzending, enz.
worden aangeteekend of opgeschreven.
Aantelen , b. w. aankweeken, aanfokken :
Boomen en heesters , schapen, enz. aantelen. —ing, vr. (mrv. -en.)
Aa,ntellen, o. w. met H., snel
b. w., zic het meer gebruikelijke Toetellen. --ling, yr.
*Aanteren, b. w. het beschadigde ofontbrekende teren : Bet planketselmoethier en
daar aangeteerd worden. * o. w. met H.,
vlug teren.
*Aanternen, zie Aantornen.
Aantijgen, ongel. en gel. b. w. te laste
er, i-n.
leggen : Iemand jets aantijgen.
(des -s, mrv. -s,) die aantijgt. —ing, yr.
(mrv. -en , ) het aantijgen; het aangetijgde.
—ster, yr. (mrv.
*Aantikken, o. w. met H., in zekere
tikken ; aan de deur tikken : Gij moet aantikken, eer gij binnen treedt.
*Aantillen, b. w. aanheffen , aanbeuren.
Aantimmeren, b. w. timmerende verbinden ; door timmeren vermeerderen, aanbouwen : Men timmert nieuwe schepen aan.
*-, o. w. met H. snel timmeren. —ing, yr.
(mrv. -en,) het aantimmeren; het aangetimmerde.
*A.antjanken, Aantjenken, b. w.
zijn getjank tot iemand of iets rigten.*-, o.
w. met Z., tjankend naderen: Komen aantjanken, aantjenken.
*Aantoeten, o. w. met H. , snel toeten.
Aantogt, m. togt naar eene plaats , aanrukken , nadering: Bet leper was reeds
in aantogt. Bij den aantogt van den
vijand.
Aantokkelen, b. w. beginnen te tokkelen ;
fig. aanzetten , aandrijven: Waartoe zal de
geldzucht niet vaak de menselten aantokkelen!Vroeger was aantokken ook in gebruik.
—ing, yr. gedurige aanraking; doch meestal , zoo niet enkel , fig. aanprikkeling, aanporring, aandrijving, aansporing : a De aantokkelingen van den wellust stortten hem in
het verderf.»
*Aantollen, o. w. met H., snel tollen.
*Aantonnen, o. w. met H., snel tonnen.
Aantoonen , b. w. toonen , kenbaar maken,
does zien: Ik zal het u aantoonen. —end,
by . enkel gehruikelijk in : Aantoonende
wijze , eene der zoogenaamde wijzen van
't werkwoord, die iets stelligs of bepaalds
uitdrukt, bij v.: Hij was tevreden. De Aanvoegende wijze daarentegen geeft jets onbe-
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paalds of twijfelachtigs te kennen: Indien
kij teureden ware. Ik wit, dat hij kome.
—er, m. —ing, yr. —ster, yr.
*Aantooveren, b. w. door toovermiddeten , volgens den waan der bijgeloovigen ,
jets aan iets hechten of aan iemand mededeelen : lemand eene ziekte aantooveren.
*Aantornen, o. w. met H., snel tornen.
*Aantorschen, b. w. nader of herwaarts
torschen.
4"Alantrappen, b. w. vaster trappen : Trap
de aarde een weinig aan.
Aantred m. het aantreden. —en,
ongel. o. w. met Z., nader of in zekere rigting
treden: Hij trad op ons aan. , in de
krijgdienst, gereed zijn om zich in getederen
te scharen. *- , met H., snel treden: Treed
wet aan. * - , b. w. door treden nader
brengen; vasttreden : De aarde om een' boom
aantreden. —ing, yr.
Aantrelren, ongel. b. w. treffen , ontmoeten , vinden : Ik trof dien schilder meermaals aan. Hij trof eene onafzienbare
woestijn aan.
Aantrekkelijk (-er , -st, ) b y. en bw.
dat aantrekt of aanlokt, bekoorlijk: Zij heeft
een zeer aantrekkelijk voorkomen."- , ligt
aangedaan, gevoelig: Zij is seer aantrekkelijk."-, die zich ligt iets aantrekt, prikkelbaar, die zich ligt beleedigd voelt. —ke.
lijkheid, vr. (mrv. -heden ,) bekoorlijkheid ; gevoeligheid ; prikkelbaarheid.
—ken, ongel. b. w. door trekken nader
brengen: Trek de tafel een weinig
door trekken in zekere rigting brengen : .Hij
trok den stoel tegen de tafel aan."-, vaster
trekken Een' knoop aantrekken. De zeilen
aantrekken. "-, naar of tot zich trekken:
De zeilsteen trekt het ijzer aan."-, aan het
lijf trekken Een schoon hemd aantrekken;
van hier in het dagelijksche verkeer :
Zielt of Iemand aantrekken , d. zich
of iemand aankleeden. Sprw. Wien de schoen
past, trekke hem aan, zie Schoen;
fig. Zich iets aantrekken , d. iets ter
harte nemen , zich over jets bedroeven ;
ook: op zich zelven toepassen : Gij behoeft
u dat niet aan te trekken. , aanhalen ,
aanvoeren, doch weinig in gebruik : Bet
zijn zaken, die in vele werken aangetrokken zijn.
0. w. met H., kleven : De lijm
trekt goed aan. "-, snel of met kracht
trekken. met Z., herwaarts of in zekere
rigting trekken: De vijanden trekken aan.
De donderbui trok eerst op de stad aan.
—liend, by. die of dat aantrekt of aantrekkingskracht bezit: Jantrekkende kracht,
d. aantrekkingsvermogen. —ker, m.
die aantrekt ; inzonderh. werktuig , dat
men bij bet aantrekken van Jaarzen of
schoenen gebruikt, in het eerste geval incest
een ijzeren haak , in het laatste een rood
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als verdediging. ler, in, (des -s mrv. *.s.)
gebogen stuk Koren, dat men in den schoen
—lig, ( -er -st.) bv. en bw. lief, vooryr. (mrv. -en ,) het aansteekt.
komend aanhalig: Een, zeer aanvallig
aantrekkiugskracht. — kingsI
;
kind. —ligheid, vr. --lung, vr.
kraciat vr., —kingsverinogen o.
—lingsmijn, vr.
eigenschap , die sommige ligehamen bezitten, om stoffen tot zich te trekken. —trek- Aanvang, m. (des -s,) begin: Een' aanWang met jets maken. In den aanvang.
.
ster
Van den aanvang des jaars. — en, ongel.
'k Aantrensen , 0. w. met H., vIng trensen.
b. w. beginnen ; ondernemen ; does : Wet
*Aantreuzelen , 0. w. met Z., treuzelend
zal ik nu aanvangen ? m. die een'
naderen : Komen aantreuzelen.
aanvang met iets inaakt , doeh enkel in de
*Aantrippelen, o. w. met Z. , trippelend
Illjbelsehe uitdrukking : God is de nunnaderen Konen aantrippelert.
ranger en voleinder des geloojs. aan*Aantrommelen , Aantrominen,
legger : De aanvanger van den strijd. 4-,
0. w. met 11., snel trornmelen of trommen.
ongeoefende, welke de eerste heginselen leert:
, met Z. , trommelend of trommend nalk ben slechts een aanvanger in die kunst.
deren:Komenaantrommelen of'aantrommen.
Aantrouweni, b. w. door trouwen ver- Aanvankelijk, by. en bw. beginnend
eerste, oorspronkelijk: Bet aanvankelijk
krijgeu , of liever: door trouwen met .
onderwijs. Aanvankelijk, (d. bij den aanverwant worden : Zijne zuster heeft door
yang , eerst) beloofde hij u den tuin.
Naar' man een aanzienlijk, geslacht aangetrouwd. Eene aangetrouwde dochter,, A.anvaren. , ongel. o. w. met Z., in zekere
rigting of herwaarts varen : Dear komen zij
eene schoon- of stieldoehter. —ing, yr.
reeds annvaren.*--, varend een kort bezoek
*Aantuimelen , o. w. met Z. , in zekere
bij icmand afleggen : Op hunne terugkomst
rioting tuimelen: 11ij tuinzeide tegen den
zullen zij bij den burgemeester aanvaren.
muur aan. *-, tuimelend naderen: Konen
met H., snel varen.*-, b.w. herwaarts of in
aantuimelen.
zekere rigting varen : Men voer ons tegen
*Aantuinen, o. w. met H., snel tuinen,
de palen ann. —ing , yr.
zie Thinen.
Aanvatten 9 b. w. aangrijpen , om iets vast
*Aanturen, b. w. turende aanzien.
te houden : lets met de handen, de tanden,
*Aantweernen A.antwijnen, o.
eene tang aanvatten. Sprw. Het is Beene
w. met H. , snel twijnen.
kat, cm zonder handschoenen aan te
*Aanuiteren, o. w. met H. snel uiteren.
vatten. Het is een heet hangijzer om, aan
A.anvaarden, b. w. op zich neinen ,
te vatten , bet is eene gevaarlijke ondervooral van bedieningen Wanneer zal 11,111
neming ; ook : hij of zij, is niet gemakkelijk;
broeder zijn' post aanvaarden ? Zij
nalatenschap van hoar' man niet aanvaarondernemen , beginnori ,', aanleggen : Gij
hebt de zaak verkeerd nangevat.—ting,vr.
den. Eene reis aanvaarden. Hoewel het
woord seheidbaar en onseheidbaar wordt Aanveehten ongel. h. w. veehtena of
met wapens aangrijpen; doe') enkel fig. tot
gebruikt, verdient : lk aanvaard, enz. eater
het kwadc verzoeken, meest in den lijdenden
—ing, vr.
de voorkeur. —er,
vorm : Van den duivel of de zoncle
ster, yr.
aangevochten worden. —er,, m. verzoeker
Aanval , rn. het vallen in zekere rigting,
tot het kwaad. —ing , vr. (mrv. -en ,)
dock ongebruikelijk; het aanvallen op iemand
verzoeking ten kwade: De aanvechtingen
of iets: .era' aanval op eene stad wagen,
des duivels des ongelools weirstaan. Ten
op den vijanddoen,. Een, looze natural; fig.
tijde der aanvechting vallen zij af.
De aanrallen eener ziekte, eerier koorts. Een
aanval op ienzands aanloop , bezoek : Aanvegen , b. w. aanstoffen: Is de kamer
reeds aangeveegd?
Dat huffs heelt veel aanval, wordt door veel
in zekere rigting
mensehen bezocht.—lenonel.o.w. met Z.,
vegen.
o. w, met H. , snei vegen.
in zekere-rigting vallen; fig. Op iemand aan- *Aanverdienen, b. w. in het gewone
Leven, voor eerie schuld zoo fang werken,
vallen , d. i. hem aanvallen. beginnen:
dat zij door bewezene diensten uitgedelgd
Valt aan. Jongens Pe-, b. w. aantasten , aangrijpen, aauranden : Hij viol ntij onverhoeds
is: Gij kant die schuld in een half jaar
aanverdienen.
aan. lemand in het regt cuatzvallen. d. i.
zijn regt tegen iemand verdedigen. Die *Aanverhalen, o. w. met H., voortgaan
bond valt alle nzenschen aan. Van zaken
met verhalen , snel verbalen, doch enkel iii
wordt het weinig of niet gebruikt, zoo dat
de gebiedende wijs: Korn, verhaal mane
de uitdrukking: De koorts valt hem aan,
ann. Dergelijke gebiedende wijzen van
niet ligt meer zal voorkomen. —lend,
werkw., die met aanver beginnen, komen
in de omgangstaal meer voor en zullen
by. in: Een aanvallend en verwerend
gemakkelijk , zonder uitlegging, verstaan
verbond, d. zoodanig een , waarbij men
den bondgenoot helpt, zoo wel hij aanval
warden.

4
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Aanversterven ongel. 0. w. met Z., *Aanvoelen , b. w. voelend aanraken : 1k
door bet sterven van iemand ten deel vallen,
aanbesterven : Die yoederen zijn mijn'
buurman aanverstorven. —ing, yr.
Aanvertrolutwen, b. w. aanbetrouwen.
Aanverwant, b y. verwant: Rij is mij
aanverwant. 4'-, m. en yr. verwant.
*Aanveteren, b. w. digter veteren.
*Aanvetten, b. w. met vet bestrijken,
inzonderheid waar dit in te geringe hoeveelbeid is; fig. Strijksters vetten overhemden aan, wanneer zij op de verkeerde
zijde stiffsel smeren.
*Aanvijlen, b. w. met de vijl scherper of
puntiger maken.*-, o. w. met H., snel vijlen.
*Aa,nvillen, 0. w. met H., snel villen.
*Aia,nvisselien o. w. met H., snel visschen.
itanvieeliten 9 ongel. b. w. door vlechten
verbinden of verlengen. " o. w. met H.,
snel vlechten. —ing, yr.
Aanvliegen, ongel. o. w. met Z., in
zekere rigting vliegero: De uil vloog tegen
't ven step aan."-, herwaarts vliegen: Komen
aanvliegen; fig. De miter kwain aanvliegen,
kwam aangevlogen."-, plotseling vuur vatten, in brand vliegen.*-, b. w. snel op het
lijf vallen: Dc bond vloog rnij can; fig.
onbesehoft met woorden bejegenen, iemand
beleedigen : Zoo dra bij mij ray, vloog bij
my aan.
Aanvlieten, ongel. 0. w. met Z., vlietend
naderen.*--, met H., in zekere rigting vlieten:
De beck heel t vroeger tegen den muur
aangevloten. —ins, yr.
*Aanvloeijen, o. w. met Z. , herwaarts
vloeijen : Bet water vloeit aan.*-, met 11.,
in zekere rigting vloeijen.
4Aanvlijen, b. w. vlijen, opvlijen : Is de
tugf behoorlijk aangevlijd?*-, o. w. met H.,
snel vlijen.
*Akanvloeken, b. w. tegenvloeken, met
vloeken bejegenen.
*Aanvloeren , o. w. met H. , snel vloeren.
*Aanvlotten , b. w. vlottend aanbrengen :
Er wordt bier veel bout van den Rijn
aangevlot.'"-, w. met Z., vlottend naderen ;
door vlotting aangroeijen of ontstaan.
*Atanvlugten, o. w. met Z. , in zekere
rigting vlugten: IN is op de grenzen aangedugt. Komen, aanvlusten.
*itanvochten, b. w. een weinig vochten.
Aanvoeden, b. w. aankweeken , loch
weinig in gebruik.*-- , o. w. met H. , snel
voeren.
Aanvoegen, b. w. door eene voeg verhinden: Ken aangevoegd stuk.*-,in 't algemeen,
verbinden. —end, by. enkel gehruikelijk
in : Aanvoegende wijze , eene der zoogenoemde nijzen van bet werkwoord , zie
Aantoonend. —ing, yr. (mrv. -en,)
bet aanvoegen; het aan evoegde. —se19
0. (des -s, MTV -s, -en,) aangevoegd stuk.
• •

heb het hemd niet aangevoeld, doe h geloof,
dat het vochtig o. de daad van aanvoelen : Bet koren toont bij het aanvoelen
eene goede hoedanigheid te bezitten.
Aanvoer, m. (des -s, mrv. -en,) het aanvoeren ; bet aangevoerde. —der, m. die
aanvoert of aanbrengt; inzonderheid bevelhebber van eene bende, een Leger , enz.
Toen de aanvoerder niet voor den day
kwam ontstond er onder de troepen eene
groote verwarring.*-, bestuurder, opziener,
geleider. —en, b. w. ergens been of herwaarts voeren : Er moeten vele aardappelen
van elders worden aangeroerd ; fig. aanhalen of bijbrengen : Iemands woorden aanvoeren. Eerie plants uit een bock aanvoeren. lets tot of als eenbewijs aanvoeren.
Iemand tot of als getuige aanvoeren.*--,
in het krijgswezen , aan bet hoof 1 van een
zeker getal krijgsknechten staan en lien
geleiden : Wie voerde het leger con? De
ridmeester voerde zijne ruiters tegen den
vijand aan. yr. aanvoer; aan haling;
bevel, bestuur: Onder aanvoering van den
voederen.
generaal Chasse:— ster,vr.
".Aanvilere
o. w. met H., snel vóeren
"Aanvollen o. w. met H., snel vollen.
"Ilanvonlielen, b. w. tegenvonkelen.
*Aanvonlien, o. w. met Z., aang/immen:
Het vane beyint reeds aan te vonken.
*Aanvouwen, ongel. o. w. met H., sue!
vouwen.
Aanvraag yr. het vragen betreliende eene
zaak: 141 verbleekte bij die aanvraag.
Aanvraag over iets bij iemand doen.*-,
mondeling aanzoek: Aanvraay out jets doen.
Aanvrage zie Aanvraag.
Aanvragen, o. w. met H.: Om iets aanvragen, om het bezit van icts vragen."--, h.
W. vragen, verzoeken, inzonderh. aan de
regering : De vergunning daartoe is reeds
cangevraagd.
4E1llanvreten, ongel. o. w. met H.„ snel
vreten.*-, b. w. aan iets beginnen te vreten ,
zie Aanschieten.
Aanvriezen, ongel. en onreg. o. w. met
Z. , vastvriezen.
met H. , toenemend
vriezen.
(maken.
"Aanvrijen o. w. met H., met vrijen spoed

Aanvrijven, zie Aanwrijven.
*Aanvrolijken, o. w. met Z., in de yolkstaal , vrolijker worden.

Aanvullen, b. w. tot boven toe vol maken,
bet ontbrekende er bij doen : Ken vat met
water aanvullen. Ken gat aanvullen. De
gapingen in eene verhandeling aanvullen.
—ling, yr, (mrv. -en ,) bet aanvullen ;
hetgene dient om aan te vullen.
h. w. fig. sterk aanzetten:

Aanvuren,

Iemand tot iets aanvuren. Iemands ijver
of liejde aanrurene —ling Yr.
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.1.anvuurder, m. (des -s, mre. -s,)
---stern yr. (mrv, -s,) die aanvuurt.
Aanwaaijen, gel. en ongel. b. w. tegen
iemand of iets waaijen : De wind zal ons
(Mar hevig aanwaaljen.*-, waaijend nader
brengen: De wind heeft al dat zand aangewaaid.*-, o, w. rnet Z., door den wind in
zekere rigting gevoerd worden : Mijn hoed
waaide tegen de deur aan ; fig. doch min
deftig, als van zelt in iemands bezit komen ,
inzonderheid van kundigheden: Zijne tealLennis is hem niet aan,gewaaid.*-, met H.,
doch ook wipers., in zekere rigting waaijen :
De wind of Ilet waait tegen het ream aan.
toenemend waaijen: De wind of Bet
begint sterk aan te waaijen.
*A.a,niva,ggelen o. w. met Z.. waggelend
naderen: Komen aanwaggelen.1*-, in zekere
M a gge c n
Aanwakkeren, w. fig. aanmoedigen
opwekken Het vooruitzigt op een goed
gevolg zijner onderneming wakkerde item
daartoe aan.'-, w. met Z., fig. sterker
worden : De wind is merkelijk aangewakkerd.* —ing, vr. (mrv. -en.)
*Aanwalken o. w. met H., snel walken.
*A.anwandellen o. w. [met Z. , in zekere
rigting of herwaarts wandelen: Zij wandelen
op oils aan. Dear komen zij aanwandelen.
met H., snel wandelen.
wannend in zekere
*Aanwasitrien ,
rigting voeren.*--, 0. w. met H., snel mannen.
w. met Z., warmer
*Aanwarmen
worden.
Aanwas m. (van den -,) aangroei , vermeerdering , toenelning. vergrooting : De
aanwas des rijks, van kunsten en wetenschappen , der jaren, van het water, van
land, des Christendoms.
*.filanwasemen o. w. met , in zekere
rigting wasemen.
w. met II.,
* Aanwass chef' ongel.
snel wasschen.
Aanwasseisa., ongel. o. w. met Z. , aan iets
vastgroeijen: De schors is weder (aan den
boom) aangewassen. De koe is aangewassen,
ze3t men , wanneer de longer) aan de ribben
ziju vastgegroeid ; fig. toenemen , vermeerderen grooter wonder): Men ziet het water
aanwasscn. Bet onkruid avast te :eer ann.
Zijne schulden wassen dagelijks aan.

Aanwenden , b. w. in zekere rigting of
herwaarts wenden : Gij moet het schipmeer
aanwenden ; doch meestal fig. in bet werk
stellen, bezigen , besteden, gebruiken Zijn'
tijd wel aanwenden. Veel moeite tot jets
aanwenden. Middelen aanwenden. Vlijt
aanwenden. Zijne bekwaamheden aanwenden. —ing , yr.
*.filianwenken, b. w. toewenken.
A.anwennen , b. w. gewend maken, iets
tot eene gewoonte maken : 'emend iets
aanwennen. Zich iets aanwennen.—ning,
Yr. (mrv. -en,) bet aanwennen; aanwensel.
--sel., o. (des -s, mrv. -s, -en,) het
aangewende. —st, yr. (mrv. -en,) weinig
gebrnikelijk , aanwensel.
Akanwentelen, b. w. herwaarts of in
zekere rigting wentelen: Men had steenen
tegen den muur aangewenteld.
*Aanwerfster, yr. die aanwerft.
Aa,nwerken, b. w. werken zoo veel gevorderd wordt , hetzij om iets aehterstalligs
te verrigten of een voorschot te verdienen :
Ilij heeft alles nog niet aangewerkt.
o. w.
werkende in zekere rigting voeren.
met H. , snel werken beter werken.
Aanwerpen, ongel. b. w. herwaarts of
in zekere rigting werpen : De vloed werpt
gedurig zand aan. Gij moet de steenen
aanwerpen ; fig. haastig aandoen, aanschieten:
Ik moet eersl nog mijn' jas aanwerpen.
snel werpen.
o. w. met
Aanwerven ongel. h. w. tot de krijgsdienst overhalen en aannemen : Soldaten
aanwerven ; fig. in gemeenz. stiji , iemand
tot zekere verbintenissen met ons overhaler): 1k heb reeds zeren leden aangeworven. —er, m. —ing, yr. (mry -en,)
het aanwerven ; bet aangeworvene.
*A.anwetten , b. w. wettende aanscherpen.
o. w. met H., snel wetten.
ilanweven ongel. b. w. wevend met lets
snel weven.
o. w. met
verbinden.
fikanwezen, onreg. o. w. met Z., bestaan,
dock enkel in bet Leg. dw. als bijvoeg.
if ebruikt zie Aanwezend. met
weglating van een ander woord : De schuit
is aan (den Nval). De wagen is aan, aangekomen. De deur is aan , aangezet, staat
op eene reet. lie kaars is aan, aangestoken.
De kagchel is aan, aangemaakt. De bal
is aangeweest , aan den paa! geweest, beck
geraakt. Onze rekening is aan, is aangezniverd , is gelijk. I ij zal niet lung meer
aanirezen, in zijn ;Alibi, hlijven ; fig. dock
enkel in het, gemeenz. verkeer: !emend om
iets aartivezen, d. i. hem om iets verzoeken.
1 ij is er 7rvij lung oat aangeweest. *-, o.
bestaan: Ann trier heb ik mijzz aan-.
ivezen te (Milken? -, tegenwoordigheid ,
bijzij7) : Ware linnnytt aanwezertgeschied!
— ea t] 1 }v. bes!aande: Teen men dat burs

vr,
S /2
*Manwa,teren o. w. met II., in zekere
rigting wateren; snel wateren.
w. met Z. , weeker
*./lanwee llien
worden.
milanweenien 1), w. tegenweenen.
met
d'Alazawegen, ongel. W. met
sped wcgen.

*Aanweidera, o. w. met W. snel weiden.
*A.anwemeien 9 o. w. met Z., wemelend
nwIeren, doe!, el:he] Kornen aanweinelen,
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bouwde, was ik nog niet aanwezend. * ,
er bij, tegenwoordig , zie flianwezig.
—entil.heid. , y r. bestaan. —ig, 1w. er
bij , tegenwoordig , op de plaats : Ik was
aanwezig. Al de aanwezige laden stemden
er voor. Alle aanwezigen vonden het fraai.
—igheid, y r. het tegenwoordig zijn : Bij
mijne aantvezig held.
4 Aanwieden , o. w. met H., snel wieden.
*Aanwiegen , b. w. wiegend in zekere
rigting brengen. *- , o. w. met H., snel
(wiggelen.
wiegen.
*..lanwiggelen , b. w. in zekere rigting
Aanwiisster,, yr. die aanwijst.
A.anwiizen ongel. b. w. wijzen, door
wijzen doen zien : Deze chronometer wijst
den micldelbaren tijd aan. De tuinman
zal u de boomers aanwijzen. Ik zal u de
plaats aanwijzen. betoogen , duidelijk
voorstellen : 1k heb hem aangewezen, hoe
het ken gedaan worden. tot eenig
gebruik bestemmen De benoodigde gelden
zijn daartoe reeds aangewezen. —end,
hv. in de spraakk. heeten Aanwijzende
voornaamwoorden zoodanige, Welke het
van verre en het van nabij uitdrukken
als: Deze man en die vrouw. —er,
m. —ing y r. (mrv. -en,) het aanwijzen;
fig. aanleiding , inleiding : Eerie aanwij zing
tot de spraakkunst. *-, briefje , waarmede
eene betaling wordt aangewezen : Ik heb
eene aanwijzing (assignatie) op de sehatkist ontvangen.
*Aanwillen, onreg. o. w. met H. , in
de gemeenz, taal , hoe onjuist de nitdrukking
ook zij , boort men dagelijks: De schoenen
willen niet aan, om nit te drukken , dat
men ze niet kan aankrijgen. De kaars wil
Tact aan.
Aanwinden, ongel. b. w. in zekere rigting
winden : Wind het blok nog wat aan.*., o.
w. met H.. snel winden. --ing, vr.
*.Aanwiniken, zie Aanwenken.
Aanwinnen, ongel. b. w. innen , overwitmen , winnende yerkrijgen : Kinderen
aanwinnen. Geld aanwinnen. Van de zee
aangewonnen land. , o. w. met H., toenemen Linger of sterker worden : De degen
winnen zigtbaar ann. Bij wint in krarht
nun. 111j heeft werkelijk aangewonnen (in
gezondheid) , d. zijne gezondlwid is werkelijk verbeterd. , yr. (mete. -en ,)
bet aanwinnen; het aangewonnene , aanwinst. —st, vr. (mrv. en Obet aanwinnen ;
hetgene men aanwint of aangewonnen heeft:
Zie dear eene belangrijke aanwinst.
*Aanwinteren, onpers. w. met Z., in
de volkstaal , meer en meet. winter worden:
Bet begint reeds goed aan te winteren, d. i.
de winterkonde wordt reeds gevoelig.
*.Aanwippen, 0. W. met Z., wippend
naderen in zekere rijtiug yvippen ; De plank

wipte eerst tegen den stoel aan. Daar koint
ha) aanwippen.
*Aanwissehen , o. w. met H. , snel
wisschen.*-, h. w. in zekere rigting wisschen.
*A.anwitten , b. w. het on threkende witten :
Die muur behoort aangewit te worden.*-,
o. w. met H. snel witten: De man heat
goed aangewit.*-,o.w. met Z., Witter worden.
*Aanwoeden, o. w. met H. , in zekere
rigting woeden Tegen zich zelven aanwoeden.
(krijgen. —ing, yr.
Aan.woekeren, b. w. door woekerett yer*Aanwoelen , 0. w. met Z., woelende
zekere rigting nemen. (wormers.
*Aanwormen, o. w. met H., hard
*Aanworsten, o. w. met 11., snel worsten.
-.A.anworstelen o. w. met H. , in zekern riving worstelen.
Aanwortelen o. w. met Z. , vastwortelen.
Aanwrijven, ongel. b. w. in zekere rigting
wrijven : Ilet eene stuk tegen het andere
aanwrijven.
wrijverrle mededeelen, doch
alleen
als: !emend iets aanwrijven,
0. NV,
d.
te laste lei, gen aandiehten.
met H., zich met wrijven reppen. —ing, yr.
*Aanwringen ongel. o. w. met H., snel
\\gingen.
Aanwroeten, b. w. in zekere rigting woemetZ., wroetend naderen: Komen
annwroeten.
Aanwvaiven b. w. in zekere rigting
univen : In 't voorbijgaan wuilde zij mij
ann. *-, o. w. met Z. , wuivend naderen.
*Aan.wn.rmen zie Aanwormen.
Aanzaaijen h. w. bezaaijen wat vroeger
tot andere einden werd gebriiikt ; in zekere
rigting zaaijett.
o. w. met H.. snel zaaijen.
4 Aanzaehten, 0. w. met Z. zachter
worden.
*Aanza,gen o. w. met H., sod zagen.
Aanzakken, 0. w. met Z., in zekere
rigting zakken : Laat het tonic een weinig
aanzakken. Het eene huis zakte tegen het
andere aan ; fig. in het dagehjksehe verkeer,, langzaain naderen Daar kola hi]
eindelty k annzakken.
*tla-sazak ken, o.w. met 11., met het zakken
(van koren , enz.) shoed maken.
Aanzanden , b. w. bet ontbrekende bezanden : Deze weg moet nangezand worden.
Aanzegelen, b. w. vastzegelen , met eel)
ze gel verbinden : Een aangezegeld stuk.*-,
vr.
o. w. met H., snel zegelen.
Aanzeggen onreg, b. w. mondeling mededeelen of berigten: Een' misdadiger den
dood aanzeggen. De wacht aanzeggen.*--,
mondeling bevelen : Hem werd aangezegd,
dat hij te negen uur verschijnen moest.
—ger, m. —ging, y r. (mrv. -en ,) bet
aanzeggen : !emend aanzeg ging doen. Eene
yerr;tel7Ukc aanzwing. Ik heb nan:egg;ng
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gekregen , om te zeven uur op het stadhuis
te verschijnen. —ster, yr.
Aanzeilen, o. W. met Z., in zekere rigting
zeilen: Komen aanzeilen. Bet schip zeilde
tegen eene klip aan.*-, onder het zeilen
tegen een ander sehip , tegen eene klip,
enz. aanstooten : Bet schip zeilde aan; fig.
in den gemeenz. spreektr.: Gij zult dear
aanzeilen, d. kwalijk ontvangen worden.
Gij zult daarntede aanzeilen, zie Aanloopen.*-, met EL, snel zeilen. —ing,vr.
*Aanzenden, ongel. b. w. aan iemands
huis zenden : Ik zal den bode bij u clanzenden.
*Aanzet, rn. eerste zet in somrnige spelen.
—ster, vr. —ten, b. w. nader of in
zekere rigting zetten : Zet den stoel wat
aan. Gij moet de tafel niet tegen it behangsel aanzetten; fig. gemcenz.: Ik zal
het er op aanzetten, d. i. het wagers ,
avonturen.*-, aan iets vasthechten, aan voegen ; van hier fig. Iemand eene ziekte
aanzetten, d. mededeelen. Ilij heeft mij
twee partijen op de biUart aangezet , d. i.
doen opschrijven, op rekening
zetten, (loch weinig in gebruik : Iemand
iets aanzetten. Ik zal u drie gulden voor
dat boek aanzetten ; fig. lentand eene Had
aanzetten, d. hem lasteren.*--, aanstampen:
De lading aanzetten.*- - , scherpen : Een
seheermes op den oliesteen aanzetten ; fig.
aansporen, aanporren, aandrijven , aanvuren : Wie may hens daartoe hebben aangezet?*
vervalschen: Aangezette
aan land zetten : Waar zal men ons aartzetien?*-, o. w. met Z., in de omgangstaal :
ij komt dagelijks bij mij aanzetten, d. i.
verschijnt dagelijks aan mijn huis.*- , zich
aan den pot of de pan vastzetten, aanbranden Die spijs zet ligt aan. De kool
is een weinig aangezet.*--, met H., vlug
of snel zetten: Zoo niet beter aanzet,
krijgt ge van daag het eel niet af. — ter,
tn. die aanzet ; inzonderh. fig. die aanstookt,
aanstoker.*-, werktuig, waarmede men eene
lading aanzet, stamper. —terklos, m.
knop van den aanzetter.—ting,vr.( mrv.- en. )
Aanzien, onreg. b. w. de oogen naar
iemand of jets rigten , aanblikken: lemand
vriendelijk aanzien ; fig. Ientand over den
schouder of over den linkerschouder aanzien, d. i. met verachting. Ientand met
sehek of leede oogen aanzien, d. met
afganstiv blikken.*-, verdragen „ dulden :
Ik kan het niet langer aanzien. Wij zullen
het nog eene poos aanzien.*-, uit bet niterlijke voorkomen een besluit opmaken: Men
zag het Naar aan , dat zij sehuldig, was.
Men zou het hem niet aanzien; fig. Bet
laat zich aanzien, dat er niets van komen
zal, d. i. bet schijnt.
beschouwen
hcoordeelen: Zoo men de zaak van dien kant

Aanzo
aanziet.*-,houden voor, achten, aanmerken:
Ik zag hem voor mijn' vriend
met hoogaehting beschouwen , achten : Den
persoon aanzien, d. zich door de waardigheid vary den persoon in zijn gedrag later
besturen.*-, iu aanmerking nemen : Indien
ik zijne jeugd niet aanzag, zou hij tnijne
gramschap ondervinden.*-, o. (des -s ,) de
daad van aanzien : Bet ding is geen aanziens
waard.*-, tegenwoordigheid : In 't aanzien
van den dood. Sprw. Aanzien doet gedenken.* gezigt: Ik ken hem van aanzien;
van bier fig. voorkomen : De zaak kreeg
een geheel ander aanzien.*--, opzigt: Ten
aanzien mijner werkzaamheid, d. met
opzigt tot mijne werkzaamheid. Te dien
aanzien. Te zijnen aanzien. Te dezen
aanzien. Ten aanzien van de schaarschheid
der aardappelen.* achting door deugd
of waardigheid verkregen: Een man van
aanzien. Lieden van aanzien. In aanzien
zijn, d. i. de gewone burgerlijke achting
genieten. Van aanzien zijn, onder de aanzienlijke lieden geteld worden. In groot
aanzien staan. In aanzien plaatsen ; fig.
Zonder aanzien van personen, d. zonder
de personen aan te zien of zich om hen te
bekreunen. —er, m. toeschouwer. —lijk,
(-er, -st.) by. en bw. door uiterlijken stand
boven anderen verheven: Aanzienlijke lieden.
Eene aanzienlijke vrouw. Een aanzienlijk
ambt, d. een ambt, dat aanzien geeft ,
doch ook voordeel brengt. De aanzienlijke
leefwijze. Regering der aanziettlijken
adelregering, aristoeratie.*-, talrijk : Eene
aanzienlijke vergadering, d. eene talrijke,
doch veelal met het bijdenkheeld , dat zij
nit aanzienlijke personen bestaat.*. -, aanmerkelijk , groot, rijk, veel waard, prachtig:
Eene aanzienlijke som gelds. Een aanzienti jk geschenk. Aanzienlijk gekleede
menschen. lemand aanzienlijk begraven.
Zijne goederen zijn aanzienlijk verrneerderd. lijkheid, yr.
*Aanziften, b. w. in zekere rigting ziften.
*-, o. w. met II.. snel ziften.
Aanzigt, o. , zie het meer gebruikelijke

Aangezigt.
Aanzijn, zie Aanwezen.
*Aanzijpelen, 0. w. met Z., in zekere
rigting zikeien.*-, met H., sae] zijpelen.
*Aanzingen, ongel. o. w. met II., vlug
zingen.

A.anzitten, ongel. o. w. met H., aan tafel
zitten : Zij zaten bij den honing
met Z., doch enkel in het dw.: Aangezeten zijn, zich aan tafel genet hebben.
Ten feestmaal aangezeten.
Aanzoek, o. (des -s, mrv. -en ,) verzoek,
bode, poging tot het verkrijgen van jets : Niemand ondersteunde mijn aanzoek. Aatzzoek
bij den minister om een ambt doen. Bij
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een nteisje aanzoek does, Haar ten huwelijk
gen. Den aap nit de 71101111) laten kijken,
vragen.
.Hij deed aanzoek bij den burgezijne streken niet verbergen. *- , in den
meester om zijne docker. De scitoone
gemeenz. omgang, eene som gelds, een
maagd had veel aanzoek, name!. tot een
schat: llij heeft den aap al binnen. Zij
huwelijk. --en, onreg. b. w. verzoeken :
heeft een' goeden aap geêrfd. *-, bij teeIonand om iets aanzoeken.
kenm. en wiskunsten., werktuig ter vero. w. met
doen Bij iemand om iets
B.,
kleining of vergrooting van een' omtrek ,
aanzoeken.
snel zoeken. —er, m.
pantograaf, zie Teekenaap. --ach-ing, yr. (mrv. -en.) —ster, yr.
fig , (-er, -st,) b y. en bw. naar een' aap
Aanzoeten, b. w. eenigszins zoeter maken.
gelijkende, als een aap : Een aapachtig
gezigt Itebben. Zicit aapachtig gedragen.
"-, o. w. met Z., zoeter worden : Die drank
is door het staan merkbaar aangezoet ;
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
lig. verleidelijker warden: Het spel zoet
aap ; fig. in den gemeenz. spreektr.: Aapjes
',Laken, zotternijen begaan.
aan.
'ika,nzoomen, 0. w. met H., vlug zoomen. *Aar, yr. (mrv, aaren,) sarnentrekking van
ader.
*Aanzonten, h. w. eenigszins zouter maAar , yr. (mrv. aren,) dat gedeelte van den
ken.
o. w. met Z., zouter worden.
met 11., mei zouten.
balm, waarin zich de zaadkorrels bevinden:
Aren lezen, de afgevallen aren op de ko*Aanzuipen, ongel. o. w. met H., snel
zuipen ; fig. gemeen: Hij zuipt tegen de
renakkers bijeen zamelen.
- klippen aan, d.
Aar, klankgeving aan de tongletter r, die
zuipt geweldig.
in alle tales , waar zij voorkomt, o o r*Aanzniveren, b. w. eene schuld, voor
sp r on g, k rac
, bed rijf te kennen
zoo verre die verschenen is, afdoen: 1k
geeft.11ierom is het de gewone uitgang van zelfmoet heden mijne belastingcn bij den oatstandige naamwoorden, die, van werkwoorvanger aanzuiveren. —ing, vr. (mrv. -en.)
*Jkanzullen onreg. o. w. met H., in de
den afgeleid , een' werker aanduiden , dock
niet enkel een' werker, die op het oogenblik
dagelijksehe taal, met uitlating van cen
eene daad verrigt, maar oak een' zoodanigen,
ander woord : Be jas zal van daag niet
aan (aangetrokken worden). Dc kaars zal
welke zicli die als tot eene gewoonte heeft
aan (aangestoken worden). Zal de kagchel
gemaakt. Bij voorb. babbelaar,, bedelaar,,
lasteraar,, leugenaar,, middelaar, nussevan daag niet aan Caangemaakt warden)?
flanzuren b. w. zuurder maken. *-, o.
bear, preutelaar,, rammelaar,, sukkelaar,,
twij felaar,, veroveraar, zegenaar. Er
w. met Z., zuurder worden.
*Aanzwaaijen, b. en o. w. met Z., in
schijnt enkel am de welluidendheid in car
Le zijn veranderd , daar er veelal na eene
zekere rigting zwaaijen ; fig. zwaaijend naderen : Dear kornt hij weer aanzwaeijen.
geklemde Iettergreep en car na eene toonlooze words gebezigd; bij y. : maker, ma*Aanzwarten , b. en o. w. met Z., zwarter
kelaar. Er zijn eenige uitzonderingen , die
maken of worden.
*Aanzweepen b. %V. met de zweep aanhet gebruik heeft gewettigd , bij v.: dienaar,
leeraar,, minnaar, overwinnaar, zondaar.
drijven ; 11 ,1. aandrijven,
Het meervoud der woorden op car gaat
ongel. o. w. met Z., meer
over 't algemeen op s en en nit , als: leeren meer zwellen
toenemen, rijzen :
oars, leeraren , zondaars, zondaren. Over
Indien het water of 'de rivier cog rerder
aanzwelt. *-, in zekere rigting zwellen.
het vervrouwelijken der woorden op ace zie
Ao,nzwemmen, ongel. o. w. met Z. ,
men aarnter. Zie ook Er.
m. (des -s.) natuur, iuborst, neiging,
herwaarts of in zekere rigting zwenunen:
gesteitiheici , eigensehap: Een mensch van
Zij kwamen herwaarts aanzwentmen. Op
e'en' ;widen card. Ilet is de card van dat
de brag aanzwemmen.*-, aandrijven, aar®Ilet ho ld is op deze pleats eauspoelen:
yolk. De card van znike dieren brengt dit
,ezwornmen.*-, met H., snel zwernrnen.
mede. Het is de card van die bloemen,
'Aanzwieren, o. w. met Z., herwaarts
dot ze binnen weirrige aren verwelken. Naar
zwieren:
den card (naar de gesteldheid) der zaak.
Dear komen zij weer aanzwieren.
Bet
Ret ligt in den card der zaak ;
*Aanzwingolen Aanzwilagen, 0.
heeft Been' acrd, het betaamt niet.
w. met H., snel zwingelen.
o. w. met Z., zwoegend Aartit, uitgang van rnannelijke zelfstandige
naderen: Aornen can: woegen.
Velen hielden
naamwoorden, zie ook
.dap, m. (des -s, mrv. apen,) een vierhandig
hem vroeger, sommigen bouden hem ook
dier, 't welt in zijne vorming vecl gelijkheid
nog tegenwoordig, voor het bovenstaande
hetgene door
met den mensch heeft: ilij heeft een gezigt
zelfst. naamw. aced.
als een aap. IN is een regte aap; fig.
BILDERDIJK , KINKER, DE JAGER, BRILL en
anderen hierover in 't midden is gebracht,
lemands aap zijn, icmand naapen. Den aap
in de mow hebben zijne strckcn verber- I heeft risen reden te gelooven , dat card
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slechts eene versterking van erd is. Het
meervoud der woorden met den uitgang aard
wordt over 't algemeen door s gevormd ,
hoewel bastaard zoo wet bastaarden als
bastaards heeft , terwijl sommigen enkel
Spanjaards of iSpanjaarts en anderen uitsluitend Spanjaarden bezigen.
Akardachtig, (-er, -st,) by. dat naar
aarde zweernt dat eene zekere hoeveelheid
aardstof in zich bevat : ..lardachtige kki.
—held , yr.
*A.ardajwitin 9 m. een gewas, tegenstelling
van zeeajuin, enz.
m. naam van zekere aardy rucht, die naar een' eikel gelijkt en door
velen als eene lekkernij wordt gegeten.
Aardappe1 9 w. eene bekende aardvrucht
die, voor rutin een paar eenwen nit Amerika overgebracliL allengs voor den grooten
hoop zoo zeer het gewone voedingsmiddel
is geworden , dat het vrij algenieene miswas
van 1845 sebier voor hongersnood deed
vreezen. m. 9 in.
—bed, o. —ben, yr. —bloesein, m.

Aarde
met aardappels gemest is.–steekster9vr.

—steken,o. —steker, m. —stijfsel, o. en y r. —stroop y r. —stronk,
m.
stroo o. droog loof van aardappels.
–tuin, m. –veld, o.–verkooper,
m. –verkoopster, yr. –voorraad, m.–vrouw, yr. –water, O.

ater,, om aardappels daarin te koken,
of waaarin zij gekookt of afgewasschen zijn.
o. –wijf, o. –zaad, o.
–zak, m. – ziekte 9 vr.–zolder, m.
Aardbei, yr. de ronde, veelal roodaehtige
en kruijig smakende vrucht eener plant,
die in bossehen wild groeit, dock in de
tuinen veredeld voorkorut: Roode en witte
aardbeijen.*-, de plant zelve.
rdbeijenbed, o. bed met of voor
aardbeijen. —blad o. —boom, m.
naam van een fraai boompje in het zuiden
van Europa met vruchten , die in gedaante
en kleur veel overeenkomst met aardbeijeri
hebben. –loof, o. –plant, yr.

Aardbeseltrijfster, –besehrijver m. die de aarde beschrijft. —besehrijving, yr. beschrijving der aarde
--boer, M. --botaw, m. —brood,

5I9 m. dikke briik , wegens de vele
o.
in. en
aardappels, die iemand
yr. persoon , die yeel aardappels eet. (lag,
m. dag, waarop men aardappels eet.--dief,
m. --drank, m. drank uit aardappels
vcrvaardigd. —eetster, yr. —eter, m.
—gat, o. aardappelkuil. —handel,

m. –handelaar, M. –handelaarster, yr. –hof, aardappeltuin.
–ltok 0. –jenever m, jenever nit
aardappeis gestookt. —hanker, m. eene

kankerachtige verharding in den aardappel,
of verkankering der aardappels. Zij ging de
aardappelziekte in 1845 vooraf. —fielder,

In. –ketel in. –hoeli, m. –kooper,, m. –koopster, yr. –hop, m.
kop , waarmede aardappels worden gemeten.

met opzigt tot de rijken , staten , landen ,
gewesten steden , dorpen, zeeen meiren,
rivieren , voortbrengselen , enz. welke daarop
worden aangetrolTen ; bock , dat eche zoodanige bcschrijving inhoudt. —beving,
yr. het beven van een gedeelte der aardoppervlakte , door onderaardsch vuur
vcroorzaakt. —bezie, yr. het meer
deftige , hoewel minder gebruikelijke
woord, aardbei. —bezinbed, enz.,
zieAartribekjenbed 9 enz.—bodem,
In. oppervlakte des aardbols, de aarde, het
aardrijk. —boor, yr. eene boor, waarmode men in den grond boort , hetzij
om de versehillende aardlagen to onderzoeken , of om een' artesischen put to
boron.
arde, yr. grond, waarop wij gaan: Op
de aarde vallen. Ter aarde storten. Ter
aarde bestellen, eene deftige uitdrukking
voor begraven. lets van de aarde opnemen.
Mader de aarde brengen of' stoppen , in
den gerneenz. spreektr. begraven. Zich ter
aarde buigen."-, do gansehe aardbol : De
aarde beweegt zich ont de zon en om hare
as."-, eene der vroeger zoogenocmde vier
elementen : De lucht, het vuur , de aarde
en het water."-, (mrv. -n ,) soort van aarde
of grond: De aarde in dezen tuin is zeer,
vruchtbaar.

–korf, m. m. –hosten,
m. nary . –liruimel, yr. –kitd, m.
–land., o. –loof, o. –maa,t, yr.
–maal o. –mand, yr. –ina,rht,
o. —mes o,
groote sehaarsehheid
nood, m.
o.
van aardappe!en. —oogst , m. —rannekoeli, in. –plant, yr. –pootster, vr. –pot, m. –pater, m.
–prijs, m. –raapster, yr. –raper , m. –salade, yr. –sehel, yr.
–sehellen, o. –selteller, m.
schepel o.
–sehelster, yr.
*Aardeikel, m. zie Aardaker.
sehil, yr. –sehillen, o.
ler, m. –schilster, vr. schip, o. Aarden, onverbnigb. by. van aarde vervaardigd : Len aarden pot.
sehotel m.
–sehipper, m.
–schraapsel O. - seltraapster, .Aarden, (van Aard ,) o. w. met /I., een'
zekeren aard hebben : Ilij aardt naar zijn,
S chuit 9 yr.
yr. –sehraper,
vader, d. heeft jets van den aard zijns
–scimitar, yr. –soep, yr. –
o. spek van een varken dat hoofdzakelijk

vaders. Sprw. Leo goed kind, dat naar
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schrijfster, yr. —sbeselarijver,
zijn' vader aardt, wordt gezegd van iernand ,
m. aardbeschrijver. —sbeschrij(he zijn' vader, ten goede of ten kwade ,
ving, yr. —skunde, yr. kenn is van
evenaart.
het aardrijk ; bock , waarin die kennis beAarden , (van Aarde,) o. w. met H.,
vat is. —skundig, (-er, -st ,) by. die
eigenlijk van een gewas, zijne wortels in de
aardrijkskunde bezit ; dat over aardrijksaarde hechten en daardoor wel groeijen ,
kunde handelt: Een aardrijkskundig werk.
tieren: Die boomen harden bier zees goed;
—skundige, rn. en y r. (des -n wry. -n,)
fig. van menschen Ik heb een' geruimen
die in de aardrijkskunde bedreven is.
tijd in Rusland gewoond, dock kon er niet
aarden, d.
cr niet met genoegen levee. A.ardsch, by. van de aarde, dat tot de
aarde behoort: Aardsche goederen.
Aardewerk. 9 0. keukengereedschap, dat,
in tegenstelling van porselein en steengoed, Aardsgezind, (-er, -st,) by. gezind tot
de aarde, gehecht aan dingen op deze aarde:
van aarde wordt gebakken, bij voorb. rotten
Aardsgezinde wenschen. —held, yr.
en pannen: Verglaasd aardewerk. Delftsch
(mrv. -beden ,) gehechtheid aan de aarde
aardewerk, eene fijnere soort, wit of gekleurd.*--, in den vestingbouw,, zie Aardof aan aardsehe dingen.
werk. —sschip, o. schip , dat aarde- Aardslak, yr. slak , die op de aarde leeft,
werk vervoert. —swinkel, m. een winkel,
tegenst. van boomslak , enz. —slang, Yr.
veldslang , tegenst. van waterslang , boomin welken men aardewerk verkoopt.
*Aardgeest, m. een verdicht wezen, dat
slang. —slek yr. aardslak. —spin,
volgeus het bijgeloof in de aarde woont.
yr. spin, die zich op de aarde onthondt,
—gewas 9 0. gewas, dat in of op de aarde
tegenst. van waterspin , enz. —stamper,
groeit. goed, o. tweede soort van tam. stamper der aardwerkers. —stof, yr.
baksbladen , tegenstelling van z a n d g o e d.
stof der aarde. —veil, o. hondsdraf, een
—hoop, me
gewas, dat langs den grond kruipt, tegenst.
Aardig, (-er, -st ,) bv. en bw. eenigermate
van boomveil (of klimop). —vivo , yr.
aangenaam of bevallig: Een aardig meisie,
een insect , dat zich in en op de aarde
huisje, tuinje. Zij danst heel aardig.*-,
onthoudt. —vrucht y r. yrucht , die in
zonderling , vreemd : Gij zijt van daag
of op de aarde groeit. —werk o. in
aardig. —heid, y r. (mrv. -heden ,) hoeden vestingb. , werk van aarde , bij voorb.
danigheid van aardig te zijn ; hetgene aardig
wallen en dergelijke, in tegenst. van metis, een aardig ding, eene zeldzaamheid:
selwerk. —werk.er, m. die aan aardEr waren onderscheidene aardigheden te
werk arbeidt. dommekracht. —worm,
zien.-, vermakelijkheid, grap: Schei nit
m. regenworm, pier; fig. arm of ellendig
factitive aardigheden. IN deed het voor de
mensch : .Hij is een regte aardworm.
aardig held , voor de grap. —heidje, o.
—winde, y r. —zak, m. zandzak.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van Aardigheid; Aars, m. (van den -, mrv. aarzen ,) een geinzonderh. in de laatste beteek.: We zullen
deelte van het dierlijke, inzonderh. mendonderdag een aardigheiclje hebben.
schelijke ligchaam , waardoor de natuur de
—lijk, bw.
overblijfsclen der verteerde spijzen ontlast ,
Aardje, 0. verkleinw. van Aard. Sprw.
achterste, aarsgat: Op zijn' aars vallen.
heeft een' aardje naar zijn vats' rtje , d. i.
—darm_, m. endeldarm. — gat, o. aars.
hij gelijkt naar zijn' vader.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
*Aardklomp, m. klomp aarde.—kitoot,
Aars. —voet, m.een vogel, welks pooten
m. aardbol ; afbeelding der aarde in de
zecr digt bij den aars staan. wise], ,
gedaante van een' bol , aardglohe. —kluit,
y r. lets, waarmede men zich den aars afm. —krekel, m. krekel, die op de
wischt , in het dagelijksche verkeer meestal
aarde leeft, tegenstelling van boomkrekel,
servetje genoemd.
huiskrekel , enz. —luis, yr. zeker diertje. Aarster, uitgang ter vervrouwelijking van
—mannetje,o. aardgeest; kerelvele woorden, die op aar (zie Aar) uittje. —meetkunst, yr. weinig gebruik.,
gaan. Deze uitgang , hoewel door sommigen
landmeetkunst. —meter, m., zie het meer
afgekeurd, is te diep in de taal geworteld,
gebruik. Landmeter. —meting, yr.
om geheel te kunnen verbannen worden.
meting der aarde; aardmeetkunst. —muis,
Zie Ster.
yr. muis, die in de aarde leeft ; fig. aardaker, Aarts, een voorvoegsel , dat , aan zclfstanaardeikel, wegens de gelijkheid aan eene
dige naamwoorden Rehecht , bet eerst e,
muis dus genoemd. ..-moot, yr. aardvoornaamste, uitstekendste in zijne
aker. —plakker, m. een werktuig om
soort aanduidt, zoo wel in een' kwaden als
de aarde vast te staan.
in een' goeden zin. —bedrieger, m.
Aardrijk,o.deaarde met alles, wat daarop en
erge bedrieger. —bisdom, o. gebied van
daarin gevondenwordt;opperylakte der aarde:
een' aartsbisschop. —bisschop, m. eerste
Het aardrijk scheurt van de droogte.--sbe.
bisschop onder vele. —bisschoppelijk,
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by. en bw. van een' aartsbisschop ; als een
aartsbisschop. —boosdoener, erge
boosdoener. —booswicht m. booswicht
van de ergste soort. —deken, m. in de
Engelsche kerk clegene, welke de plaatsvervanger des bisschops is. — eleugniet na.
in. eersLe
groote deugniet.
in. erge dief,, welke het
diaken.
stelen niet laten kan. in. eerste
onder de engelen. --gek, m. groote gek.
—gekkin yr. erge gekkin. —gierigaard, m. eerste onder de gierigaards.
groote of erge guit.—hertog,
m. voornaarnste hertog, titel, welken tegenwoordig enkel nog de Oostenrijksche prinsen
voeren. —liertogdoin, o. land van een'
aartshertog. —hertogelijk by. van
den aartshertog. —liertogin , yr. titel
van de Oostenrijksche prinsessen.
chelaar erge buichelaar. —kamerlieer, in. titel dien bij het Duitsche
rijk de keurvorst van Brandenburg voerde.
—ketter, in. hoofdketter , erge ketter.
—leugenaar, —logenaa,r,
een erge leu,Yenaar, wien het liegen tot
eerie dagelijksehe gewoonte is geworden.
—priester in. de voornaarnste onder
verscheidene priesters. —priesterliik
by. van den aartspriester. m.
groote of erge selialk. —seliebn m.
erge schelm. —vader, in. stamvader van
een huisgezin voor en kort na den zondvloed.
—vaderilik 9 by. en bw. van of als de
aartsvaders; fig. uit overoude tijden. —vijand , in. groote of gezworen vijand. —vij.

andin , yr.
Aarzeiten o. w. met H., besluiteloos zijn ,

ibt
een aasje verstand had, zou hij zoo itiet
handelen.
Aaszak tn. weinig gebruik. of misschien
reeds verouderd , knapzak. — In vele streken , hoordzakelijk op het laud, gebruikt men
het woord (met de voorgevoegde a) naaszak
voor eere zak , welken vele vrouwen op zijde
dragen ; ja bier en elders noemt men cane
blinde straat of straat zonder uitgang (culde-sac) naaszak.
Ann, een lange tweeklank , die, hoewel hij
uit de lange aa en de korte u (in purist)
bestaat , in het gebruik echter vaak zoodanig
verkort en vervalscht wordt, dat men naauw
en maauw soars met van nouw en mouw
onderseheiden kan.
Abberdaan, m. (des -s,) gezouten kabeljaauw , in het dagelijksche leven meestal
zoute visch genoemd. Velen zeggen en
scbrijven labberdaan , hoewel ten onregte.
Trouwens deze vischsoort , die in de nahijheid
der Schotsehe stad Aberdeen wordt gevangen , heeft daarvan den naam ontleend.
Men zou dus we! doen , aberdaan te schri;yen , dewijl hierbij de afleiding wint en de
uitspraak niet verliest.
Abdij yr. (mrv. -en,) klooster, waarvan
een abt of acne abdis bet opperhoofd is;
waardigheid van abt of abdis: Hij weed
voor zijne diensten met eene abdij be-.
bond. woning van earl' abt of eene
abdis: In de abdij wonen. goed, o.
goed , dat tot eene abdij behoort.
Abdis, yr. (inn). -sen .) de opperbestuurster
caner abdij.
Abe' o. (des abe's
abeiin ,) het alphabet , de letterlijst , de letters: Zij zijit aan
't abe', d. zij leeren de beginselen.
—bank, yr. bank voor of met abekinderen.
—boek , 0. bock , waarin ahekinderen
leeren. —bord, o. Fiord , waarop men bet
abe leert.
Abeel, m. (des -s, ?MT. -en ,)witte populier.
—bast, rn. —blad, o. —boom , m.
abeel. —hout, o. —loof, o.

Met durven liandelen : HIj aarzelt nog steeds
er deel aan te amen. —ing vr. het
aarzelen ; besluiteloosheid.
A.as o. (van bet spijs, voedsel , iuzond.
van roofdieren : De vogels zoeken het aas
voor hunne jongen.*-, lokaas, lokspijs :
De visch knabbelt aan het aas ; lemand
het aas voorleggen, middelen in 't werk
yr. —schors , yr. —stam, m. —tak
stellen , urn hear te verleiden. Het ens beet
in. --top,
--wortel m.
hebbert, zegt men van iernaud, die zich tot
het eene of andere heeft !aten verleiden.*-, Abejongen,m. --kind, o. —knaa,p,
m. en yr. —plank,
m.
dood ligchaam , kreng: De raaf zit op het
y r. plank, waarop kinderen het abe Jeerer'.
aas. Stinken als een aas, fig. slecht of
ondeugend vrow,vmensch , inzonderbeid van Abrikoos, y r. (mrv. -kozen ,) eene geelachtige steenvrucht, die aan den abrikoosbooin
een jong meistie: Zij is een regt aas.
groeit.*-, m. (van den-, mrv.-kozen,) de boom.
A.as o. (van het mrv. azen,) in den oor—bast , tn. —blad o. —boom, m.
sprong : een, eenheid ; doch in 7 t gebruik :
—je o. (des -s, flier. -s,) verkleinw. van
de een op kaarten en dobbelsteenen: .Hij
Abrikoos. —kern, yr. —loof, o. —pit,
wierp tweernaal achtereen de drie azen.k-,
yr. .--schors, yr. schors van den abrikooskaart , waarop een aas staat : _Hij kocht de
yr. —schil , yr.
vier azen het kleinste gewigt , 4/5 van
boom. —

een grain; fig. het geringste, doch gerneenlijk
—slam m. —steen:, —stobbe,
slechts het verkleinw., zie Aasje. —je,
yr. —tak, m.
o. (des -s, MI'V. -s,) verkleinw. vas. aas ; Abt in. (des -s,
- en,) opperste van
Sprw. Gelijk
een klooster, van eene
fig. zeer geringe hoeveeffieid Indien hij
5
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de abt , zoo de monniken, d. zoo heer,,
zoo knecht.
Acacia, m. (des -'s, mrv. -'s,) naam van
een' buitenlandschen boom , die ook in ons
land sedert eenige jaren meer en meer wordt
aagekweekt en een duurzaarn bout oplevert.

zijn de leden van den hoogen raad; 2) Edel
groot-achtbare Heeren zijn, a.) de leden der
provinciale geregtshoven , b.) de staten der
provincien; 3) Edel achtbare Heeren zijn,
a.) de leden van de arrondissements-regtbanken , b.) de cantonregters , c.) de burgemeesters en wethouders. Reid, yr.
(mrv. -Ireden ,) bet achtbaar zijn; waardigbeid , aanzien ; achtbare beer.
*Achtbeenig, by. met acht beenen.
—bladig, bv. —dik, by. en bw.
acht lager). —dubbel, by. en bw. achtrnaal genomen, achtvoudig, zie
--duizendste, rangsch. telw. van acht
duizend. '1, -, o. acht-duizendste deel , zie
Achtste. —ehalf, by. zeven en een
half. -- cling, in. (des -s, mrv. -en.)
zekere maat, het achtste van een geheel.
Achteloos, (loozer, -ste.) by. en bw. die
geene acbt geeft, onachtzaam. --Reid,
yr. (mrv.
Achten, b. w. schatten, eene groote waarde
aan iemand of jets toekennen : lk acht hem
om zijne yeleerdheid. Wij achten hem als
mensch. 1-emand hoog of Bering achten.
*-, rekenen, meenen , gevoelen, bouden
voor : I k acht het spel gewonnen. lets voor
schande achten.*--, zich om iets bekommeren zieli aan iets storen : Het host mij
veel gel d, maar dat acht ik, niet. — Vroeger
werd bet ook als o. gebruikt, en men
zeide: lk acht (let) op uwe woorden niet.
Achtendeel, o. zekere rnaat , het achtste
van een geheel : Een achtendeel boter, bier,
enz. —snoot, y r. noot, die 1 /, van eene
(ting verdient.
gelieele waard is.
4E Achtenswaardig,(-er,-st,) by. die achAchtendertiger, m. man van 38 jaar;
wijn van 38 jaar; wijn van het jaar (18)38.
Dergelijke beteekenissen hebben ook de volgende, behalve dat achtentachtiger, achtenvifftiger, aehtenzestiger, achtenzeventiger
en achtennegentiger wijn beduidt van 1788,
1'758, 17e8, 1778 en 1798. —negentiger, m. —tachtiger, m. —twintig,
rn. (des -s, Inn). -en,) vroeger eene zilveren
munt ter waarde van f 1,40.— twintiger,
rn. man van 28 jaar; wijn van 28jaar; wijn van
(18)28;scliipvan28stukken.—veertiger,
m. man van 48 jaar ; wijn van 48 jaar; wijn
van (18)48. —vijftiger, m. —zes-

—bast, m. —blad,o.—bloesem,
m. —bout, o. —loof, o. —plank,
yr. —stam, m. —struik, m. —tak,
m. —top, m. —wortel, m. —zaad, o.
accijnzen,)
kAccijns, m. (van den -,
zie Accijs. —kantoor, o.
*Accijs, m. (van den -, mrv. accijzen)

belasting op dranken en andere dergelijke
waren.
Ach, tusschenw., dat smart, vreugde, bewondering, beklag, enz. enz., uitdrukt: Ach,
wet ben ik ongelukkig.*-, o. als : 1Viemand
is met zijn ach en wee zoo verkwistend,
als een verliefde.
.Acht, telw. getal tusscben zeven en negen :
Acht mannen. Acht en twintig vrouwen.
.Heden over acht dagen, d. i. over eerie
week. Deze uitdrukking is, schoon algemeen
aangenomen , zeer onjuist: bet behoorde over
zeven dagen te zijn. De uitdrukkingen
kwam na achten , na acht uur, Ik sneed
den koek in achten, in acht stukken , en
dergelijke worden door de beste taalkundigen
afgekeurd, waarvoor zij: /Va acht (uur),
In acht stukken bezigen. Doch na de persoonlijke voornaamwoorden kan en niet gemist worden : Wij gingen met ons achten.
Dat is voor u achten, Hetgene bier van
acht gezegd is, geldt ook van de overige
telwoorden. , vr. (mrv. -en,) de naam van
het cijfer : Twee Arabische (8 8) achten en
eene Romeinsche (VIII). Een stuk van
achten, eeae zekere Spaansche munt, pakaart , waarop acht punten staan:
tacon.
Er waren twee hasten achten in het spel.
kaars van acht in een pond: Zij kan
bij eene acht genoeg zien.
Acht, yr. oplettendheid, opmerkzaamheid:
Acht geven , opietten. Acht op lets geven
of slaan, op iets letten. Acht op iets hebben
of nemen , die men bij vroegere schriivers
aantreft, zullen thans niet ligt meer voorkomen. zorg, hoede, hetzij om een kwaad
te vermijden , of om een good te bewaren :
Eene zaak in acht nemen, d. voor schade
tiger, m. —zeventiger, m.
bewaren , of zoeken te hehouden. Zich, voor
iemand of iets in acht nemen, tegen iemand Achter, voorz. in den rug, naar den rug
gekeerd , het tegengestelde van voor: De
of iets op zijne hoede zijn. Zich met iemand
mantel hangt achter u. De tuin ligt achter
in acht nemen, d. i. in ooze handelingen
de kerk. De kneeht rijdt achter zijn' meester.
met hem voorzigtig wezen.
II ij kwam stilletjes adder mij ; fig. Achter
Acht, yr. weleer, verbanning, ban: lemand
iets komen, iets ontiekken te wezen komen.
in de acht doen, zie llijksacht.
lk zal er wel achter komen. Gij zijt er niet
Achtbaar, (-der, -st,) by. die of datachting
achter, gij verstaat of weet het niet. Achter
verdient: Een achtbaar man. De achtbare
iemsrds rug, in zijne afwezendheid. Sprw.
raad. *-, in titels wordt bet op drie e. rlei wijze
De paarden adder den waren spanners,
gebezigd: 1) Edel hoog-achtbare Heeren

— 35 —
Achtera
eene zaak verkeerd aanvatten. Die ongenood
ten hove kornt, zit achter de deur, Ongenoode gasten zet men achter de deur,
wanneer men ongenood ergens verschijnt ,
wordt men filet ontvangen. Achter het net
vaschen, vergeefsche moeite doen, of liever:
naar iets staan, dat reeds in 't bezit van
een' ander' na: Aehter elkander,-,
hw. in bet achterste gedeelte: Ligt het voor
of achter ? 4-, in bet achterste gedeelte
van het huis; ook: achter het huis: Moeder
is achter.'.., met werkwoorden samengesteld , wanneer bet, behalve in: .,1chterhakn , aehterklappen en achtervolgen , steeds
scheidbaar is, beteekent het I.) een zijn of
doen zijn na iets ten aanzien van plaats ,
als: Aehterblijven ; IL) eene vertraging:
Achterzlyn. —aan, bw. achter de anderen: Achteraan loopen.
0. —aanstelling, yr. het achteraanstellen ; fig. verachting. —af, hw. door
het achterste gedeelte weg of naar beneden :
iemand achteraf latenbrengen, d. naar
de gevangenis.*-, in een , afgelegen' hoek of
buurt: Achteraf woven. --bales, bw.
achter den rug, in 'tgeheim Achterbaks
houden, geheim houden, verborgen houden.

—balk , m. —band, m. —bank,
yr. —been, o. yr. bet achter
aan een huis.---bende, yr. achterste bende.
—blijven, on gel. o. w. met Z., achteraan
komen, vertoeven ; uithlijven, niet verschijnen;
Met gedijen , met wel tieren ; overblijven ,
hlijven levee. —blijver, m. iemand, die
achterblijft; inzonderh: plant, die niet zoo
goed a tiert, als de andere.— blijving, yr.
—bout, m. achterste viertel van een kaif,
enz. —breuliband, m. bij een' vuurmond vereeniging van het bodemstuk met
bet tapstuk.—broek, o. achterste gedeelte
van een broek. —burgwal, m., zie
Durgwal. —buur, m. iemand , die
achter ons woont. —buurt, yr. afgelegene
buurt. dale, o. dak achter op een huis,
enz. —deel, o. achterste deel ; fig.
verouderd nadeel. —denken, o. weinig
gebruik., nadenken „ zorg voor de toekoinst :
tlij heeft in 'tgeheel Been achterdenken,
denkt niet op hetgene volgen yermoeden achterdocht Eindelijk kreeg hij
achterdenken. —denhend, Achterdenkig, (-er, -st ,) by. achterdoehtig,
wantroumig. —deur, yr. deur aehter aan
een huis: Hij ging de achterdeur uit ; fig.
Ilij houdt altijd eene achterdeur open,
bij houdt altijd een middel , om te ontkomen. — docht , yr. ongunstige gedachte,
kwaad verrmeden dat men later opvat :
Toen ik dot merkte, begon ik achterdocht
he krijgen. Achterdoeht omtrent iemand
verwekken hebben. Zij trachile hem
achterdocht omtrent (lien man in te

Achterh
boezemen. —dochtlg, (-er, - st,) by.
tot achterdocht overhellende ; die achterdocht heeft: Zijne vrouw is zeer achterdochtig. —dwarstouw, o. zeker
touw achter op een schip. —eb, —ebbe,
y r. het laatste der ebbe. -- een, bw. het
eene achter of na het andere, na elkander:
Driemaal achtereen. zonder verpoozen:
.Hij zat urea achtereen op zijne karner.,
Gij rnoet de voorstellen achtereen oplossera
—eergisteren, bw. op den dag voor
eergisteren. Tegenwoordig zegt men hiervoor
in 't algemeen : Overeergisteren , vooreergisteren. —einde, o. achterste einde.
—en, bw. eene verlenging van achter,
enkel gebruikelijk met de voorzetsels naar,
ten en van , als : Naar achteren , d. naar
het achterste gedeelte, bij v. van het huis;
oak: aehteruit: Schuif wat naar achteren.
achlerlijk in zijn werk,
Ten achteren, d.
in zijne zaken , in zijne betalingen. Ten
achteren zijn, d. schulden hebben; met
zijn werk niet genoegzaam gevorderd zijn.
Ten achteren raken,geraken,komen. Ten
achteren gaan, voor ten achteren raken of
achteruit gaan, hegint te verouderen. Van
achteren, van het achterste gedeelte , bij v.
des huizes : Jan kwasn van achteren; fig.
Wanneer men de zaak van achteren (a
posteriori) beschouwt , d. wanneer zij
geschied is. --erne, m. en y r. (des -n,
vary. -n ,) latere erfgenaam; fig. nazaat,
nakomeling: Jakob's achtererven.—gaan,
onreg, o. w. met H., van uurwerken , niet
snel genoeg gaan ., of wel vroeger wijzen,
dan bet naar den gewonen tij d is : Dit
horlogie goat achter. —gang , in. achterste gang; achterste gedeelte van een,
gang; fig. huikloop. —gebouw, o. gebouw
achter een ander; achterste gedeelte van een
gebouw. —gestel, o. bij een paard, zie

A-elder/land. —Bevel,m.—goot,
yr. achterste Boot; soot achter aan een
gebouw. —gracht, y r. eene gracht achter;
afgelegene gracht. —grond, m. tegenstelling van v o o rg r on d, achterste gedeelte:
De achtergrond van eene schilderij , van
een tooneel ; fig. Iemand of lets op den
achtergrond plaotsen, d. Met doen nitkomen, als van minder belang ter zijne
schuiven. —haar, o. achterste haar van
het hoofd , van eene pruik, enz. —halen,
b. w. (ik achterhaal , enz.) iemand volgen
en bereiken, inhalen: Het was nay niet
mogelijk, hem te achterhalen ; fig. ontdekken , betrappen Zij zullen wel adderhaald worden. 4-, verstrikken, doch weinig
gebruikelijk : _remand in zijne rede achterhalm. —haler, m. —haling, yr.
(mrv. -en ,) bet achterhalen ; verrassching.
-- pals, m. achterste gedeelte van den
hats, de nek. —hand yr. achterste
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gedeelle van de hand; in bet kaartspel :
De achterhand hebben, Aan de achterliand
zijn of zitten, het laatste spelen. 4-, hij een
paard , achterste gedeelte : bet kruis, de
beupen , de staart, de billen en de achterbeenen. (Acirterhantle, zie Acliterlei.) —hek o. het aehterste lick; lick
achter aan eene weide, enz. —hoetie
yr. in het krijgswezen , aehterste gedeelte
van een leg er, dat als ware het tot hoede
van het overige dient. —hoef, m.
—hoek, rn. achterste hock ; fig. afgelegen hock of streck. —hof, m. , zie
Achterplein en Achtertuin.
—hok, o. —1101, o. achterste gedeelte
van een hol ; achterste hol. —hoofd, o.
achterste gedeelte van het hoofd.
host—den, onreg. h. w. terng houden, inhouden ,
niet geven: Men hield zijn loon achter.*--,
verbergen, verlielen: Men houdt alles voor
mij adder. —houdend, (-er, -st,)
by. en bw. ongenegen tot mededeeling ,
geheimhondend. —houdend.heid, yr.
neiging en gewoonte, om alles geheirn te
houden. —holum.ding , yr. —huis o.
achterste gedee: te van een huis; huis aehter
een ander. —hut, yr. op sehepen, hut
in het achterste gedeelte van het schip.
-ijzer, 0. ijzer achter icts of achter aan
icts; inzond. achterste hoefijzer. —in, bw.
in bet achterste gedeelte: Achterin slapen,
zitten, —ingang, m. ingang van
achteren. -jaar, o. weinig gebruikelijk ,
m. kabel achter
zie Najaar.
aan een schip. , yr. kamer in
het achterste gedeelte van het huis ; kamer
achter eene andere. -Ikant m. achterste
karat. kantje o. (van Kant, yr.,)
strook , die achter eene te smalle karat
wordt gezet , elders achtertverlije genoemd.
—liast, yr. achterste kast; kast achter
in het kris. —kasteel o. zeker deel
aehter op een schip; fig. in den gemeenz.
spreektrant, de billen, de aars, het
achterste: Hij viel op zijn achterkasteel.
—kazijn, o. achterkozijn. —keder,
m. aehterste kelder; kelder achter env
anderen ; kelder ander hot achterhuis; achI erste gedeelte van een' kelder.
vr. achterste keuken ; keuken aehter eene
an dere.--kiel, yr.aehterste gedeelte van de
kiel. —kliannp 9 m. op schepen , zekere
k!amp; in somrnige streken. waar de landlieden Dunne houtsblokken klampen, klamp
achter under den klornp. zie
_Map, m. kwaad.sprcking ad] ter iemands
rug: De vronwen ten hove voeren, den
achterklap. —kitappen o. w. met
(ik achterklap enz.) achter iemand rug
kwaad van hem spreken : Van iemand
aehterklappen , of (als b. w. volgens de
bijbeivertalers) iemand achterklappen.

Achterin
—kiapper, m. —klapster, yr.
—kleindochter, yr. dochter van een
klernkind. —kleinkind, o. kind van
een kleinkind. —kleinzoon, zoon
van een kleinkind. —kousig, (-er, -st,)
by. in het gerneenz. verkeer, achterdochtig.
- kousigheid yr. - kozijn, o.-kussen,o. aehterste kussen;kussen op de achterste bank in een rijtuig. kwartier,, o.
fig. in het dagelijksche leven , de billen , de
aars, bet aehterste, achterkasteel. —land,
o. achterste gedeelte van een land; land achter
een ander land ; fig. aehterhoek. --lap,
m. bij schoenm., lap op den hie!. —lappen , b. w. lappet] op de hielen van
schoenen , enz. zetten : Deze laarzen moeten
geachterlapt worden. Bij den Gersten opslag
sehijnt dit ge met den aard der taal in strijd
te zijn. Wanneer men eehter in aanmerking
neemt , dat het woord gcene samenstelling
is van aehter en lappen , doch van achtertip
komt, dat men tot een werkwoord heeft gevormd,dan kan men dit gebruik nietafkeuren.
Bij voorsehoenen heeft het zelfde plazas.
—last, rn. last aehter in een schip; fig.
in het gemeenz. verkeer, aandrang tot
buikontlasting: Achterlast krijgen, hebben.
—lastig, ( - er, -st,) lw. van een schip,
dat van achteren te veel last inheeft. —lat,
yr. achterste lat. —laten, ongel. b. w.
niet medenemen : Bij mijn vertrek liet ik
rnijne papieren achter. *- , bij den dood
nalaten: liij liet bij zijn' dood een aanzienlijk vermogen achter. —lating, yr.
—leder, o. achterleh. —leen, 0.
leen , waarrnede een leenman iemand antlers
heleend heeft , zie het meer gebruikelijke
Onderleen.—leentaan,m. iemand,
die zijn goed van een' leenman in leen
heeft. zie bet meer gebruikelijke Onderleenman. —leer, tegenstelliag
van voor e e r; inzonderh. aan een' schoen
dat leer, 't welk den hiel oingeeft. (A.chterlei, onverb. by. van aclit soorten ,
achterhande zie Mei en lia,nde.
Sommigen seh rijven met WEILAIND ten onregte achtderki.) -iiggen, ongel. o. w.
met H., fig. minder zijn voor iemand
ouderdoen iemand achterliggen, voor
hem onderdoen, betzij in kunde , rijkdom ,
of anderszins. --lijf, o. achterste gedeelte
van het (-er, -st.) by. achteraan
kornend; fig. minder gevorderd dan anderen:
Die man was Os knaap steeds achterlijk
in 'tleeren.
vr, —lijn,
y r. —lint o. lint achter op eery hoed,
enz.
loopen , ongel. o. w. met II.,
naloopen , van een uurwerk , dat achteris
of Le langzaam loopt.
o. achterste
luik ; lnih achter aan een huis, enz.
0. achterste magazijn.
inflitgaz
—man ,
man, die achter iemand pat.
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—marseh , yr. achterste gedeelte van
eene marsch, zie Meerselt. —mast,
m.—meubel, o. meubel in het achterste
gedeelte van een gebouw. —middag,
m. namiddag. —molen, m. achterste
molen; achterste gedeelte van een' molen.
—mond, m. achterste gedeelte van den
mond. m. achterste muur; muur
achter een' anderen..—a, bw. achteraan:
demand achterna loopen; fig.in den gemeenz.
spreektr. : demand achterna zitten, d. i.
hem achtervolgen , , in verdere fignur,
iemand sterk aansporen: Zoo ply den knaap
niet beter achterna zit, kan er niets van
bent kornen. -, ter aanduidinp; van tijd,
later, naderhand Hij werd achterna gelaakt. —naafi, m. naafi aan bet achterste
gedeelte van iets. m. iemand ,
wiens oudoom of oudmoei men is ; fig. zie
Xaneef. —net, 'o. achterste net.
—nicht, yr. degene, Wier oudoom of oudmoei men is. —noen, m. nanoen , achtermiddag. Het komt 'Limns niet meer voor.
lie Xoen. —Om., bw. fig. Jets achterom
helen, d. sluiken, smokkelen. —onder,
0. (des -, 711111. -s,) achterste ruirnte in een
schip onder het dek. —op, bw. op het
achterste gedeelte: Achterop zitten, liggen,
starlit; fig. in het gemeenz. verkeer: Dat is
achterop, dot is de verkeerde wag, bet
verkeerde middel. —over, bw. naar achteren gekeerd tegenstelling van voorover,
als Achterover gaan, staan, zitten, liggen.
—peal, m. paal achter andere ; achterste
paal. —paard, o. paard achter andere;
achterste paard. --pad, o. pad achter een
ander; achterste pad; fig. afgelegen pad:
Wanneer hij wandelt, zoekt hij steeds
achterpaden. —pand, o. rugstuk van een
kleed. —plaats y r. piaats achter een
huis. —poort, yr. poort achter eene an dere ; achterste poort ; fig. in den gemeenz.
spreektr., het achterste, de billen : Hij vied
op zijne achterpoort. —poot, rn. achterste
pool: Zich op zijne achterpooten zetten,
d. steigeren ; fig. in de volkstaal , van
menschen toornig worden , zich boos maken ,
zich aankanten. —post, in. achterste
post; post achter een' anderen. —raa,ni,
yr. en o. raam achter aan een --rata,
0. —rand, m. —riem, m. achterste
riem ; staartriem. —ruim o. achterste
ruim in een schip. —schans, vr. schans
achter andere; achterste scions. —schip,
0. schip achter andere; achterste schip;
achterste gedeelte van een schip; fig. In
het achterschip geraken , achteruit pan in
zijne zaken. in het achterseltip zijn, in benarde omstandigheden verkeeren. —skint",
0. achterneef of achternicht. school,
yr. achterste schoolvertrek. — spits , yr.
spits achter eene andere ; achterste spits.

A ehterir
m. stal achter een' anderen
achterste stal ; achterste gedeelte van een'
stal ; fig. onbetaalde rente, achterstallige
schuld. —stallig, by. van renters en
schuld, niet op den tijd betaald, onbetaald.
—stand, m. onbetaalde schuld. —ste,
b y . overtr. trap, tegenstel ling van v o o r s t e,
meest naar achteren : De achterste bank.
—ste, o. (des -n , mrv. -n): Het achterste
voor. Den hoed het achterste voor opzetten;
fig. averegts, verkeerd: Hij duet alles het
achterste voor.*-, bet achterste deel van
bet menschelijke, enz. ligchaam, de aars , de
bitten. —stet, o. achterste helft van een
wagenstet. —stellen, b. w. fig. minder
achten Als knaap werd hij door zijne
onderwijzers veelal achtergesteld. —stelling, y r. —steven , m. tegenstetling
van v oorst e v en. —straat, vr. straat
achter andere ; afgelegene straat. stuk,
o. bet achterste stuk ; stuk van het achterste
8edeeltc. —togt, m. achterhoede. —top,
m. top achter andere; achterste top.
—trap , yr. trap achter eene andere ;
achterste trap ; trap achter in een huffs, enz.
—nit bw. achterwaarts, terug Achternit gaan, loopen.*-, met het gezigt naar
achteren gekeerd zuster kan niet
achteruit rijden; fig. Achteruit leeren,
bet geleerde vergeten. Achteruit goon,
minder of geringer worden Zijne zaken
gaan achteruit. De zieke gaat achteruit.
o. (des -s, vary. -en ,) uitgang
achter aan een buis: Nijne zoning heeft
Been achteruit; fig. gemeenz. .Hij zal wed
zorgen, dat hij een achteruit heeft.
—uitgaan, o. fig. 'I verloopen of vervatten van iemands zaken. uitgang,
m. achteruitgaan. —uitslaan, o. het
slaan van een paard, enz. met de achterpooten. —veertel, o. achterste veertel.
--venster, venster achter aan een
Buis, enz. —vertrek, o. vertrek achter een
ander; vertrek achter in een !anis.
vinkenet achteruit. —viertel,
o. aehterveertel. --vlag, yr. vlag achter
op het schip,—viiering,vr. web terste vliering. — vloez,m. vloer in een aclitervertrek.
—viot, 0. vlot achter een ander; achterste
viol; achterste gedeelte van een vlot.
—voeging, vr. het voegen van iets
achter iets anders. —voegsel, o. bet
aehtergevoegde , zie Voorvoegsel.
—voet, m. —volgen, b. w. (ik achtervolg , enz.) vervolgen : De vijand werd
niet lang achtervolgd. *-, opvolgen , naleven : De ontvan,3ene bevelen achtervolgen.
*-- voortzetten aan iets voortwerken , vervolgen : Men moet begonnen werk achtervolgen. —volgens, bw. na elkander, aehtereen: Ik lieb de eerste drie drelen aehtervolgens gelezen. *- , voorz. weinig in ge-
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bruik , volgens, overeenkomstig : Achterrolgens de wetten van het land. —volging, yr. —vracht, yr. vracht achter
op een' wagon of in een schip. --vuur, o.
your in een achtervertrek, enz. —waarts,
bw. naar achteren , terug Achterwaarts
gaan, drijven,loopen, zien.—waartsch,
bv naar aehteren , terug : Bet leger maakte
cote achterwaartschebeweging.—wacht,
yr. waeht achter, bij v. op een schip.—wal,
m. achterste wal; afgelegen \val. —wagen , achterste wager. wand ,
m. wand achter een' anderen; achterste wand.
' —weg, nr wegachtereen' anderen; fig. afgelegen weg. —wege, bw. eigenlij k zoo
veel als onder weg , inzonderh. met blijven,
houden, laten , als: Achterwege blijven,
seen' voortgang bebben ; fig. Met uitgevoerd
worden: Die aanslag bleef achterwege.
Achterwege houden , acbterbouden , verbergen, niet voor den dag brengen. Achterwege laten, weglaten , niet voor den
dag komen met lets. —weide, yr. weide
achter eene andere ; achterste weide.
—werk, o. werk achter een ander ; fig.
in de gemeenz. taal , achterste, aars.
—werhje, o. verkleinw. van achterweek; inzonderh. strookje achter aan de
kant eener vrouwemuts , wanneer die te
smal is. —wervel, m. tegenstelling van
ye ° r er el. —wezen, o. weinig gebruikelijk , achterstallige renten , enz., zie
Akehterstal. —wiel, o. —wijk, yr.
wijk achter eerie andere ; fig. afgelegene wijk.
—wijzer, m. achterste wijzer.
pelt, m. --Winkel, m. wirikel achter
een' anderen ; achterste gedeelte van een'
Winkel; fig. schuilhoek : De ontoegankeU;ke achterwinkelen van het menschelijke
hart. —wip, yr. —wol , yr. achterste
wol.—woning,vr.woning in bet achterste
gedeelte van een o. woad
achter een ander ; achterste gedeelte van
cell woad. —zaal, yr. zaal in bet achterste
gedeelte van een huis; zaal achter eene
zak, m. zak achter in een kleed,
andere.
enz. zeil, 0. zeil op bet achterste gedeelte
van een schip, —zetsel, o. hetgene achter
jets gezet wordt. zijn, onreg.o. w. met
Z., van uurwerken, achtergaan.achterloopen.
achter den gewonen tijd zij n: De klok is een
kwartier achter. —zolder, m. achterste
zolder; achterste gedeelte van een' zolder.
Achtgeving, yr. op'ettendheid.
Aclithalf, zie bet hetere Achtehalf.
—hoek m. ligchaam of fignur met acht
Locker). hoekig, by. met acbt 'rocket].
--lzonder(iste , by. rangsch. telw.
van acht honderd.* -,o. acbt-bonderdste deel,
zie Achtste.
ais uitgang van bijvoegelijke naammoorden , die tweeerlei oorsprong en tweeer-

ikehttien
lei beteekenis heeft. 1.) Van achten, meenen,
daarvoor houden , heeft het bijvoeg. naamw.
den klemtoon op het grondwoord en beteekent , dat eene zaak zoo veel van lets heeft,
dat zij mag geacht worden, die hoedanigheid te bezitten. Geelachtig, , bruinachtig,
zoutachtig , steenachtig, aardac enz.
worden alzoo gebezigd van dingen, welke
lets van bet gele , bruine, van zout, steen,
aarde , enz. hebben , of daarnaar zweemen
of trekken. IL) Verbasterd van haftig ,
d. hebbende: in dit geval heeft het bijvoegel. naamw. den klemtoon op ach. De
woorden waarachtig , deelachtig , enz. beteekenen alzoo het ware hebbende, deel
hebbende.
A.chting, yr. het gevoel en de erkenning
van iemands waarde en verdienste: Achting
voor iemand hebben , koesteren , voeden.
Wie zal dien man geene achting toedragen ! lemands achting genieten. Een ieder
draagt dien man achting toe.'-, het geacht
zijn, bet aanzien Bij iemand in achting
zijn, staan.
Achtjarig, by . dat acht jaren duurt of
geduurd heeft ; acht jaar oud : Een achtjarig knaapje,, m-, dat om de acht jaren
plaats heeft.
Achtkant, —kantig by. dat acht
kanten of zijden heeft, achtzijdig. —lettergrepig, by. van acht lettergrepen.
bw. acht keer, acht reizen.
—mmHg, by. achtmaal herhaald.—mannig, by . in de nat. hist., met acht meeldraden.
—ponder, m. ding van aeht pond , bij v.
brood ; kogel, die acht pond weevil; kanon,
waaruit men zulke kogels schiet.—pootig,
by. met acht pooten. —puntig, by. met
acht punten. —regelig, by. van acht
regels. —snarig, by. met acht snaren.
—spletig, by. met acbt spleten. —ste,
by. rangsch. telw. van acht, ais : De achtste
(dag) der maand lei. Ten achtste. , o.
achtste gedeelte , doch in bet gebruik veelal
zonder meerv. bij v.:Vier drie achtste gulden;
schoon men daar,, waar elk deel als een
afzonderlijk gebeel beschouwd wordt , bet
teeken des meervonds hezigt : In de
vroeg ere loterij speelde mijn vader altijd
drie achtsten. , yr. (mrv. -n,) zieAchtendeelsnoot. *-, in sommige spelen,
acht opeenvolgende kaarten. —tandig,
by. met acht tanden. —tal, o. getal acht.
Atchttien, telw. het getal tusschen zeventien en negentien. *- , yr. (mrv. -en ,) de
naam van het cijfer. —de, rangsch. telw.
van achttien : De achttiende October. Ten
achttiende, in de achttiende plaats. 0.
achttiende deel, zie Achtste.—dehalf,
by. zeventien en een half. —derhande,
—derlei, onverb. by. van achttien soorten,
zie Lei. —dagig, by . van achttien
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dagen, zie Zesdagig. —daagsch, Adelaar, m. (des -s, mrv. -s, -area )
de grootste en sterkste roofvogel, ook arend
by. van achttien dagen, zie Zesdaagsch.
genoemd ; fig. eertijds bij de Romeinen en
-duizendste, rangsch. petal van achtlater ook bij de Franschen , een krijgstien duizend. o. het achttien-duizendste
siandaard. legermagt. —sblik, m. fig.,
deel, zie Achtste. --honderdste,
blik als van cell' adelaar. —sei, o.
rangsch. telw. van achttienhonderd. *-,o.
—sklaauw, m.—snest, o. —veer,
achttien-honderdste deel, zie Achtste.
yr. —svleugel, m. —svlugt,
—jarig, by. van achttien
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
bw. achttien keer. maandig by. van
van Adelaar.
achttien rnaand. —inalig, by. achttienmaal herhaald. —regelig, by. van aeht- Adelborst, m. eigenlijk , adellijke jongezie 'Borst; fig. in bet gebruik , bij
tier, repels. —urig, by. van achttien
het zeewezen iemand. die beneden den rang
uur. —voud o. eene achttienmaal gevan luitenant is. —dons , m. (dies -s,)
nomene hoeveelheid. voudig, by. bw.
adellijke stand : Brieven van adeldom.
achttien maal genomen. —wekig, by.
—en, b. w. tot den adelstand verheffen
van achttien weken.
IN is onlangs geadeld ; fig. boven anderen
*Achttoon, m. in de muziek , octaaf.
yerlieffen , met opzigt tot inwendige waarde:
—urig by. van acht uur. —voeDe deugt adelt. —ijk, by. en bw., zie het
tig, bv. met acht voeten ; van acht
meer gebruikelijke, seloon welligt minder
—voud, o. (des -s , mrv. -en , ) eerie
goede Adellijk, enz. , (-er, -st,)
achtmaa I genomene hoeyeel heid.--vondig,
by . en bw. van add , dat tot den adel beby. en bw. achtmaal genomen. —werr,
boort : Een adellijk geslacht. hit adellijk
bw. aelitmaal zie 'VW-err. —wekig, by.
bloed gesproten; fig. prootrnoedig, voorvan acht neken. —wijvig, by. in de nat.
treVijk adellke
adellijke daad. in deze
hist., met acht stampertjes
beteekenis zal dit woord niet ligt meer
—zadig, by. met acht zaadjes. —zijvoorkomeri, e vernioedlijk a, zegt WEILAND,
dig, by. met acht zijden. —zuilig, by.
« omdat de zaak zelve bij den hedendaagmet acht zuilen.
schen add niet meer plaats heeft.»!*-, van
Aehtzaam, (-zamer, -zaamst ,) by. en
wild, dat een weinig ruikt: Een adellijke
bw. oplettend, zorg y uldig; meest gebruik.
Baas. —lijkheid yr. --regering,
in Onachtzaam. —heid, yr. oplettendheid.
vr. regering des adels , der aanzienlijken ;
*Adamsappel, m. keelknobbcl.
zie Aanzienlijk. —stand, m. adelAdder, yr. (mrv. -s. -en , ) soort van verlijke waardigheid. —trots, m. trotschheid ,
giftige slang; fig. By kweekt eene adder
maarme6 de add op de burgers nederziet.
in, zijn , boezein , hij bewijst zijne weldaden
aan iemand, die hem met ondank beloont. Aden", m. (des -s , mrv. -s,) lucht , die men
door middel van de long intrekt en uitstoot ,
Sprw. Er ligt eene adder in het eras, er
ook het intrekken en uitstooten diet lueht:
is in die zaak icts verborgens, dat niet veel
Adem helen, scheppen. Den adem inhouden.
goeds belooft. *- , in de 16. eenw,, eene
Buiten adem zijn. Zichbuiten adem loopen.
basterdslang, stuk geschut , dat slecbts 28
Naar zijn' adem hijgen. Weder tot zijn'
kalibers had.—beet,m.—engebroed,
adem komen. In den adem sehieten ; fig.
—engebroedsel , —gebroed
Zijn' adem over dies later gaarz, alles zelf
—gebroedsel, —kroost, o. broedsel
beschik ken of bezorgen. Een werk van (een')
van adders; fig. met verachting van een'
langen adem, waaraan men lang moet bezig
persoon of personen. —gif, --gift, o.
zijn. Nu kunnen wij weder adem scheppen,
—kruid, o. een gewas, schorseneer.
nu is de drukte over. Hij heelt het zoo
spog of venijn van eerie adder ;
—spog
druk , dat hij naauwelijks adem kan
fig. Zijne pen is in adderspog gcdoopt.
scheppen."-, leven : De adem is er nit.
wordt gezegd van een' beleedigenden schrijAl t ?vat adem heeft. Zoo lang er adem in
ver. —tong, vr. tong eener ader ; fig.
nuj is. Den (Ideal uitblazen. —en, o. w.
tong van een' beleedigenden redenaar,, lasmet H. , adem haler ; fig. leven.*-, b. w.
tertong. *- , naam eener plant. —tje, 0.
inademen Bier ademt men eene frissche
(des- -s, mrv. -s,) verkleinwoord van Adder.
lucht ; fig. Bier ademt men niets dan vrede,,
.Adel, m. (des -s,) edele stand, stand der
d, geniet uitademen, om zich
edelen, in tegenoverstelling van den burverspreiden: De bloemen ademen liefekke
gerlijken stand : Van adel zijn; fig. zegt
geuren ; fig. Hij ademt niets clan wraak,
men van wild, dat een weinig begint to ruiken:
d. verlangt die vurig. —haling, yr.
Het is van adel. "- , adelstand , edelen,
(mrv. -en ,) het ademen Hij heeft eene
edellieden , personen, die van add zijn : De
moeljelijke ademhaling."-t ademtogt, adem:
gansche add uit den omtrek woonde gisTot mijne laatste ademhaling.
teren die plegtigheid bij ; fig, edele hoeAideming, y r. (mrv. -en,) het ademen ;
danigheid : De add der zie1.
Ni o et .

0.
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bijna enkel gebruikelijk in inademing
Vitademing en Veraderning.
A.deintogt, m. het in- en uitademen der
lucht; de lucht, die men in- en uitademt,
zie Attnitogt en Ademhaling.
Ader, yr. (mrv. -s, ,) kanaal, waardoor
het bloed loopt: Ientand eene ader openen,
d. i. hem aderlaten..-, kanaal, waardoor in
plantgewassen de vochten loopen; fig. naanwe
cloorgang voor het water in de aarde ; plaats,
waarin zich jets bevindt; lange smalle street)
in hoot en stee p en. —achtig, (-er, -st,)
b y . naar eene ader of naar aderen gelijkende,
eenigszins geaderd. Voor aderrijk komt
het bij vroegere schrijvers wel eens voor,
hoewel dit gebruik met de beteekenis van
den uitgang in strijd is. Zie Achtig.
—breuk, yr. het breken eener ader.
—ig, (-er, -st ,) b y . met vele aderen :
Aderig bout. ntarmer. —laten, ongel.
b. w. (ik liet ader, heb adergelaten , ) iemand
uit eene ader bloed aftappen: Hij is reeds
driemaal adergelaten. e Dit woord, »
zegt WEILAND , komt mij voor, van zeer
zonderlingen acrd te zijn. Het is zamengesteld
van ader en laten; maar welke beteekenis
sluit nu ader laten of aderlaten, in zich ?
Waarschijnlijk is het eene verkorting van
het bloed uit de ader laten; waarvan ,
eindelijk, aderlaten overgebieven is; even
als men zegt een vat aftappen, en daaronder,
echter, bet bier, of den wijti , verstaat ,
die in bet vat is. Voor aderlaten, zegt men
ook enkellijk laten. ” —luting, yr. (mrv.
-en,) aftapping van bloed nit eene ader.
—rijk (-er, -st ,) by. rijk in aderen, dat
vele aderen heeft: Aderrijk mariner , bout.
—slag, rn. slag der polsader,, polsslag.
—spat, yr. zeker gezwel , 't welk door
de uitzetting van eene ader ontstaan is,
zie Spat. --tie, o. (des -s, mrv. -s.)
verkleinw. van „Ver. —vlies 0. naarn
van zeker vlies.
Adjudant, m. (des -s, mrv. -en,) officier
of onderofileier„welke den hoogeren officieren , enz. in hunne dienst behulpzaam moet
zijn : llij was adjudant van of bij den
kroonprins. —splaats, yr. —spost, m.
—svrouw yr.
Admiraal, In. (des -s, mrv. -s, -ralen .)
opperste vlootvoogd: De admiraal de
admiraalssehip: De admiraal
werd in den grond geboord. —sehap,
0. (des -s,) de waardigheid van admiraal :
.Het admiraalschap werd hem opyedragen;
fig. Admiraalschap maken, wordt gezegd ,
wanneer verscheidene vloten samengevoegd
te gelijk zeilen.—sdocliter, vr.—spost,
m. —sschip o. schip, waarop zich de
admiraal eener vloot bevindt. —ssloep,
yr. sloep van het admiraalsschip. —svlag
yr. vlag op het admiraalsschip. —surouw,

Af
y r. ---sInfeduw, yr. —§zoon, m.
Admiraliteit, y r. oppergeregt in zeezaken.
—sheer, m. lid van de admiraliteit.
—shof, o. —ska,mer, yr.
*Advies, enz. zie het minder goede Ad.
vijs, enz.
Advijs, o. (van het -, mrv. -zen,) meening,
oordeel: Volgens het advijs van het lid
W."-, berigt: Met of zonder advijs, op
raadgeving, raad. —boot, yr.
boot ter overbrenging van berigten.—brier,
m. brief van een' koopman, enz. aan een'
anderen, waarin dezen jets wordt berigt,
inzonderh. het trekken van een' wissel.
—jagt, o. jagt ter overbrenging van
berigten.
Advocaat, m., zie het meer gebruikelijke

Advokaat.
*Advokaat, m. (des -s, mrv. .katen ,)
iemand, wiens beroep bet is, zaken in
regten te verdedigen: lie is uw advokaat?
.Hij was zijn eigen advokaat, verdedigde
zijne eigene zaak fig. verdediger, voorspraak: 1k had aan hem een goed advokaat
bij zijne nicht.
Ae, een dubbeHetterteeken , dat enkel in
vreemde woorden en eigermarnen voorkomt.
De ae is a.) lang met den klank der e in
wereld, of der ei in meir, als : Caesar,
Graevestein; b.) kort met den klank der
e in bel, als: Jesculapius. Somrnigen
schrijven ook nu en dan een Nederlandsch
woord met ae, bij v. vaers (vers), anderen
stellen de ae in vreemde woorden van het
Griekseh en Latijn minder goed door e voor
en schrijven: Cesar , Esculapius.
Af, voorz. of liever aehterzetsel , dat in zijn'
oorsprong met van de zelfde beteekenis
beefs, als: Van mijne kindsehheid of.
Berg op berg af, d. op den berg en
van den berg. 1k weet er niets of hoort
men nog dikwijls voor: 1k weet er niets
van. — Verkeerdelijk schrijft men wel eens:
Van zijne jeugd af aan, waar aan of of
overtollig is, zie Aan. Met: van af (de
brug, de poort, enz.) heeft men in de
laatste jaren zoo dikwijls den draak gestoken , dat het schier onnoodig zal wezen ,
over bet verkeerde gebruik daarvan nog een
enkel woord in bet midden te brengen.
Dikwijls moet men bij af een uitgelaten,
doch ligt te raden , woord denken : Hij stond
met den hoed of , afgenomen, afgezet. lice
vaak zijtgij ajgeweest? algegaan geweest?
Het woordenboek is af , afgewerkt. Het
huwelijk is of, afgesprongen, afgeraakt.
De kop was af , afgeslagen. 1k ben er
er afgekomen. 1k ben af , afgemat. Thans
komt het voornamelijk met werkwoorden
voor. De beteekenissen, die het dan heeft,
laten zich tot vilf brengen, verlaging,
verwijdering, a fzondering , gelijkenis en
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roltooijing. Zij ondergaan intusschen nog
onderscheidene wijzigingen: 1.) de verlaging , 1.) met bepaalde aanduiding van
naar beneden, als: E'en' berg afgaan. Een
pak ajlaten ; 2.) met bepaalde aanduiding
van van boven , Iemand afroepen ;
3.) met bepaalde aanduiding van verlaging
en a fzondering tevens , als : 1V oten afslaan ;
II.) de verwijdering , 1.) met opzigt tot
de oorzaak der verwijdering , als: Lets van
zicit afduwen ; 2.) met opzigt tot een onderwerp , als: De tajel van zich aischuiyen ; 3.) met opzigt tot hetgene zich
verwijdert. als: Afreizen ; en wel somtijds :
a.) meteen bepaald oogmerk van toenadering,
als : Op jets afgaan. Op een schip afzeilen;
en b.) na voorafgaande toenadering als
Op jets afstuiten ; III.) de afzondering
1.) van een geheel , a.) onbepaald, als:
lemand iets afnemen ; b.) bepaald van de
oppervlakte , als Doter ajspanen. Bet stof
afnemen; en van bier 9') als eene reiniging ,
als : De tafel afnemen ; **) als eene bevrijding en ontlasting , als : Ik wenschte
van dien last af te zijn ; 2.) van een gedeelte , en dus verbreking, als: Afsnijden;
van daar : a.) door afzondering op iets overgaan, als: De kleur geeft af; of b.) in eigen
kracht of waarde verminderen. als Zijn
vermogen neemt af ; IV.) de gelijkenis als :
1.) van jets, dat bestaat, als: Ben beeld afteekenen ; 2.) van jets, dat bestaan zal ,
als : Eene legerplaats afteekenen ; V.) de
voltooijing , 1.) tot eene behoorlijke mate,
als: .Afkoken, aj deelen ; 2.) tot eene zeer
sterke mate , als : Afrossen, afmatten ;
3.) eene geheele voleinding, als : Een' rok
afnaaijen. De zaak is afg-edaan ; 4.) het
onbruikbaar maken door een stork gebruik
als : Eene pen afschrijven. Een paardafrijden. — Zich afgaan, afhuilen, aflagchen , enz. , zich door gaan , huilen, lagchen , enz. geheel vermoeijen , of zoo tang
gaan, huilen, lagehen, enz. tot men geheel afof vermoeid is , worden naar onze
wijze van zien geheel ten onregte als samengestelde woorden aangemerkt. lmmers zoo
of de beteekenis van vermoeijing had , moest
men de zelfde samenstelling bij vele andere
werkwoorden aantrefren . Beitelen , beulen,
blazen , boenen, kortorn al de werkwoorden, die een bedrijf aanduiden , waarbij
men zich vermoeijen k a n , zouden even zoo
veel regt op eene samenstelling met af hebben. —Misschien is afmatten van de misvatting oorzaak geweest. Bij dat woord is
de samenstelling Flatten beet vermoeijen , mat of moede maken, en afmatten, met
het versterkende at, beteekent alzoo , in een'
hoogen graad vermoeijen. In zich afgaan
daarentegen staat af bij verkorting voor
dit a fgemat als een bijwoord of, wil men,

bijvoegelijk naamwoord, even als moede
en rijk , in : Zich blik rffelen, zich moede
gaan, zich rijk woekeren. Zich aftobben en
af beulen zijn welligt te dulden, omdat tobben
en beulen op zich zelven eenigermate een
vermoeijen te kennen geven. — Om ecbter
aan diegenen, Welke onze zienswijze niet
deelen , gees' aanstoot te geven , zullen wij
de bij WEILAND aangevoerde opnemen. —
Zie verder de samengestelde woorden , bij
welke af steeds den nadruk heeft en alzoo
scheidbaar is.
Afbakenen, b. w. door middel van bakers
of bakenstokken afteekenen: Ben' weg albakenen ; fig. voorstellen, beschrijven.

—big, yr.
Afbakk.en, ongel. b. w. ten einde Bakken :
Zij tnoet eerst de wajels ajbakken.*-, o. w.
met H. , alles bakken wat gebakken moet
worden.
*Afbalseirnen, b. w. ten einde balsemen.
o. w. met H., alles balsemen wat gebalsemd moet worden.
*Afbannen, ongel. b. w. wegbatmen :
Men bande hem van het eiland af.
*Afbarsten zie Afberstcn en Kar-

sten.
4Afbazuinen, b. w. met bazuingeschal
afkondigen.

Afbedellen, b. w. door bedelen verkrijgen:
Zij heeft den burgemeester zijne toestemming afgebedeld. bedelende afloopen:
Zij bedelt het gansche land af.
Afbeelden, b. w. een beeld van icts ontwerpen, jets zinnelijk voorstellen: Een landschap
afbeelden. God onder eene mensehekke
gedaante afbeelden. —ing, yr. (mrv. -en,)
het afbeelden ; bet afgebeelde, afbeeldsel.
—sel, o. (des -s. mrv. -s, -en,) het afgebeelde, beeld, schilderij.
Afbeitelen , b. w. met den beitel afsteken
of afslaan ; het beitelen van iets voltooijen :
Is dat beeld nog niet afyebeiteld ?
*Afbeilen, b. w. door bellen doen afkomen.
Afbersten, ongel. o. w. met Z., berstend
afspringen. —ing yr.
*Afbestellen , b. w. eene bestelling herroepen: Ben' Bakker het brood afiestellen,
hem doen weten , dat bet bestelde brood niet
bezorgd moet worden. yr. (mrv.
-en.)
Afbetalen, b. w. in mindering betalen
floe veel is er op de rekening afbetaald p
ten einde toe of ten voile betalen. —ing,
vr. (mrv. -en.)
Afbetten, b. w. door betten wegnemen of
afzonderen Bet bloed afbetten.
Afbeuken, b. w. gemeenz., afrossen ,
afranselen.
Afbeulen, b. w. afjakkeren : Hoe kunt
gij dat arme paard zoo a,fbeulen? ; van bier:
6
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fig. in den gerneenz. spreektr.: Zich afbeulen,
zich door veel werken vermoeijen of uitputten.

Atbeuren , b. w. aftillen , afheffen.
Afbidden onyel. b. w. door bidden trachten of te wenden : Men bad het dreigende
onwedr af.*-, door bidden trachten te verkrijgen : Iemand eene yunst of bidden , of :
Eene gunst van iemand albidden. ten
einde bidden : Zijne rozekrans ofbidden.*-,
o, w. met H. , het bidden eindigen.
*Afbiechten o. w. met H., het bieehten
eindigen.
*Afbieden, ongel. b. w. afhoorcen.
*Afbiggelen, 0. W. met Z., a'frollen : De
tranen biggelden van hare wanyen of.
Afbijten,ongei. b. w. door bijten afzonderen:
Een stuk van een' appel a fbljten. Zijne nagels afbijten. Sprw. Niets is onntoyelijk,
dan zijn' neus of te bijten ; fig. De spits afbz,jten , de eerste moeijelijkheden wegnemen.
Afbikken, b, w. door bikken reinigen ;
door bikken afzonderen.
*Arbillen o. w. met H. , het billen eindigen.
Afbinden, ongel. b. w. door binden afzonderen: Eene carat a fbinden.*-, losmaken en
wegnemen Ilebt gij den mantelzak afgebonden ? —ing, yr. (mrv. -en.)
Afbladen, b. w. ten deele van bladeren
ontdoen : De kool albladen.
Albladeren , b. w. afbladen , bladeren
wegnemen : Zij heeft al het loot van de bessestruiken afgebladerd.
Arbiazen , onqel. b. w. door blazen afzonderen of verwijderen : _Het stof van de
boeken (iiblazen.*--, door blazen reinigen :
Blues die boeken of. *-, 0. w. met H., in het
krijgsweze , ten afloat blazers: De generaal
bevel elite blazen.
Afbitiven ongel. o. w. met Z. , verwijderd
blijven : kan niet van mijne kamer ofblijven. Hij kan geene week van zijne moeMet aanraken : Blijf er
der aJblijven.
a f, raak er niet aan, kom er niet aan. niet
opklimrnen : llij zal wel van den berg
afbkven*-, met opgezet worden : De hoeden bleven of.
zie Afselaijnen.
*Itifboeken , b. w. ten einde boeken : Ilebt
gij elks afyeboekt ?
113,Noenen , b. w. door boenen afzonderen
of verwijderen Bet vuil van den vloer efboenen. Zich het vet van de vinyers at boenen;
lemand van de kamer a fboenen, d. i.
door boenen reinigen : Den doer
verjagen.
afboenen. - o. w. met 1H., het boenen
diger) : De meid heelt nog niet ofgeboend.

—lug vr.
A.fboeten, .

Nv door boete (d. berouw
straf, genoegdoening) uitdelgen: Zijne zonde
afboeten. Eene misdeed met geld of boeten.
.11kirboittzern b. w. bonzend van jets vet-
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wijdercn. *-, o. w. met Z. , bonzend afstorten.
*Afboomen, b. w. hoomend verwijderen
Boom de schuit van den wal of.
*.Afboorden, b. w. ten einde boorden: Zijn
al de schoenen afyeboord ?
4 Afborduren , b. w. ten einde borduren.
0. w. met H., het borduren eindigen.
.Afborgen , b. w. van iemand borgen ; fig.
ontleenen : Wien may hij deze stelling ofgeboryd hebben ? —ing, yr.
Afborstelen , h. w. met een' borstel verwijderen ; met een' borstel reinigen : Borstel
den hoed a f. —ing, yr.
*Afbotsen, o. w. met Z., zich botsend verwijderen.
Afbottelen , b. w. op flesschen ( zie Bottel) aftappen ; bottelende ledigen : Deze
twee vales worden morgen afgebotteld.
—ing vr.
"Arbousven b. w. ten einde bouwen ,
volbouwen. *-, zie Afploegen.
Afbraak, yr. (mrv. -brakes,) afbreken :
Een huis voor ajbraak verkoopen , d.i. orn
afgebroken te worden. "-, hetgene van een
algebroken gebouw komt : De aibraak weed
voor duizend gulden verkocht.
*Afbraden onyel. o. w. met Z. , zich
door het braden afzonderen.
*Afbraken, b. en o. w. met H. , ten einde
braken.
Afbranden , b. w. door branden weguemen: Eene wrat met een gloeijend ijzer ofbranden. door branden verminderen; van
bier: door branden vernielen of in de ascii
leggen : De soldaten hebben verseheidene
huizen afgebrand. *-, afsteken , doeu
losbranden inzonderh. van sehietgeweer ,
doch niet zeer gebruikelijk : Een kanon
branden. Een geweer afbranden. o. w.
met Z. , door branden weggenomen worden
Deverw zal van de planken afbranden.*-,
door branden verminderen : De hears is
nog weinig afgebrand. *-, door brand vernield of in de asch gelegd worden : Er zijn
vier huizen en Brie schuren ofg,ebrand.
—ling, vr. (nirv. -en.)
*Afbreekster, y r. die afbreekt.
Afbrek, yr. weinig of niet meer in gebruik,
zie Afbraak en Afbreuk.
*Afbreijen , b. en o. w. met H., ten einde
breijen.
Afbrehen , ongel. b. w. door breken afzonderen: De knaap brak een g,root stuk van
zijne boterham Of. Eene bloem van een'
struik of breken , hover afplukken ; fig.
afzonderen: Iliertoe breekt hij dayeliiks een
pearuur van zijn' tijdaj.*-,van jets uitseheiden : Een gesprek afbreken. De onderhandelin yen werden aiyebroken. door breken
ep,fiernen , slechten : Een yebouw tot den
yrond toe ref breken. Spew. A ls het huis
volbouzvd is , bread men de singersof,
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d. wanneer icmand zijn doel bereikt heeft
bekreunt hij zich niet meer om degenen ,
welke hem daarbij van dienst waren.*-, o. w.
met Z. , zich brekend afzonderen: Er brak
een stuk van de tafel af. De naald is ajgebroken. met H., fig. ophouden , Met
voortgaan: Laten wij hiervan afbreken, d. i.
hierover niet verder spreken. Htj brak met
het vierde deel af, gaf Met meer dan het
vierde deel. —er, m.—ing, yr. (mrv. -en.)
Afbrengen, onregel. b. w. naar beneden
brengen : Ilebt gij de stoelen ajgebraeht ?
Die yoederen moeten den I, ssel afgebraeht
worden."-, verwijderen : De koeijen van de
weide afbrengen ; fig. Iemand van zijn
voornemen afbrengen, d. er hem van doen
afzien. Er het leven of brengen, d. i. het
leven redden. Ike geweldig de storm ook
woedde, hij heeft het schip er evenwel algebraeltt. --er, —ing, y r. (mrv. -en.)
—ster Yr.
Afbreuk, yr. fig. nadeel , schade : Iemand
afbreuk doen. Wij deden onzen vijanden
meer dan eens afbreuk. Iernands eer vermogen, enz., afbreuk doen, of: lemand aan
zijne eer, aan zijn vermogen, enz. afbreuk
doen.
Afbrokkelen , b. w. door hrokkelen afzonderen. *-, o. w. met Z. , zich brokkelende
afzonderen : De kalk brokkelt van den muur
al; of, met zinverzetting : De muur brokkelt
—ing , yr.
*Afbrommen , b. w. in sommige streken,
waar brommen fig. grommen beteekent ,
zie filfgrommen. en Begrommen.
*Afbrouwen, ongel. w. met H., het
brouwen eindigen.
*Afbuigen, ongel. b. en o. w. met Z., ter
zijde buigen Buig dientak een weinig of.
Die plank buig t al.
4'Afbuilen , b. en o. w. met H., ten einde

afdanken , d. i. het wegens ouderdom tot
verdere dienst onbruikbaar verklaren. iftj
zal wag en en paarden moeten afdanken ,
d. afschaffen. Een' rok , jas , hoed, enz.
digger), niet meer geafdanken d.
bruiken. o. w. met H. , dank betuigen
voor de tegenwoordigheid van aanwezigen
inzonderh. bij eene begrafenis: Wie zal bij de
begrafenis afdanken? —ing, yr.(mrv. -en.)
Afdansen , b. w. door het dansen of onder
het dansen ontnemen : De vreemde peer
danste hem zijn meisje af. door dansen
afzonderen : De hielen van de schoenen en
de verw van den doer afdansen. door
dansen verslijten: Mijne schoenen waren
spoedig ajedanst.*-, door dansen vermoeien : Zich afdansen. o. w. met H. , den
dans eindig en. *-, met Z. zich dansend verwijderen , zie Akfdalen.
Afdeelen , b. w. in afgezonderde deelen
brengen, verdeelen , afscheiden : Men heejt
den deg in 24 wren a fg edeeld."-, naar zekere
orde inrigten, schikken. —ing, yr. (Tam
-en,) bet afdeelen ; een van die deelen, waarin een gelled afgedeedd is: Dit behoort tot
de tweede afdeeling van dat werk.
met Z. zich deinzend
Afdeinzen, o.
verwijderen,wijken: De vijand is- afgedeinsd.
(mrv. -en.)
Afdekken , b. w. het dek van iets afnemen:
De tafel aldekken."-, geheel dekken : Bet
dak der schuur of (met zinverzetting) De
schuur moet eerst afgedekt zijn ; van bier:
fig. gemeenz. iemand met slagen geheel bedekken , afrossen : Hij nerd deerlijk °lyedekt. —ker --king, yr. (mrv. -en.)
—ster,, yr. (niry. -s.)
*Aldieven , b. w. gemeenz. alstelen , on tstelen.
iCadijiken , b. w. door middel van een' dijk
afhouden , zie Afdammen. --ing
yr. (air v. -en.)
Afdingen ongel. b. w. door dingen den
gevraagden prijs verminderen: Ik wit u niets
afdingen. Zij laat zich niets afdingen. Roe
veel hebt gij van of op den prijs ajgedong en 2; fig. Daarop is nog al iets at te dingen,
d. aan te merken. —er, m. —ing, (mrv.
-en.) —ster yr.
Ardisselen, b. w. met den dissel verwijderen: Den bast van ern' boom afdisselen.
Afdobbelen , b. w. door dobbelen verwijderen : De schurk dobbelde hem al zijn geld
af. 4-, met dobbelen bevrijden: Hij /zee ft zich
van de galg ajgedobbeld.
Afdoen , onreg. b. w. afnemen betgene aanof omgedaan was : Doe uw' ring, uw' mantel af. remand z‘lyne des ajdoeu."-, afnemen
in 't algemeen : Bet stof van de schoenen
afdoen , en (met zinverzetting): De schoenen aldoen ; van hier : Een flood paard afdoen , d. het zijn vel aftrekken het villen,

Afbuitelen o. w. met Z. , zich buitelend
verwijderen, naar beneden buitelen.

.A.fdak , o. dak, hetwelk ter afwering van
regen over eene opene ruimte hangt.

Afdalen o. w. met Z., nederdalen Zij
dealt van den heuvel af. —Bij vele woorden,
die eerie verwijdering te kennen geven , is
het vrij onverschillig , of van al dan niet frebezigd wordt. Men zegt even zoo wel : ji9e
kamer ajgaan , als : Van de kamer afgaan,
schoon 1)Cide uitdrukkingen niet altijd volstrekt gelijk in beteekenis zijn.
yr.
Afdaminen, I). w. door een' dam afhouden:
Bet water ajdammen. —ming, y r. (mrv.
-en ,) bet afdammen ; dam ter afhouding.
Afdanken, b. w. eigenlijk onder danklytuiging voor bewezene diensten wegzenden
of uit de dienst ontslaan : Bij den vrede werd
het gansche leper afgedankt. Soldaten of
Dienstboden a Idanken ; fig. Een si.hip

j
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fig. Jets verhalen zonder er iets toe of of te
doen.*-, eindigen : Een gesehil afdoen.
De zaak is afgedaan ; fig. Al die praajes
doen niets af, zijn van geene waarde , brengen de zaak niet venter. *- , afbetalen : Zoo
dra uwe schulden afgedaan waren. *- , o.
w. met H., doch enkel in de samengest. tijden,
als : Hij heeft afgedaan, hij heeft uitgediend , is niet langer van dienst of nut , kan
niet meer ; ilij heeft bij mij afgedaan,
heeft bij mij zijn aanzien verloren. Deze pen
heeft ajgedaan , is niet bruikbaar meer.
—d, (meer meest -,) by. beslissend : Een
van de nicest afdoende bewijzen. —ing,
yr. het afdoen ; inzonderh. in : Afdoening
van zaken krijgen , d. de zaken afgedaan
krijgen.
*Afdolen, o. w. met Z. , zie het meer gebruik. Afdwalen.
Afdonderen, onpers. o. w. met H., ophouden met donderen. *-, b. w. gemeen ,
afwerpen, afsmijten.
Afdorren, o. w. met Z. , dor worden en
afvallen : De bloemen zijn a fgedord.
*Afdorschen, b. w. dorschend afzonderen:
Van da stroo zijn de meeste aren afgedorscht. 4c,ten einde dorschen: Zoo dra zij de
eerste legge afgedorscht hadden.*-, door
dorschen vermoeijen Zich afdorsc hen. 4e-,
o. w. met H., als : Afgedorscht hebben , met
dorschen gedaan hebben.
Afdouwen , b. w. door douwen verwijderem Doan) de schuit wat of.
Afdraaijen, b. w. door draaijen a fzonderen:
Een, vogel den kop of draaijen,. De knoopcn
draaijend verlavan den rok of draaijen.
gen: Draai de lamp wet a f. door draaijen
verwijderen ; Draai den balk een weinig van
den miter of: door draaijen breken : lk
lieb den sleutel in het slot afgedraaid.*--,
op de draai bank voltooijen of yerkleinen :
Ilebt gij de ballen reeds afgedraaid e Deze
bid is te groot, draai hem nog een weinig
at: 4E- o. w. met Z. , draaijende losgaan en
afvallen : De knop draaide er van zelven af.
*-,zich draaijende verwijderen; inzonderh. in
de scheepvaart, afhouden : Zoo dra de vijanonze vloot in het gezigt
delijke
o. w. met H. ,
kregen , draaiden zij
het draaijen eindigen. —.Virg, ' yr.
Alfdragen, ongel. b. w. naar beneden dragen : Turf afdragen. lernand van de trapop een' afstand dragen :
pen afdragen.
Draag den emmer van u af, anders zult gij
rc nat maken. met dragon verslijten :
Len' rok afdragen, een men een' nieuwen,
laat maken.*-, door dragen vermoeijen of
uitputten : Zich afdragen, (van menschen.)
zich moede dragen (van boomen.) door te
groote vruchtbaarheid ophonden to dragen.
*--, 0. w. met 11., van vruchtboomen , ophouden te dragen.
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*Afdraven, o. w. met Z. , zich dravende
verwijderen : Hij is den heuvel afgedraafd.

Afdrentelen o. w. met Z. , zich drentelende verwijderen.

*Afdriblbelen, zie Aftrippelen.
Afdrijven, ongel. b. w. drijvende verwijderen : Zij dreef de schapen van den akker
af , de kippen van den zolder af. De vijanden werden van de stad afgedreven ; in
de geneesk.: Zij nam een' drank in om hare
vrucht of te drijven, d. de ontijdige geboorte daarvan to bevorderen. naar beneden drijven : Men dreef de schapen den
berg af.*-„ door sterk aandrijven vermoeijen:
Men had het vee geheelafgedreven.*-, o. w.
met Z. , met den stroom afzakken zich drij vende verwijderen : Het scheen. dat wij reig en
zouden krijgen, maar de bui is afgedreven.
—end, (-er, -st,) by. in de geneesk. , geschikt om af te drijven of te ontlasten Aldrijvende middelen. — er m. —ing, yr.
Afdringen ongel. b. w. door dringen
verwijderen : Men drong mij van de bank al.
*-, naar beneden dringen : lk werd de trap
afgedrongen ; fig. door dringend aanhonden
van iemand bekomen : Iemand eene belofte ,
een' eed , eene verklarinig eene bekentenis,
geld afdringen.
Afdrinken ' old. b. w. door drinken verwijderen, bet bovenste van iets drinken :
.Het sehuim van het bier ofdrinken ; fig.
door drinken doen ophouden : Een' twist of
Een seschil afdrinken.*-, o. w. met ten
eindedrinken.
*Afdrogen, zie Afdroogen en

111/roog.
Afdroogen, b. w. eenig vocht wegnemen,
of, bij zinverzetting, door het wegnemen van
vocht droog maken : Droog uw zweet aj. jk
heb rnijne handen aan of met een' dock aPgedroogd; fig. Iemands tranen afdroogen ,
hem vertroosten , hem in zijn' nood met
raad en daad bijstaan. —ing, yr.
*Afdroppelen, o. w. met Z. , in droppels
afvallen.
*Afdroppen, zie Afdroppelen.
Afdruipen, ongel. 0. w. met Z., in droppels afvallen : Het zweet droop von z?"jil
roorhoofd af; fig. zich stil wegpakken:
dropen een voor een of. —ling, yr.
Afdruti, m. het afdrukken : Bij den a:idol k
van het laatste vel. *-, afdruksel, inzonderh.
van bock- en plaatwerken: Er worden slechts
weinige afdrukken van die plaat , van dat
bock meer gevonden. Een' afdruk in was
van iets maken. —ken, b. w. drukkend afzonderen of verwijderen : Druk de plank
een weinig van den 86)1 af. Men drukte hem
een afdruksel van iets
van de bank
maken : Een zegel in was afdrukken. Eene
ten einde
plaat op zijde afdrukken.
drukken : Zoo dra het bock afgedrukt was.
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*-. door drukken verslijten : Die letters zijn
afgedrukt. Die plaat is afgedrukt, o.
w. met H., een' afdruk geven : Deze letters
drukken sleeht af. —king, yr. —set, o.
(des ---s, mrv. s,) afdruk, het afgedrukte;
fig. evenbeeld ; IN is het ware afdruksel
van zijn' vader. De werken der natuur zijn
afdruksels der Godheid.
Afdruppelen, o. w. met Z. , afdroppelen.
—ing, yr. (mrv. -en.)
"Afdruppen, o. w. met Z., zie Afdroppelen en Afdruppelen.
*Afdurven, onreg. en gel. o. w. met H.,
zich van jets durven verwijderen , van jets
durven afkomen , waarhij een ander merkw.
is uitgelaten bij v.: .Hij durft het dak niet
af (afkomen). Ik durf niet van huis of
(afgaan).
Afduwen zie Afdouwen.
Afdwalen, o. w. met Z., dwalend van iets
verwijderd raken Wij dwalen ungemerkt
van den weg of; fig. Van het seloof afdwalen , tot ongeloof vervallen. De afgedwaalde schapen tot de kuddeterugbrengen.
—ing yr. (mrv. -en ,) bet afdwalen ;
fig. verkeerdbeid , zonde: a Reinig mil van
mijne verborgene afdwalingend)
Afdweilen , b. w. dweilend wegnemen en .
bij zinverzetting, dweilend reinigen: Het vuil
van de stoep afdweilen. De stoep afdweilen. *-, o. W. met H., het dweilen eindigen.
Afdwingen 9 ongel. b. w. door dwingen of
dwang iets van lemand verkrijgen : lemand
geld , een' eed, de bekentenis eener misdaad afdwingen.
"Afeggen, b. w. met de eg verwijderen :
Het onkruid van den akker afeggen. *-,
o. w. met H. , het eggen eindigen.
.Afeischen b. w. afvragen , afvorderen :
lemand zijn' degen , zijn geld afeischen.
— ins , yr.
.Afeten , onreg. b. w. al etende wegnemen : Hij heeft al de bessen van den
struik, al het vleesch van het been , al de
soep van het bard algegeten. *-, o. w. met
EL den maaltijd eindigen. —ing, yr.
*Alfeilen zie Afdweilen.
*Affladderen 9 o. w. met Z., zich fladderende verwijderen : De vogel is ran het dak
afyefladderd.
"Aiffluiten., ongel. b. w. finitende verwijderen Ik heb hem van den toren afgejloten.
Affuit, vr. (mrv. -en ,) in bet krijgsw. ,
--foods,
stel, waarop een kanon, enz.
—loots , yr. loods , waarin affuiten en
andere voertuigen worden geborgen.— pen,
—pin yr. eene pin aan de affuit.
—staart m. het achterste afgeronde
gedeelte der affuit , dat op den grond rust.
Afgaaf, vr. het afgeven: De atf8aaj van
een' brief , ran een boek.
Afgaan, onreg. o, w. met Z., naar bcncden

Afga
gaan: Wij gingen de trap, den berg af fig.
afnemen , in waarde of kracht verminderen :
Hij begint af te gaan, d. te verzwakken
zie ook Afga,and. De koorts gaat a j
De mode gaat af, raakt in onbruik.
stoelgang hebben Zij gaat soms in Beene
week af. *-, zich verwijderen Ga van de
stoep a f. Zij ging van de kamer of
ging van zijne vrouw af, d. verliet haar,
hetzij voor cen' tijd , of om niet tot haar
weder te keeren. Fan zijn onderwerp afgaan. lemand van zijn voornemen doen afgaan.V an dit g eld mug niets afgaan.Er goat
een gulden of voor vuur en licht. De burgemeester gaat dit jaar a f, d. treedt nit zijn
ambt; fig. Het huwelijk ging af, had pen'
voortgang. De kleur gaat aj, houdt niet. Al,
wat bij doet, goat hem goed af, d. bij
doet het met zekere gemakkelijkheid ; van
hier : fig. verkocht worden Het bock gaat
goed af slecht af. * - , met zinyerzetting,
van schietgeweer, gelost worden: Het geschut
ging af. Het pistool ging niet of. yet.trekken Wanneer goat de post af? ; van
hier: vertrekkcn in zekere rigting: Op iets ofgoon, zijn, weg naar jets nemen; fig. Ik giny
op dat gezegde regelde mijn gedrag er
naar. Op een meisje afgaan, haar tot
vrouw trachten to krijgcn. Op een ambt
afgaan. *-, b. w. door gaan afzonderen :
1k ging het vet van mijne voeten, de zolen
van mijne schoenen of. *-, ten einde gaan :
wij hebben de gansche vlakte afgegaan.
(zich), w. w., zich door gaan vermoeirn.
o. (des -s,) nedergaan ; afneming ; stoelgang; belling.
Afgaand, afnemend, verminderend :
Een ajgaand diehter. Len afgaand man.
De afgaande maan ; van bier: Eene afgaande ziekte, d. i., in omgekeerden zin
eene ziekte, die langzamerhand de krachten
van den zieke uitput en hem tot zijn einde
brengt.
"Afgaaren , (van gaderen .) b. w. al
gaArende wegnemen : De arme kinderen
hebben al de pruimen van het tuinbed
afgegadrd.
*Afgaloperen, o. w. met Z. zich galoperende verwijderen: De jasers salopeerden
den berg af. *- , met H., in : Zij hebben
den ganschen dog op- en afgegalopeerd.
Afgang , In. bet afgaan , doch weinig gebruikelijk ; of wel de vrijheid , om to vertrekken : Hem werd de afgang benomen.
tangs welke men naar beneden
gaat : De afyangen des bergs zijn Steil.
Aileen in doze beteek. heeft het woord
een meerv. vermindering , afneming :
De afgang der maan, der koorts. In den
afgang der Roomsche kerk, in dozen zin
niet zeer gebruikelijk."-, verkoop, vertier ;
stoelgang : Heeft het kind reeds afyang
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gehad? *-, uitgeworpen overschot der
verteerde spijzen : Zijn afgang was met
bloed vermengd.
Afgave , zie Afgaaf.
Afgebeden , V. d. van afbidden.
Afgebeten, V. d. van afbijten.
Afgebleven V. (1. van afblijven.
Afgeblonken, v. d. van afblinken.
Afgeboden , V. d. van afbieden.
Afgebogen, v. d. van afbuigen.
Afgebonden 9 v. d. van af binden.
Afgeborsten, v. d. van afbersten.
Afgebraeht , v. d. van afbrengen.
Afgebroken , V. d. van afbreken. *-, by.
onsamenhangend : Een ofgebroken 84)1.
Afgebroken woorden. .dfgebroken zuc hien.
Afgedaan , v. d. van afdoen.
Afgedongen 9 v. d. van afdingen.
*Afgedorst , V. d. van aidurven.
Afgedreven , v. d. van afdrijven.
Afgedrongen , v. d. van afdringen.
Afgedronken , v. d. van afdrinken.
Afgedropen , v. d. van afdruipen.
Afgedwongen v. d. van afdwingen.
Afgegeten , V. d. van afeten.
Afgegleden 9 v. d. van afglijden.
Afgegoten, v. d. van argieten,
Afgegrepen , v. d. van afgrijpen.
Afgehad , V. d. van afhebben.
Afgehesehen , v. d. van afhijsehen.
Afgeheven , v. d. van afheffen.
Afgeholpen, v. d. van afhelpen.
Afgelielien, v. d. van afkijken.
*Afgeheven , V. d. van afkijven.
Afgelliontmen , v. d. van afklimmen.
*Afgeldonken , v. d. van afklinken.
Afgehloven , v. d. van afkluiven.
Afgeknepen, V. d. van alknijpen.
Afgehoeht , V. d. van afkoopen.
Algekonnen, V. d. van afkunnen.
Afgekorven, v. (1. van afkerven.
Afgehregen , v. d. van afkrijgen.
Afgekroden, V. d. van afkruijen.
Afgekrompen , v. d. van afkrimpen.
fgekrooijen, v. d. van afkruijen.
Afgehropen, v. d. van afkruipen.
igeleeld, by. door ouderdom verzwakt :
IIj is Pen afgeley de grajzaard. Eerie
, yr. toestand
a fgeleefde vronw.
van een' afgeleefde.
Afgelegen, v. (.1_ van alliggen. *-, (-er,
-st,) bv. verwijderd : JiiJ woont in eene
der ofgelegenste sire ken. —heid, vr.
verwijdering, afstand : Om de akelegenheid

Afgenoinen , v. d. van afnemen.
Afgeplozen , v. d. van afpluizen.
Afgereden , v. d. van afrijden.
Afgeregen , v. d. van afrugen.
lfgereten , v. d, van afrijten.
Afgereven , v. d. van afrijven.
Afgerezen , v. d. van afrijzen.
*Afgeseheiden, by. in de godsdienst
die tot de afgescheidenen behoort.* e rn.

2itijner woning.

Afgeleld , V. d. van afleggen en afleiden.
Afgelnall, by. vermoeid, tritgeput.—heitl,
vermoeidbeid, ratgeputheid.
*Afgeinoeten , v. d. van afmoeten.
*Afgemogt , v. d. van afmogen.
Afgemolken , V. d. van afmelken.
Afgenei3en V. d. van afiiijpcn.

en yr. (des -n , nirv. -n ,) lid cener geziute,
die zicli in Nederland sedert de laatste jaren
van de gereformeerde kerk heeft afgezonderd:
OokteA.hebbendealgescheideneneene kerk.
Afgesehenen , v. d. van afsehijnen.
Afgeschonken , v. d. van afschenken.
Afgeschoren , v. d. van afseheren.
Afgesehoten , v. d. van afschieten.
Afgesehoven, v. d . van afsehuiven.
Afgesehreven V. d. van afschrijven.
Afgeslagen , v. d. van afslaan.
Afgeslepen V. d. van afslijpen.
Afgesleten , V. d. van afslijten.
Afgesloofd, by. verrnoeid, afgetobd , afgemat ; fig. De ofgesloofde ziel.
Afgeslopen , V. d. van afsluipen.
Afgesloten , v. d. van afsluiten.
Afgesnieten , V. d. van afsmijten.
Afgesmolten , V. d. van afsmelten.
Afgesneden V. d. van afsnijden.
Afgesnoten , v. d. van afsnuiten.
*Afgesnoven 9 V. d. van afsnuiven.
Afgespleten, V. d. van afsplijten.
Afgespogen, v. d. van afspugen.
Afgesponnen , V. d. van afspinnen.
Afgespoten , v. d. van afspuiten.
Af esproken v. d. van afspreken.
Afgesprongen , v. d. van afspring en.
Afgesproten , V. d. van afspruiten.
Afgestegen , v. d. van afstrjgen.
*Afgesteven , v. d. van afstijven.
Afgestoken , v. d. van afstekcn.
Afgestolen , v. d. van afstelen.
Afgestorven , V. d. van afsterven.
m. en Yr. (des -n, mrv.-n,) overledene, doode.
Afgestreden , v. d. van afstrijden.
Afgestrelien , V. d. van afstrijken.
Afgetegen , V. d. van aftijgen.
Afgetogen , V. d. van aftiegen.
Afgetrokken, v. d. van aftrekken.
-st,) by. afgezonderd, op zich zelfbesehouwd :
Ilet afgetrokkene en het samengestelde.
Een atgetrokken denkbeeld. *-, die geene

acht geeft op hetgene hij zegt of duet , die
bet hoofd er niet bij heeft: Hij is altijd
even afgetrokken. —held vr. (mrv.

-heden.) toestand van een' afgetrokkene:
Zijne gestadige afgetrokkenheidmaakt hem
voor dien post ongeschikt.
Afgevaardigde m. (des mrv. -n,)

iernand , die ter bevordering van zekere
helangen wordt afgeyaardigd, minder dap.
afgezant , dewijl de laatste in Alcmene?
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de eerste in bijzondere zaken werkzaam is;
in het Fransch : depute, envoyd.
Afgevallen , by. eene zaak ontrouw geworden : Een afgevallen engel , d. een
engel , die zich tegen het Opperwezen heeft
aangekant.
Afgeven, ongel. b. w. van zich seven :
Een' brief aan iemand afgeven. Een)
wissel op iemand afgeven, d. i. op hem
trekken ; fig. Wat heeft hij afgegeven? d. i.
geantwoord ? gezegd? Zich met iemand
afgeven, d. zich met iemand inlaten ;
doch veelal in een' slechten zin , als: Hoe
hunt u Loch met zulk een' slechten
vent afgeven? *-, o. w. met H., de kleur
of verw loslaten: Zwart katoen geeft veep
4jds af: De verw geeft af, d. hecht
zich bij 't aanraken aan iets anders. —er,
m. —ing, vr.
Afgevitochten, v. van afvlechten.
Afgevlo g en, v. d. van afvlieden.
Afgevlogen, v. d. van afvlieden.
Afgevlo g en, v. d. van afvlieten.
Afgevochten, v. d. van afvechten.
Afgevreven, v. d. van afvrijven.
Afgevroren, Afgevrozen, v. d. van
afvriezen.
Afgeweest , v. d. van afwezen en afzijn.
Afge-tvehen, v. d. van afwijken.
Afgewen.d, v. d. van afwennen en afwennen.
Afgewezen, v. d. van afwijzen.
Afgewogen, v. d. van afwegen.
Afgewonnen, v. d. van afwinden.
Afgewonnen, v. d. van afwennen.
Afgeworpen, v. d. van afwerpen.
Afgewreven, v. d. van afwrijven.
Afgewrongen, v. d. van afwringen.
.Afgezant, m. iemand, welke door een'
vorst of staat aan een' anderen vorst of
staat als vertegenwoordiger wordt gezonden.
Zie Afgevaardigde.
Afgezegen, v. d. van afzijgen.
Afgezeid, v. d. van afzeggen.
Afgezeten, v. d. van alzitten.
Afgezocht, v. d. van afzoeken.
Afgezogen, v. d. van afzuipen.
Afgezonden, v. d. van afzenden.
Akfgezonderd , by. afgelegen, eenzaam :
Een afgezonderd leven. Hij leeft zeer
qfgezonderd. —heid, yr. afzondering.
Afgezongen, v. d. van afzinken.
Afgezonken, v. d. van afzinken.
Afgezopen , v. d. van afzuipen.
Afgez-woinmen, v. d. van afzwemmen.
Afgezworen, v. d. van afzweren.
*Afgieren, o. w. met Z., gierende afwijken : Het schip gierde af.
Afgieten, ongel. b. w. naar beneden
gieten : Zij soot het water de trap af. *-,
door gieten afzonderen : Het water van de
aardappels of (met zinverzetting) De aardappels aigieten.*-, door gieten afbeelden

Lets in gips of was afgieten. —er, tn.
—ing, vr. (mrv. -en,) het afgieten ; algietsel. o. afgegoten afbeeldsel.
—ster y r. die afgiet.
*Afgift , zie Afgifte.
Afgifte, yr. , zie Afgaaf.
Afglijden, o. w. met Z. , naar beneden
glijden Van het dak afylijden. 3"-, zich
glijilend verwijderen : De ladder gleed ter
zijde af, van den muur af. vr.
Afglippen, o. w. met Z. , -zich glippend
van iets verwijderen : Van den drempel
afglippen. —ping, yr.
Afglipperen, o. w. met Z., voortdurend
werkw. van Afglippen.
Afgod, m. ongod , Diet-god, een wezen ,
dat men goddelijke eer bewijst; ligchamelijke
afbeclding van zulk een wezen: Aigoden
aanbidden, vereeren ; alles , naaraaig
men eene overdrevene eer bewijst: Een' afgod
van iemand niaken. Het geld is zijn afgod.
Zij maakt haar huis tot een' afgod. Dwin.
gelanden verlangen als afgoden vereerd
te worden. —endienaar, m.
dienares y r. —endien.st, yr. het
dienen van afgoden. —erij, y r. (mrv. -en,)
vereering van afgoden : Afgoderij drijven ;
fig. Afgoderij met iemand drijven, d. i.
iemand als een' afgod vereeren.*-., eerie Agodische handeling ; Gruwelijke afgoderijen.
—es , —in, yr. vrouw of maagd, die meii
als een' afgod vereert : Ajgodin mijner ziel
—iseb, (-er,-ste,) lw. en bw. in afgoderij p;egrond: ternand eene afgodisc he eerbewifzen.
lemand afgodisch vereeren. sdienst,
yr. vereering van een' afgod.--spriester
m. —stempel, m.
4'Afgonzen, o. w. met Z., zich gonzend
verwijderen.
Afgooijen , b. w. Haar beneden gooijen:
Rout afgooijen.*-, door gooijen verwijderen:
Gooi het hoot verder van het vuur
door gooijen afzonderen : illy gooide 7nij
met een' steen den hoed van het hoofd af.
;sing, yr.
Afgorden
W. losgorden en afdoen.
—ing, yr.
Afgraanwen,b.w. eigenlijk door graanwen
van zich verwijderen ; doch meestal fig.
graauwend bejegenen : lk word gestaaig
door Naar afgegraauwd.
Afgraven , ongel. b. w. door graven afzonderen: Een stuk van de heide ajgraven.
door graven lager rnaken ; Een' keine'
afgraven. --even , b. w. ten einde graveren. —ing vr. (mrv. -en.)
Afgrazen, b. w. van Bras berooven , inzonderh. door het op te eten : De koeljen
hadden deze weide spoedig afgegraasd.
Afgreppelen, b. w. door middel van
greppels scheiden : Het weiland van het
hooiland afgreppelen , d.
tusschen het
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weiland en het booiland eene greppel maken.
Afgrijpen, ongel. b. w. grijpend verwijderen : Hij greep het brood van de tafelaf.
ontnemen :
grijpend afzonderen , d.
Zij greep mij het boek of
*Afgrijselijk, (-er , -st .) by. en bw.
hetgene afgrijzen verwekt Eene afgrYselijke dead. Hij loog ofgrijselijk. —heid,
vr. (mrv. -heden ,) hoedanigheid van hetgene afgrijselijk is; afgrijselijke daad: De afyrijselijkheden, Welke de Spanjaarden
in Amerika gepleegd hebben , gaan elle
geloof te boven.
Afg-rijsselijk, zie Afgrijselijk.
De spelling is onjuist , dewij1 na een' langen
zelfklinker B een medeklinker verdubbeld
wordt. —held zie Afgrijselijk-

heitl.
Afgrijzen,

Af ha
—ker, m. —king, yr.

nog niet afgehakt.

Afhalen,

b. w. naar beneden halen: Turf
afhalen. Al de rogge van den zolder a fhalen. *-, halende van eene plaats verwiideren : lk zal uwe zuster out vijf uur
afhalen. lemand van de stoomboot ofhalen; van bier fig. door halen ontnemen :
Ilij haalt mij alles af. aftrekken: Gij
haalt mij al het dek of. Een' haas het
vel afhalen of (bij zinverzetting) Een' haas
afhalen. Boonen, erwten, enz. afhalen,
d. de rafels daarvan aftrekken. —er,
m. —ing, yr.
Afhandelen , b. w. door wederzijdsche
overlegging , door het beoordeelen van hetgene voor of tegen eene zaak is, tot stand
of ten einde brengen : We moeten die zaak
voor uuy vertrek of handelen.*-, mondeling
of schriftelijk behandelen: De leer der zielsverhuizing in eene redevoeriny afhandelen.
*-, door eene uitspraak doen beslissen : De
zaak is bij den read afgehandeld. *-, soms
in den zin van afkoopen: lk zal u dat paard
nog afhandelen. *_, o. w. met H., ten
einde handelen: Hebben zij nog niet afgehandeld? —ing, yr.
Afhandig, by. van de hand , afwezig,
verwijderd , enkel gebruik. in: Iemand iets
afhandig maken, d. ontnemen, meestat
met bet bijdenkbeeld, dat zulks door behendigheid of list geschiedt.
Afhangeling, m. en yr. (des -s, tnrv.
-en ,) iemand, die aan een' ander' ondergeschikt is. — en, ongel. b. w. hetgene
hangt, wegnemen: Hang den pot van het
vuur of. *-, verwijderd hangen: Hang de
schilderij verder van het ream of. o.
w. met H., op zekeren afstand van iets
hangen : De spiegel hangt niet ver genoeg
van den schoorsteen af. naar beneden
hangen : Het touw hing van het dak of;
fig. Van iemand afhangen , aan iemand
onderworpen zijn, onder zijne bevelen staan;
ook aan iemand zijn bestaan, enz. te danken
hebben : Bet is hard van anderen te
moeten af haven. Zij hangt van hem niet
af. Dat hangt van mij niet of, staat niet
in mijne mgt. Al, wat bestaat , hangt
van God of. —end, by. hellend. —er,'
yr.
m.
-st,) by. dat tot jets
Afhankelijk
anders behoort , in iets antlers zijn' grond
heeft, daaraan onderworpen is , aan iemand
ondergesehikt : Deze zaak is ran gene
afhankelijk. 1k ben van hem afhankelijk.
—held, yr.
*Af happen, b. w. happende van de
oppervlakte wegnemen ; happend ontnemen:
De hand zal het kind de boterham afhappen.

o. (des -s.) onaangename zielsaandoening , gepaard met huivering of rilling , veroorzaakt door iets afschuwelijks :
Een aArijzen tan iets hebben, d. iets
verfoeijen verafschuwen.
*Afgrommen, b. w. fig. grommend
bejegenen: grout den knaap gedurig af.
Afgrond, o. plaats, die zonder grond is
of welks grond niet kan gepeild worden ;
doch veelal aanrnerkelijke diepte: De ofgronden der zee. De afgrond tusschen
twee bergen ; fig. groote alstand of ruimte,
inzonderh. van water ; Schoon afgronden
hen van elkander scheiden. Een a fgrond
van ellende , van schande. In welk een'
afgrond stortte hem de dood van zijn'
weldoener !
*Afgudsen, o. w. met H., wanneer de
voortduring , en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt. godsend afvloeien : Twee uren lang heeft het tweet van
zijn aanp;ezigt afgegudst.
Afgunst, yr. gemoedsgesteldheid , die ons
een' ander' het bezit van icts doet misgunnen , misgunst , wangunst : Hij wordt door
afgunst verteerd. —ig (-er , -st ,) by.
en bw. met afgunst behebd Iemand af
gunstig zijn, d. hem afgunst toedragen.
—igheid, yr. —iglijk, bw.
*Afhaalster, vr. die af haalt.
Afhaken , b. w. van den haak of de
haken los- of afnemen : De sehalen afhaken.
--er, m. —ing yr.
Af hakken, b. w. door hakken afzonderen:
De takken, van een' boom af hakken. Een'
ezel den staart of hal ken. *-, bij slagters ,
in gepaste stukken hakken, inzonderh. van
groat slagtvee: Wanneer zal die os worden
ofehakt? *-, omhakken : lk heb die populieren aan den grond doen of hakken.
*-, van schoenen , enz., zie bet meer ge- Afharen, o. w. met H. . de haren loslaten
en afgeven : 11w gels heart af. *-, b. w.
broikelijke 1Neerhaklien.*-, o. w. met
van haren ontdoen.
, ten einde hakken: De knecht heeft

j
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*Afharken,

b. w. door harken verwijderen :
Het loof van de paden afharken , of (bij
zinverzetting :) De paden f harken.
Afhaspelen , b. w. door haspelen afwinden : Zij haspelt het garen van de klossen
af ; fig. lanp,zaam en gebrekkig verrip;ten :
Hebt gij uwe taak nog niet haast afgehas0. w. met El. , ten einde haspelen.
peldP
Afbebben onreg. b. w. afgewerkt of
geeindigd hebben Ik heb mijne taak reeds
of. Dewijl hierbij eigenkk de uitlating van
cen ander werkw. plaats heeft, kan het woord
Gene menigte van beteekenissen aannemen
die in de uitgelatene woorden haar' grond
hebben: 1k heb den brief of (afgesehreven).
Mijn zusje heeft de kousen af (afgebreid).
Ik heb hettouw van de rol af (afgewonden).
Hij heeft den hoed af (afgezet). De tuinman
heeft er de takken af(afgehouwen,afgezaagd).
*Afiteekten , b. w. hechtend scheiden :
Een' draad afhechten , d. i. hem vastmaken
en dan afbreken.
Arketren ongel. b. w. door opheffen wegnemen : lief den ketel van het vuur crf .
Haar broeder hief haar van het paard a f.
De kaart afhejfen , d. voor het geven
eenige kaarten van het spel afnemen en onderaan plaatsen. —fer, m. —fing, vr.
— ster, yr.
Afheinen , b. w. met eene 'reining afzonderen en dus afsluiten : Een' tuin rz f heinen.
—lug, yr.
*Afitekelen, b. en o. w. met H., ten einde
hekelen.
*Aflteksen, b. w. door hekserij afzonderen
of verwijderen : Ik Ran er de schors niet afheksen.
AfItellen o. w. met H., naar beneden
bellen , neigen : De weg helt daar aanmerkelijk af. —ling , yr. (mrv. -en,) het afhellen ; afbellende plaats.
Afhelpen, ongel. b. w. naar beneden helpen , d. behulpzaam wezen , om naar beneden te komen Iernand van een' boom,
van het paard afhelpen.*-, helpen om op
een' afstand te komen, of om van iemand of
van iets vrij te komen : lemand van de koorts
(ifhelpen. Kan de wet hem niet van zijne
vrouw al helpen ? Mijn broeder zal wel
van dientuin a f helpen ; Op die wijze
zullen zij hem spoedig van zijn geld afhelpen , d. i. hem zijn geld hel pen doorbrengen,
lemand van zijn stuk of helpen„ d, i. hem
van zijn stuk brengen of in de war helpen.*--,
helpen afzetten , afleggen of afdoen : Help
mij den ketel eens van het vuur of. Zal ik
u den mantel afhelpen? In al de opgegevene fiat een verzwegen werkwoord tot grondslaa„ b. v. Zal ik u den mantel helpen afdoeni?
*Afhengelen, b, w. ten einde hengelen:
Zij hebben de heele gracht afgehengeld.

Afhu
*Afherken, zie Afharken.
Afhijschen , ongel. en eel. b. w. door
middel van een hijschtuig naar beneden
brengen.
*Afhinken o. w. met Z. , hinkend zich
verwijderen of naar beneden gaan: .Hij is
veertig trappen afgehinkt.
Afhoeren (zich) , w. w. zich door hoer, rij uitputten.
*.Akfitoeven, o. w. met H. , gemeenz., behoeven af te gaan: Zij hoeft niet van hare
plaats af. Er hoe/t sleeks zeventien cent
of. In den grond is er een ander werkwoord bij
uitgelaten : Die tak hoe ft niet van den boom
af (afgehouwen of afgezaagd te worderr).
*Afhollen o. w. met Z. , boll, nd
verwijderen of naar beneden komen: De paarden holden den heuvel af.
zijn met
levensgevaar den berg afgehold.
'Afhompelen, 0. w. met Z., hompelend
zich verwijderen of naar beneden komen :
De kanier of De trappen afhompelen.
4e Afltoogen , b. w. een hooger bod dan
een ander doen 111ijn buurman hoogde mij
gedurig af.
Afhooren, b. w. door het gehoor vernemen ,
dikwijls met list : Iemand zljne geheimen
alhooren. Zij heeft alles ofgehoord. Een'
leerling zijne les of hooren, hem die laten
opzeggcn. Eene rekening af hooren, d. i.
iemand rekening laten doen. 4-, de verklaringer' van iemand hooren : De getuigenworden af gehoord. Medebeschuldigden teen
elkander a fhooren. —ing , yr.
* Afhotsen O. w. met Z. , hotsend zich
verwijderen of naar beneden komen *Het
pak is van den wagen afgehotst.
Afhouden , onreg. b. w. op een' afstand
'louden : lets van zich ajhouden. Den
spiegel eertwcin ig van den muur afhouden ;
van flier: iemand of iets verhinderen te naderen : De hoenders van den zolder afhouden.
demand van den arbeid, van de kerk othouden. 1k hand m ij van de rnenschen af. -,
terug houden, aftrela en: Gij moetuwe tegenrekening van het geld aj houden.*-, van bet
hoofd houden : Gij nioet in de kerk den hoed
aihouden.*-, 0. w. met H. , in de scheepv. ,
zich verwijderen, of ten rninste tracliten zich
te verwijderen Onze vloot hield
Lot,/
waarts afhouden. Van eene rots afhouden;
ook van rijtuigen,enz.: Gij ?poet rests afhouden ; fig. Eerst scheen bij onverzettekk,
dock later began bij een weinig a f te hou-,
dens d. i. van zijn eerste voornemen of to gaan.
—er, m. persoon die afhoudt ; een scheepstouw,, waarmede men alhoudt. —ing , yr.
Afhouwen ongel. b. w., zie Afltakken ,
er, m. —ing vr. (mrv.
-en.)
Afltuieltelen , b. w. door huichelarij verkrijgen lemand iets othuichekn.
7
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Afhullen (zich) , w. w. zich door huilen
afmatten.
*Aflimppelen,o.w.met Z.,liuppelendc zich
verwijderen of naar beneden pan: Zij huppelt de kamer af.
Afituren, b. w. door Buren voor zijn gebruik verkrijgen : Een afhuren. De
roef was afgehuurd.*--, door buret) ontnemen: Jhj huurde zijne zuster de keukenmeid
af. —ing , yr.
A.fhwarder, m. die af butirt.—ster yr.
*Alijien o. w. met Z. , ijlend zich verwijderen of naar beneden gaan: Hij ijlie van
de brug, van den berg al, de trappen at:
A.fjagen, gel. en ongel. b. w. naar beneden
jagen Ikjoeg hem de trap af, den berg af,
van den berg af.*--, door jagen verwijderen :
Jaag, den hand van het vuur , de kat van de
kamer al.'', door jagen afzonderen of ontnemen : Hij joeg het paard een hoefijzer af.
*-, ten einde toe jagen : Hebt gij van daag
het bosch afgejaaga ? d. jagende het
bosch doorkruist ? *-, door jagen afmatten :
Een paard affagen. —er, m. —agt,
yr. her en daar in de volkstaal, fig. afwijzing:
Hij kreeg Oast.
*Afjakken, Afjakkeren, b. w. afagen , overjagen , te sterk jagen en daardoor vermoeijen en onbruikbaar maken , zie
Jakken.
*Afliaarden, b. en o. w. met H., ten einde kaarden.
w. door kaatsen van zich
Afkaatsen
verwijderen, terug kaatsern Den bal alkaatsen ; aFwenden , verhinderen , voorkomen : lIij weet het af te kaatsen. —er,rn.
—ing, NT.
*Afkaan yven, b. w. kaauwendeafzonderen.
Afitabbelen , b. w. door kabbelen verwijderen of afzonderen : diet water heeft door
een stuk van den dijk afgekabbeld.*-, o. w.
met Z., door kabbelen afnemen De oever
kabbelt af. —ing, vr.
ACILakelen b. w. fig. in de volkstaal ,
door kakelen verwijderen , d. voorkomen
wist het af te kakelen.
alwenden :
door kakelen erlangen: Gij zrilt mid* de blocweit niet Walden. 0. w. met H., ten
einde kakelen, uitkakelen : De hen heeft afgekateld.
*Alnialaraderen , b. en o. w. met H., ten
einde kalanderen.
fkalefateren, b. en o. w. meL II. , ten
einde kalefateren.
A.fkallien, 0. w. met Z. , van ke1 oriting, yr.
bloot orden: De Mai' lialkt
met, II. , ten einde kaiven
thiflialven, 0.
ophouden to kalven.
Afkanyanen, b. w. door kammen wegnemen en , met zinverzet Ling , door lin/Innen
reinigen : Kam het viii van is' hoofd
bij krijgsl. Eene
Kam uw hoold af;

j

N't

W.

Afkij
borstwering afkammen , d. I. hare kruirt
wegsehieten *-, ten einde kanimen: De
wol is nog nietafgekamd.*-, o. w. met II,
het kammen eindigen. —mer in.
--ster
,
4 111flia,ntelen, b. W. kantelend verwijdemet Z. , zich kantelend ver
ren. *-, 0.
wijderen.
Arkanten , h. w. de kanten van jets afnemen : De steen moet een, weinig, aigekant
worden.—er,m.(des-s,mrv. -s.) —ing, vr.
*Aftiapen, b. w. kapend ontnemen : Men
heeft mij alles afgekaapt.
Afka,ppen, b. w. , zie Afitakken.
*-, in de spraakk. iets wegnemen : in 's keizers board is de afgekapt. —per, in.
—ping, vr. (sari' . -en,) bet afkappen het
afgekapte. —pangsteeken, o. teeken,
waardoor de afkapping bij een woord of de
weglating van eene of meer letters wordt
gewezen , gemeenlijk eene comma , welke
daar, waar de afkapping plants heat, bovenaan gesteld wordt: t'huis, 'tunic.
Akftieer, In. eigenlijk bet afkeeren , docii
in deze beteekenis ongebruikelijk; fig.
zoodanige gewaarwording , bij welke melt
zich met tegenzin van iets afkeert Een' afkeer van iemand of jets hebben krijgen.
—der, m. —en, w. door ter zijde
keeren of omkeeren afwenden Een' stoat
afkeeren. Den vijand af keeren ; fig. Zich
van de wereld afkeeren d. alle gemeen&Amp met naar opheffen : Een gevaar of
ongeluk afkeeren. , door keeren verwijderen en , met zinverzetting, reinigen : Het
stof van de stoep afkeeren. De deel afkeereit. —ig, (-er, -st,) by. die eat' afkeer
heeft : Afkeerig van jets jn , warden ,
make,. —igheid, yr.
Ilflmaniten, zie Afkananken.
*Afilierfster, y r. die afkerft.
Afikerven, ongel. b. w. door kerven afzondemi' of afscheiden: Een, visch den kop,
den (quart afterven. *-, o. w. met IL , het
kerven eindigen. —er, m. —ing, yr.
*-Afilietse7.1 , 0. w. met Z. , in de volkstaal,
vr.

yr.

W.

lig. aispringen, met doorgaan, gecue plants
Irebben.
Aflieutrder, In, die afkeurt.

Afikenren, b. w. bij bet keuren aizonderen;
van bier in 't gebruik , onvolioende keuren,
verwerpen : Ben' loteling afkeuren. Zilver
geld, enz., of keuren. Al de verhandelingen
werden afekeurd ; fig. laken misprijzen :
lvi' keurt zulk, een gedrag suet af ?— end,
by. lt q gene (en arkeuring inhoudt: Een ofAeutend oordeel. —ing,vr. —iEiggteeken , 0. teeken waardoor men zijne afkeuring to kennen geeft.
geflikijk.eu ongel. o. w. met 11.
zigt van jets afwenden Iftj keek ieder
naar
oo8enblik van 9:;;;L bock
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den kijken : llij keek de trappen of, van
zijn boek b. w. door kijken zich eigen
maken : remand de kunst afkijken ; fig.
De leans afkijken, de gelegenheid afwachtot aan het
ten en zich ten nutte maken.
einde kijken; van bier fig. in den gerrreenz.
spreektr. : Ik zal het eens of kijken,
zien, wat er van komt. —er m. -ing,
y r. —ster vr.
*Alf kijiven , angel. b. w. eigenlijk kijvend
verwijderen ; van bier in bet gebruik : bekijven.
*Af kladden 9 b. NV. kiadderig afscbrijven
of alschilderen.
# Afklampen , b. w. ten einde kiampen.
*Afklaren 9 0. w. met Z. , van vocbten ,
klaarder worden.
*Afklanteren 9 o, w. met Z. , naar beneden klauteren : Hij klauterde van het dale
af. Het kind is de trappen afgeklauterd.
*-, b. w. door klauteren verwijderen :
heeft al de verve van de trappen afgeklauterd.
Afidemmen 9 b. w. door klemmen afzonderen : remand of Zell den vinger afklemmen. —mer, m. (des -s , mrv. -s.)
—min g, vr. —ster yr. (mrv. -s.)
Alkleppen , b. w. door of met het kleppen
van klokken afkondigen : De bekendmaking
zal nog heden aAeklept warden. —per,
m. —ping, y r. (wr y . -en.)
*Af Eiletsen , b. w. kletsend verwijderen :
Hij kletste het van de tafel of op den 9rond.
Afklimmen angel. o. w. met Z., naar
beneden klimmen: Hij is van den toren afg, eklammen. Lanus deachterzijde ajklimmen.
—mer, m. —ming 9 vr.
*Afklinken , angel. o. w. met R. naar heneden klinkent De lie /eh). ke toonen klonken
van den toren of.
Ai'klop , b. w. door kloppen thonderan tk heb al den roest er afyeklapt. *-.
door kloppen verwijderen : Alop de plank
een weinig van den muur af. Men klopt bitjartspelers af, door op den band to slain
ten teeZen , dat men verlanyt to spelen ,
wanneer de partij uitis. Ilet stof van een'
hoed afkloppen, of(met zinverzetting :) Een'
hoed afkloppen; fig. afrossen, ter dege kloppen Men heeft liens deerlijk afgeklopt.
--per, m. ping, vr. --ster , yr.
*Afklessen b. NV. ten einde klossen.
*Afkloven , b. w. door kloven verwijderen;
ten einde kloven. "-, o. NV. met Z. , zich klovend verwijderen.
'Altfkluifster , y r, die afkluift.
Afkiniven , angel. b. w. door kluiven afzonderen : Het deesch van een been afklaiven of (met zinverzetting :) Een been
afkluiven. er m.
yr.
*Alf knangster yr. d:e afkliaagt.

Alfknabbelen , b. w. door knabbelen af-

4.Allinaanylve2a,zie

zonderen: Bet vleeseli van de beentjes afknabbelen, of (met zinverzetting :) De beenyes afknabbelen; van bier : Zijne nagels al knabbelen. De inuizen knabbelen al de rerun
van 't besehot at: De kaas was aan den bovenkant geheel afgeknabbeld. —er 9 m.
(des -s mrv. -s.) —ing y r. ster
y r. (mrv. -s.)
Afknagen , b. w. door knagen afzonderen :
Ilet vleeseh van een been afknagen, of(bij
zinverzettiv) Een been. afknagen ; fig.
Als hem de kommer 't hart afknaagt , d. i.
alsheimelijk verdriet hem kwelt. —er, rn.

—ing , yr.
Afknalilien ,

b. en o. w. met Z., knakkend afbrcken : Zij heeft de bloem van

'mar' steel afgeknakt. De tulp knakte van
Naar' steel af. —ker, m. (des -s, mrv. -s.)
—king, yr. —ster y r. (mrv. -s.)
Aftinappen I). en o. w. met Z. , !mappend afbreken Heeft zij een stuk van het
glas a ff eknapt ? De veer is afgeknapt.
*Aftineden 9 b. NV. knedend alzonderen :
Bij kneedde ongernerkt een stuk van het
deeg of.

Afknellen ,

b. w. door knellen afzonderen:

Zij heeft hem den ringer afekneld,
Afkitenzen., b. w. kneuzend afzonderen.
Af knevelen, b. w. fig. door knevelen verwijderen, met geweld afpersen : Aanzienlij--

ke sommen werden hem afjekneveld. — er,

rn. —ing y r. --ster , yr.
Afknibbelen b. w, door knibbelen verwijderen of alzonderen , d. , in 't gebrilik ,
van den prijs a fkrijgen ik heb er nag tien
gulden af;eknibbeld , d. i. bet door rnijti
knibbelen your lien gulden rninder verkregen.
"...door knibbelen van imand bekomen : Ik

heb a toen eene belanyrijke som afgeknibbeld. —er, rn. (des -s, mrv. -s.) ing
yr. - ster, yr. (mrv. - s.)
*Ilflinielen 9 b. w. door knielen arzonderen.
Akfknijpen, angel. b. NV. door knijpen afscheiden : De jonge loten van een' loom a f-

knijpen. Dc pant van een' nagel met eene
nijpiang afkniipen; fig. beet in de scherpv.:
Den wind aflentjpen, zoo digt mogelijk bij
den wind "louden. —er, m. ing, yr.
yr.
vie Afknakken,
.fflilaippeza 9 b. w. door knippen, d.
met eene sehaar,, afionderen ; door knippen
verminderen of korten : Loot uw hoar een

—ster

weinig of knippen. —per, m. —piag
yr.

—ster yr.

".Alfknoeijen b. w, ten einde knoeijen.
*AfEziorren. , b. w. beknorren.
den landbonw , knotten, ontknotteri , van knotten bevrijden:
_Het vlac a fknotten. "-, afhouwen, topper::

Afiinotten , b. w. in

Deze teilgen moeten afgekRot warden ; van
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dienst af koopen. Eene straj a fkoopen."
bier in de wiskunde: Een afgeknotte kegel,
iemand voor zekeren prijs bewegen , om van
tl. kegel , waarvan de top is weggenomen.
cone of anderc bedoelinp; af to zien Zij
*-, 0. w. met , ten einde knotten. —ter,
konde hem tot een huwelijk noodzaken ,
m. —ting, y r. —ster, yr.
dock hee ft zich laten ofkoopen roar lien
'Afknutselen , b. w. knntselend afzonduizend gulden. —er, m. —ing Yr.
deren; ten einde knutselen,
—ster yr
Afkoelen , b. w. behoorlijk koel maken :
Lizer in water ajkoelen. Zich afkoelen. *A.fkoppelen , b. w. loskoppelen.
o. w. met Z.., koeler worden : Het weer *Arkorrelen o. w. met Z., in korrels afis merkelijk afgekoeld.—er,rn. —ing,vr.
val len.
Af koken, b. w. door koken afzonderen: Bet Afkorsten , b. w. van de korst ontdoen
ontkorsten : Brood afkorsten.
vleesch van de beenderen afkoken. in
de kenken , tot een' zekeren graad koken, Afkorten, b. w. korter maken Fen' mantel
afkorten. Zijne nagels of korten. De woorcer het koken tot het eigenlijkegebrnik plaats
den in het schrijven afkorten; fig, af bonder),
heeft, elders opkoken geheeten : Sommigen
aftrekken: Ben gedeelte van eene rekeniny
token de aadivie voor het inmaken of, anafkorten, d.i. eene rekening niet ten voile bederen zouten ze raanw in."-,in de artsenijtalon, daarop een gedeelte korten. Nen hee ft
mengkunde, een afkooksel maker) : Een'
ons niets afyekort. —er m. (des -s, mrv.
drank afkoken."-, o. w. met Z. , zich onder
-s.) —jug, yr. (mrv. -en; ) het afkorten :
bet koken afzonderen: Het vet is van het
Zonder afkorting betalen. *-, afgekort
vleesch afgekookt. —ing yr.
-woord : De vele afkortingen , welke in dot
AfkomelIng m. en yr. (des -s, mrv. -en,)
werk voorkoinen, maken de lezing voor den
zie Afstammeling. —en onreg.
ongeoefende zeer moeijelijk. —ster, yr.
0. w. met Z. , naar beneden komen : Zeg de
(airy . -s.)
meid, dat zij even moet afkomen. *-, zich
van een' persoon , zaak, enz. verwijderen : *A.fkoteren, b. w. door koteren verwijderen:
Het vuilvan de tanden alkoteren.
De hond kon niet van de kamer afkomen.
JVij kwamen van den weg , van huis , van •Afko-uten , b. en o. w, met H. , ten einde
kouten.
de stad af. 1k kom van mijn' broeder af;
fig. Hij is er niet zonder schade afgekomen, *A,fkraa,uwen , b. w. door kraauwen afzonderen.
d. heat er bij verloren. Er heels huids afAmen , zijn !even behouden. Dewijl hij geen *Afkrabbelen , b. w. door krabbelen alzonderen : Zij krabbelt het vel van hare kin
klein geld had , konden wij niet van elkanaf. ten einde krabhelen, d. slecht schrijder afkomen."-, met den stroom voortdrijyen : Ik heb den brief in een paar minuten
yen : Er komen jaarlijks vele houtvlotten
0Aekrabbeld.
den Rijn af.*-, in zekere rigting komen: .111,j
kwam op mil' of, d. naar mij afstam- Af krabben , b. w. door krabben afzondemen.zijn' oorsprong ontleenen van: /Nis van
ren : De verw van de deur afkrabben."
door krabben reinigen : De deur moet eerst
achtenswaardige orders afgekomert. Het
afgekrabd worden , ander: houdt de verw
woord karakter korst van het Grieksch af.
niet. — her, m. die afkrabt ; werktnig
—st yr. alstamming,herkomst , oorsprong:
met hetwelk men afkrabt. —bing , yr.
Een .Duitscher van afkomst. De afkomst
—ster , yr.
(tor woorden nasporen.— Vroeger beteekende bet ook aistammelingen. --stilt, by. Afkra,ssen , b. w. door krassen afzonderen
of doen verdwijnen : Den kalk van den muur
geboren , zijn' oorsprong on tleenend: Zij zijn
of De verw van de tafel afkrassen ;
van brave ouders afkomstig. Het woord alvan een' slecht vioolspeler,, ten einde krasphabet, (let van het Grieksch, afkomstig is,
sen. —ser m. —sing, yr.
laat ziclt in sommige opzigten door letterAfkreppen , b. en o. w. met H., ten einlijst verklaren.
de kreppen.
Af kondigen , b. w. eigenlijk van eene verhevene plaats bekend maken : Ben huwelijk Afitrijgen onge/. b. w. naar beneden
zult de:en lessenaar de trapkrijgen
afkondi:en. De vrede ajkondigin. —er 9
van eerie plants krik.
pert niet ofkrijgen.
tn. (des -s, mrv. -s.) —ing yr. (inrv. -en.)
gen : Zij had een bond van de tafel alye*Afitionterfeiten, b. w. zie Afsehib
met eenige moeite verwijderen
deren Iionterfeiten.
kregen.
of doen verwijderen : 1k kan er de vlak niet
Afkooksel, o. hetgene van ietsaigekookt is,
geiiindigd of gereed krijgen :
afkrijgen.
decoct rim : Een a fkooksel van kina.
lk kreeg Mipt week voor zes uur of
Af hoop m. bet afkoopen. —en , onreg.
b. w. door koopen verwijderen en tot zip' Eifirkrimpen , angel. o. w met Z., zich
krimpend afzonderen : De bast is van den
cigendorn maken : Hij wil niij d len Min of boom o4ekrompen.
koopen. vrijkoopen : De stud heeft de
plundering a Igekoc ht. Zieh van de krijgs- 4'AfkronEelen , o. w„ met, Z. , zich kron-
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kelende verwijderen Dit pad kronkelt allengs van de rivier af.
Afkruijen, onrey. , onyel. en gel. b. w.
naar beneden kruijen : Hij kruit de appels
van den berg af. kruijende verwijderen:
liij hee ft al het bout van de markt afgekruid. met een' kruiwagen een gedeelte
van de oppervlakte wegvoeren en daardoor
jets verlagen : Deze akker moet afgekruid
worden.
Afkruimelen o. w. met Z. , in kruimels
afvallen : Dit brood kruimelt af. b. w.
in kruimels doen afvallen : Zij heeft een
stuk van het brood algekruirneld.
Afkruipen, ongel. o. w. met Z. naar beneden kruipen : Van eene hooyte afkruipen.
De trappen afkruipen. 4-, zich kruipende
verwijderen : Het kind is van den muur atgekropen.*-, b. w. kruipende afzonderen of
verwijderen:
heeft het vel van zijne
knien afgekropen.
*Afkuijeren, o. w. met Z., zich kuijerende verwijderen of naar beneden kuijeren :
Zij kuijerden ten laatste van ons af. Wij
zijn den heuvel afgekuijerd.*-, b. w. ten
einde kuijeren hebben de laan tweemeal afgekuijerd.
*Alkuipen, h. en o. w. met H., ten einde
kuipen.
Afkunnen, onreg. b. w. kunnen afinaken
Lunt gij uw werk af ? o. w. met H. , zich
van lets kunnen verwijderen Ihj kon niet
van de brut' kunnen a Igedaan worden:
Het leer kan er niet of Dewijl dit woord
eigenlijk eene verkorte tritdrnkking is , waarbij men een ander NI erkwoord heeft uitgelaten,
is het niet el mogelijk. al de beteekenissen op
te geven waarin het kan voorkomen.
Afkussen, h. w. door kussen afzonderen of
verwijderen : Gij zult er al de schoonheid
of kussen. fernand de tranen van de wan yen
al kussen. *- , door kussen bevredigen :
Zij heejt mijn' vader ofgekust. Elkander
afkussen.*-, door kussen vermoeijen : Zich
ofkussen. Zie de Aanmerk. op Af.
Afkwakken, b. w. kwakkend van jets
afwerpen : kwakte het van de tafel of
op den grond.
*Afkwantselen, b. W. door kwantselen
van iemand bekornen : De vent kwantselde
hem zijn horloyie af.
*Af kwispelen, b. w. kwispelende verwijderen : Men kivispelde hem van de hewer
af.*-, met een' kwispel afranselen : Hij weed
ter dege ofgekwispeld.
4Alliaatster, yr. die aflaat.
Afiaat, m. (des -s , wry. -laten,) eigenlijk
bet aflaten ; doch enkel fig. bet aflaten of
verzachten der kerkelijke straf bij R.-C., of
ook de geheele kwijtschelding en vergifrenis
van zonde: Aflaat beloven, even, rijgen
bekomen. Den aflaat prediken. brief,
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m. oorkonde, waarbij aflaat verleend wordt.
—kraam m. ongeoorloofde of schandelijke handel met den aflaat e
kramer
m. geestelijke, die met den aflaat een'
ongeoorloofden handel drijft. —prediker, m. geestelijke,welke den aflaat predikt.
Allatien , onyel. b. w. bet opgeladene weg
nemen : Wij hebbben te R. een gedeelte
van de vracht afgeladen. 4-, van een7 last
ontheffen : Wij zullen den wagen , den ezel ,
aanstonds a/laden. *-, ten einde laden :
Zijn de schepen nog niet afgeladen?
—er m. —ing yr.
woet
*Aflakken, b.w. ten einde lakken
eerst die dons nog Vat ken.
Aflangen , b. w. naar beneden langen :
Lang mij dat bock eens ran de bovenste
plank af. 4c, overreiken afgeven : Gij moet
dat pakje bij Illevr. G. aflangen.*-, geven,
weggeven : Hid' is geen vriend van aflangen,
is vasthoudend. —er m. (des -s, mrv. -s.)
—ing, yr. —ster, yr. (wry. -s.)
*Alltappen, b. en o. w. met H., ten einde
lappen.
Allaten °nye/. b. w. naar beneden
Jets aan een touw, van den zolder, door het
luik aflaten. Iernand ran den wagen aft aten. verwijderd laten, weglaten : Er
waren verscheidene namen van de lijst ofgelaten. *-, laten vertrekken : Laat den
hondvan de kamer ale ; fig. Hij wil niets van
den prijs aflaten, d. zich niets laten
dingen.
later: afloopen , aftappen , zie
het meer gebruikelijke Veriaten. o.
w. met H., ophouden zich met iets in te laten :
Van het kwade aflaten. Laat of van mil,
d. ontwijk mij , laat mij met rust, kwel rnij
Diet 'anger. Net aflaten iernand te vervolgen. Laat of , Ontaarde ! — ea- m. (des
-s, wry. -s.) —jug, yr.
Afteen.en, b. w. door leenen verwijderen
of ontnemen. —er, rn. —ing, yr.
—ster, yr.
eeren, w. door toezien en aandachtig
opmerken van iemand leeren: lemand eene
kunst afleeren. Wien hebt gij Bien handgreep ofyeleerd? Sprw. Zoo leert men
den boeren de kunst cif. ontwennen : Ik
zal u die karen ofleeren.*-, verleeren ; afleggen : Hij trachtte het stamekn al te leereit.
—ing , yr.
Allieesster,, yr. (mrv. .s.) die afleest.
Aneggen onre y . en yel. h. w. van
eene hoogte leggen : Een kanon van de al
fait afleg yen. 4E-, verwijderd leggen : Leg
die balen een weinig van den wear af; van
p ier: van zich leggen : Zijn' mantel alleygen.Den degen af-leggen.E en' last afiegyen.
Het hert legt zijne horens af. Jaarlijks legt
de slang hare huid of; fig. Het levee
aftegen , d.
sterven ; van bier de uitdrukking : Zs)* heeft het rifyeleyd , zij is
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dood. wegleggen, zich van iets ontdoen:
Den rouw alleggen ; fig. Zijn' haat afteygen. Eene gewoonte afteggen. Vooroordeelen alleggen. als onbrnikbaar wegdoen :
Een paar laarzen afleggen ; fig. De kinderschoenen a/leg:gen, d, nit de kinderjaren
treden.*...„ bij boomkweekers en bloemisten,
cen' tak of loot van cm gewas ornbuigen en
met aarde bedekken , opdat bij wortel vatte
en een afzonderlijk gewas vorme: Een' wijnstok of Anjelieren ajleggen.
verhennekleeden : Een' overledene of Een kjk afteggen.
van geslagt vee, in gewigt verliezen,
nadat de ingewanden er nit genomen zijn:
Mjn os heeft weinig verrigten,
doen, uitvoeren : Een' eed afteggen. ( Deze
uitdrukking wordt door sommigen volstrekt
afgekeurd.) Ecu getuigenis afteggen. Een
bezoek bj iemand afteggen. Eene boadschap afteggen. Zijne geloofsbellydenis
alley gen. Eene reis ajleggen.*-, voldoen,
betalen, doch niet zeer ;ebrtrikelijk: Eene
schuld afteggen. De renten a.fleggen. *-.
in sommigekaartspelen,eene of meer kaarten
wegdoen , orn andere in te koopen , vaak met
weglating van het voorwerp : 1k heb nog niet
afgelegd. —ger , rn. die aflegt , inzonderh.
een' overledene verh(nnekleedt bet afgelegde , a.) afgelegde tak of loot van een gewas :
Deze anjelieren zijn ajleggers ran het rorige jaar ; b.) iets, dat als onbruikbaar is
afgelegd : In pleats van nieuwe pennen
gebruikt hij de afteggers van zijne medeklerken. Retool/wok hem can het noodige
geld, on eel?! nieuwen hoed te koopen,
daarommoest zich met een' ajlegger van
zijn' nee! behelpen. —ging vr. —ster,
vr. (mrv. -s.)
Heiden., b. w. naar beneden leiden : Eene
juffer de trappen ajleiden. *_, door leiden
verwijderen , op een' afstand leiden Een'
blinde van de markt afleiden. Den bliksem
afleiden. Bet water afieiden ; fig. door beweeggronden fraaije woorden, list, enz.
van jets afbrengen : Iemand van den rvten weg ,van zij n voornemen, van de deugd
afleiden. Iemand of Iemands yeda,chten
afteiden, verhinderen, dat zijne gedachten
zich al te zeer met iets bezig 'louden. Ga
nu en den in gezelsehap , dat zaln afeiden.
doen afkomen., opgeven als af te komen :
Sommigen leiden het woord dochter nit het
Griekseh af. Zou het woord neus wezen
van het Latijnsche nasus afgeleid zijn?
van bier: fig. Daaruit is al te leiden d. i.
op te maken, te besluiten. —er, m. die
afleidt ; inzondez-h. bliksemalleider.
yr. het alleiden
inzonderh. bet afleiden
van intends gedaehien , of hetzene zulks
veroorzaakt : Daar zult
weinig afleiding hebben. '-, in de spraakk. het
aliciden van 'a ourden ; izi de genees-
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kunst het afleiden van vochten naar elders.
Alleken, o. W. met Z., aflekken , inzonderb.
van tranen : lk zag de tranen van hare
wangen afieken. —lien, o. w. met Z., naar
beneden lekken : Al ditwater is dezennaeht
van het dak afgelekt.
zie Milliken. —ker,
m. —king , y r. ster yr. (mrv. -s.)
'Alleppen b, w. leppend wegnemeri.
"dikiletteren , b. en o. w. met H., ten einde
letteren : Zijn de hemden afgeletterd ?
*Aillevermi o. w. met Z. , door een lang !even
verzwakken , doch enkel gebruikelijk m bet
deelw. : Afgeleefd zijn.
Afleveraar, m., —ster, yr. die
aflevert.
Afieveren, b. w. leverende van zich verwijderen : moet die goederen aan den kooper
zelven a/leveren. --ing, vr. bet affeveren ;
bet afgeleverde; inzonderh. stuk van een bockwerk , dat bij gedee lien wordt uitgegeven:
Fell l's woordenboek in vier talen verseheea
in alle vering en. —ster, yr. (nal,. -s,) zie
Mieveraarster.
A !.'` ezen ongel. b. w. afnemen en verzamelen : De druiven van een' wijngaard. of (bij
zinverzetting :) Een' wijngaard aflezen. *-,
eigenlijk van Gene hoogte, lezendeatkondigenc
Een bevel aflezen. *-, lezende overnemen :
Hij las het antwoord van majne lei of. *-,
ten einde lezen: Deze boeken zijn afgelezen,
d. zijn bij al de leden van bet leesgezeischap
yr.
rondgeweest. — er, m.
*A- ichten, b. w. naar beneden of tot op
zek- eren afstand lichten : Licht iJlevronw
de stoep af.
AThiggen ongel. o. W. met H., verwijdord
linen : Alijn huis ligt van den weg at. Afgelegen dat weinig of niets van ajliggerb
y erschilt , kan niet a's eene vervoeging daarvan worden beschouwd daar ajgelegea
bier als bijvoegehjk naamw. voorkomt. "-, b.
w. door !igen arzonderen : Ilet paard heeft
al ?j hoar
fl
algelegen. *-, door linen verzwakken : Zij heeft zich afgelegen.
Ailigten , b. w. door ligten afnemen : llet
deksel van den pot ajligten; fig. Het masker
aftigten , openfijk met zijne gevoelens your
den (lag kornen, in een 7 kwaden zin. Een' huiehelaar het masker afligten, hem on tinaskeren of kenbaar maken. lemand de schalen
(sehellen) van de oogen ajligten, d. hem
klaar doen zien , hem de oogen openen.
—er m. —ing y r. —ster yr.
(mrv. -s.)
*Allijmen 9 b. w. ten einde lijmen : Zoo dra
het papier afgelrjnid was.
A_ jvig bv. weinig gebruik. zonder lijf, d.
zonder leven, overleden, gestorven, dood :
Aflijvig zijn. AJlivi worden, sterven. Aflijvig maken, deaden. —head , yr. weinig
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Afilikken, b. w. door likken (lekken) afzonderen of wegnemen: De hond likte het vet
van de burden al. De suiker allikken. -,
door likken reinigen : Den lepel , De lippen,
Zijne vingers affikken. —ker Da.
—king, yr. —ster, yr.
Afloerder, In. (des -s, mrv. -s,) die afloert.
Atioeren, b. w. door loeren vernemen :
lets van iemand of Iemand iets afloeren. Zij
heedit hem alles afgeloerd, d. i. door haar
loeren of seherp toekijken vernomen. —ing,
yr. —ster, yr.
Alliokken, b. w. naar beneden lokken: Zie,
dat gij de kat van het dak aftokt. *-, door
lokken verwijderen : 1k heb den hood van de
kamer afgelokt ; van bier: door lokken ontvreernden: Men heeft mij al mljne duiven algelokt; fig. door list of vleijerij bekomen : Rij
lokte den eenvoudigenboer zijn geld af.*-.
door list of vleijerij afbrengen: Iernand van
den regten wend , van de deugd, van zijn voornemen allokken. —ker, —king, vr.
—ste p , yr.
*Aflonken , b. w. door lonken verkrijgen :
Een nieisje hare goedkeuring aflonken.
*Allooden, b. w. ten chide loopen,
*Akillooijen, b. en o. w. met H., ten einde
looijen.
m. het afloopen; De afloop der
zee. Het water heeft 'een' afloop.*-, eindiging,einde:/Va den afloop der very adering .
Poor den of loop desjaars. Er was niemand
teg enwoordi g,die zulk een' afloop verwachtte. —en, angel. o. met Z., wanneer de
plaatsverandering , en met IL , wanneer de
voortduring wordt bedoeld naar hencdeu
loopen : Wien hoor ik de trappen afloopen?
Ilet tweet liep hem 1011 9 3 het aangezigt of
van het voorhoofd al. Bet water cheejt door
reeds long afgeloopen. Dit schip zal overmorgen ajlocpen, van stapel loopen , te water gebraelit worden. Eett' vijrer laten ofloopen , d. er het water laten afloopen;
fig. De Lars loopt al, d. het vet of was
smelt to sehielijk en loopt naar beneden. De
ro,y,se loopt al, d. vermindert in prijs. *--,
zich loopende verwijderen : De kat liep de
kanter of van de kamer of Zij is van Tamar'
man afgeloopen , d. heeft hem veriaten.*-,
tot aan bet einde loopen en daardoor ophouden : De kkssenzijn afgeloopen, d. ledig.
De klok is afgeloopen. iljn uurwerk is ofgeloopen, d. hij heeft uitgeleefd ; van bier:
eindigen : Zij n leeftijd is afgeloopen ;
van daar: eerezekeren uitslag bekomen : Het
regts geding is niet afgeloopen. Roe zal die
zaak nog afloopen P Alles liep goed of near
wensch at. Eerie zaak wel doen afloopen.*-,
zijn' afloop hebben : lfet overtollige water

heeft vroeger tangs den muin afgeloopen.
Zij loopen al en aan. onpers. w. met
Z. , ophouden, eindigen : Het zal weldra
wet hem afgeloopen zijn. Het zal slecht met
hem afloopen. Het is met die onderneming
vrij wed afgeloopen.*-, b. w. door loopen alzonderen : Wig hebben de zolen van de
schoenen, het velvan de voeten, de vertu van
den vloer afgeloopen.:Hij flee ft zich am dot
ambt schier de voeten ajgeloopen ; van flier:
door loopen verslijten : Zijne schoenen afloopen ; De rijanden loopen het land
af, d.i. plunderen en verwoesten het. Een
schip afloopen, d.i.zieh er met geweld van
meester maken. Iemand afloopen , hem door
gestadige bezoeken overlast aandoen. Rij
loopt de deuren of ow aanbevelingen , d. i.
vraagt die van deur tot dew-. *-, ten einde
loopen : lk ken die vlakte niet afloopen ; van
bier : loopende verrigten: Ik kan al die
boodschappen van daag niet ajloopen.*-,
door loopen afwinnen lk heb hem den prijs
argeloopen. *-, door loopen vermoeijen
Zich afloopen. —er, m. —ing, yr.

—ster yr.
Altossen, h. w. door lossen afzonderen of
vrijmaken ; dock enkel afvuren , lossen:
Een stuk kanon aflossen, waarvoor men
echter meestal het enkcle lossen bezigt. *-,
iemands plaats voor korteren of langeren tijd
innemen : lemand of Elkander aflossen. De
wacht aflossen, d. de wacht door andere
manschappen laten betrekken. afdoen:
Ern' rentebrief of lossen d. i. door het betalen der waarde vernietigen. Een kapitaal
aflossen. —ser, m. —sing , y r. (mrv.
-en.) —ster, yr. (mrv. -s.)
*.alluljen, b. w. met gelui afkondigen.
ttisteren , b. w. luisterende vernemen.
AThaizen 9 b. w. fig. get-nee:1z., op eerie
tige wijze ontliemen Zij List hem al zijn
geld at.
Afma,aijen, b. w, met zeis of sikkel
aknijden: Het gras.
;
fig. De dood
2naait het levee der mensc hen al: Bet Bras
voor ientonds voeten aftricultjen,d.i. datgene
nemen . wat iemand hoopte te verkrijgen. "-,
ten einde maaijen. —jer, m. jing, yr.
*IStiarimaiister , yr. die afmaakt.
ate,
r yr. die afmaidt , afscliildert.
4 .1ifinah
ster , yr. die afmaant.
"Airmaan
1,fmaken , b. w. losmaken en afnemen:
Moak het tonw van den koller of ; fig. Zich
van jets afmaken.- , voltooijen, geheel klaar
make!): llij begint een week, dat hij nimmer
zal afinaken; van hier : fig. ten einde brengen, Mt den weg maken bijleggen, sours met
betaling van eerie grootere of kleinere sum:
Hij heeft de zaak veer eerie kleini gheid
met
baurntan bij den rester afg,emaaLt. Wij hebben de zaak wet elkander
ajsemaakt.*-. embrengen, van karat maken :
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Hij werd zn het bosch door roovers afgemaakt. —er, m. —ing , (ntrv. -en.)
Afmallen , onyel. b. w. ten einde malen:
Deze boekweit moet heden nog afyemalen
worden. *-, o. w. met H. , bet !mien eindigen.
Afmalen, b. w. afschilderen , enkel in den
verhevere schrifirant , en wel meestal fig. levendig beschrijven. Zie Afschilideren.
--er, m. (des -s, mrv. -s.) —ing, yr.
Afmanen , b. w. vermanen , om van iets af
te later' , iets na te laten of te vermijden :
_remand van het kwade , van den oorlog almanen. —er , m.
*Afmangelen , b. w. ten einde mangelen.
*-, 0. w. met H., het mangelen eindigen.
Afmaning, vr. het afmanen.
Afina,rineren , b. w. ten einde marmeren.
*Afmarcheren , o. w. met Z., van krijgslieden, aftrekken ; fig. gemeenz. , sterven.
*Afm.arsch, rn. aftogt, vertrek.
Afm.artelaar,, in. die afmartelt.
Afmartelen , b. w. fig. in een' hoogen
graad martelen : Zijn' geest almartelen.
Zich afmartelen. Het treurige vooruitzifit
martelt hem af. —ing , yr.
*Afmatster,, yr. die afrnat , vermoeit.
*Afmatten , b. w. geheel of ten einde matten : Zijn de stoelen afgemat ? Zoo dra ik
dezen stoel algernat keb, zal ik u roepen.
Afmatten , b. w. in een' hoogen graad mat
maken , d. i. vermoeijen : De hitte zal u
spoedig eh-mitten. Hij was zeer alyernat.
Zich door arbeid afmatten. —ter , m.
--- Ling, yr. het afmatten ; argematheid.
*Almeetster , y r. die afrneet.
*Afmelden , b. w. melden , dat iets niet
zal plants bebben : De komst der prinses
werd afgenteld.
Afinelken , ongel. b. w. door melken verwijderen of ontnemen ; doch enkel fig. in
den gemeenz. spreektr. : De schatten , die
zij hem afgemolken fleet, afgetroggeld
heeft. *-, ten einde melken : Deze koeiden
zijn afgemolken. *-, o. w. met II., het melken eindigen.
*Afmengen , b. w. tot den behoorlijken
graad mengen.
Afmennen, b. w. door mennen vermoeijen
of afmatten : Hij heeft van daag de pearden geheel afyernend ; fig. van menschen :
Hij is wel gewillig, dock laat zich niet
afmennen,m it zich niet overwerken. —ner,
in. —fling, yr. — ster,, vr.
Afmergelen, b. w. eigenlijk van merg berooven ; dock enkel fig. geheel van krachten
berooven , vooral door arbeid en vermoeijenis:
Een afgemeqeld paard. Zich afinergelen.
De ziekte heeft Item afgemergeld. — er ,
m. (files - s, mrv. - s.) —ing, yr. —ster ,
vr. (mrv. -s.)
*Afinerken, b. w. ten einde merken : Zijn

de kentden afgemerkt? *- ,door opmerkzaambeid verkrijgen: 11; heb u dat kunstje afgenterkt.
*Afmesten, b. w. hier en daar in den landbouw, eenigen mest van boven wegnemen :
Den stal afmesten. *--, o. w. met H. , bet
mesten eindigen.
Afineten, ongel. b. w. ten einde toe meten:
Zijn al die stukken linnen afyemeten ? *-,
door meten afzonderen: Meet er mij zes el
van aft fig. eene behoorlijke verdeeling van
iets rnaken , afpassen: Hij weet zijn' tijd
goed a f te meten." -, de maat van iets bepalen : Een' twin met de el aftneten. Een stuk
yrond lot een' tuin afmeten ; fig. eene zaak
naar eene andere bepalen : Zijne uitgaven
naar zijne inkomsten afineten. Bet is verkeerd, remands geluk near zifte rijkdom
al te meten. Onze verpligting. en zijn near
onze kraekten afgenieten. .ditderen naar
zich zelven a fmeten , d. i. beoordeelen. *-,
gissen, opmaken : Daaruit is ligt of te
rneten, dat de onderneming niet gelukken
kan. — er , m. —ing , yr. het afmeten ;
inzonderheid eene der uitgebreidheden van
een ligchaana : Elk ligchaant heeft drie afmetingen, de lengte , de breedte en de dikte
of hooyte.
Afmetselen,b. w. op cell' afstand metselen:
De schoorsteen is niet ver genoeg van het
ream a bemetseld. *-, ten einde metselen :
1k wil den muur eerst laten a.1 metselen. *-,
o. w. met H., het metselen eindigen.
*Afmijnen , b. w. door « mijn » te roepen
iemand een' koop doen missen.
Afmikken , b. w. door mikken te weten
komen , met de oogen afmeten : 1k had de
lengte van den muur goed afgemikt.
*Afmisten , zie Afm_esten.
*Afmoeten , onreg. o. w. met H., naar
beneden moeten gebracht , gelaten , enz.
worden: Die balen moeten de trap qt.*,
op een' afstand moeten gebracht worden : De
tofel inoet verder van de kaychel af. Bet
deksel moet van den pot af. Alle hoeden
moeten af. Dc jongen moeten van de
moeder of. "-, ten einde gebracht moeten
worden: De brieven moeten van daag nog
af. Daar bij dit werkwoord een ander als
uitgelaten mag ondersteld worden , kunnen
alle heteekenissen, waarin het kan voorkomen,
Met wel opgegeven worden.
*Afmogen , onreg. o. w. met 11., de
vrijheid bebben, om zich te verwijderen of
naar beneden te begeven : Zij may de leaner
niet af. 1111 rnay niet van den toren af. Wij
moeten niet van ons werk af; fig. van zaken:
De hoed moyt niet of De knonpen molten
niet van den rok of Bij dit werkwoord
is een ander uitgelaten , dat met af begint,
b. v. Van dit geld may niets of, d. i.
afgaan, afgenomen warden. Hierdoor worden
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de beteekenissen zoo menigvuldig , dat men
ze bezwaarlijk alle kan opgeven.
Afmolmen, o. w. met Z., door vermolmen
afnemen of kleiner worden : Dit bout begint
op verscheidene plaatsen af te molmen.
—ing yr.
4 Afmunten, b. en o. W. met H., ten einde
munten.
Afmuren , b. w. met een' muur van iets
anders afzonderen , ommuren, hemmer) :
Een' tuin ctimuren.
Afnaaijen, b. en o. w. met H. , ten einde
naaijen.
*Afnagelen, b. en o. W. met H. , ten einde
nagelen.
Afneeinster, yr. die afneeemt.
Afnemen, ongel. b. w. van de hoogte of
de oppervlakte nernen : Den room van de
melk afnemen. Een stuk geschut van de
affitit afnemen. Den hoed afnernen. Den
hoed voor iemand afnemen , hetgene fig.
ook beteekent iemand alle eer bewijzen. De
hearten afnemen, zie Afheffen. Eene
schilderij ainemen.Hetbehangsel (linemen.
.Het zegel afnemen, d. iets van een geregtelijk zegel hevrijden. Het eerste verband
afnemen, d. eerie woad na het eerste verband onderzoeken. .Het tafellaken van de
tafel afnemen , en (met zinverzetting:)
De tajel afnemen, d. i. de overgeblevene
spijs , enz. van de tale! afnemen. Bet stof
van de stoelen afnemen, en (met zinverzetting:) De stoelen afnemen. ontnemen
hetzij met toestemming of geweld : De degen
werd hem afgenomen. lemand een' lust
afnemen. De roovers namen hem zijn geld
af. Het juk afnemen. Hoe veel hebt gij den
hoer voor den hoed afgenomen? hem laten
betalen ? Zich den beard laten afnemen.
lemand een lid afnemen , d. afzetten; fig.
Gij hebt mij ten zwaar pak afgenomen.
Iemandeene boete afnemen , hem laten betalen ; van bier : later] doen : Iemand een'
red (linemen. door cr iets af te nemen korter maker : Die plank moet nog een weinig
afgenomen worden.*-, afmeten , oprnaken.
besluiten : Men ken daaruit gemakkelijk
afnemen, dal het regt can 7-2jne zijde is.
4-, ten goede of ten kwade duiden : lk item
het hem niet kwalljk
waarvoor meet
lgemeen wordt gezegd : Ik nam het hem
niet kwalijk. o. w. met Z. verminderen
in grootte , duur , kracht of waarde : De
maan neemt af. De &igen nernen af. De
boekhandel nam dagelijks ai: Zijn vermog en is grootelijks afgenomen. Zijn invloed
neemt zigtbaar at. Hume vriendsehap begird af te nemen. De zieke neemt dagelijks
af, —end , by. dat afneemt of vermindert:
De afnernende maan.—er, m. —ing, yr.
*Afneusster, yr. (mrv. -s,) die afneust.
Afnenzen , 1), v. in den gemeenz. spreeli tr.,

door zijn' neus in iets te steken vernemcn , of
liever trachten te vernemen: lk hen geen
vriend van menschen, die alles afneuzen.
—er, in. —ing, yr.
Afnijpen, ongel. b, w. , zie Afknijpen.
—er , rn. —ing, y r. —ster yr.
*Afnommeren,b. w. ten einde nommeren.
*Afnusselen, zie Afknutselen.
, Afolin, b. w. ten einde olien.
Afoogen, b. w. met de oogen waarnemen :
Men ken hier alles ajoogen van bier ook
voor : afloeren , afkijken , als Wij vonden
middel, hem dien handgreep a f te loeren.
—ing , yr.
Afoogsten, b. w. al de vruchten van een'
akker,enz. inoogsten: a Gij en zult den hoeck
uwes velts niet ganschelijk afoogsten.»
Bijbel v.
Afpachten, b. w. door pachten van iemand
aan zich brengen : Hij hee ft zijn' oom die
yr.
weiden ctfyepacht.
Alpakken,b.w. bet opgepakte afnemen: De
goederen von den wagen afpakken , en
(met zinverzetting:) Den wagen afpakken ;
fig. gemeenz.: lk pakte hem den degen al;
d. ontnam hem dien met geweid. *-, ten
einde pakken : Hebt gij al de balen a fgepakt o. w. met H. , ten einde pakken.

—ker,m.dieafpakt.—king,vr.—ster,
y r. (mrv. -s.)
Afpalen, b. W. met palen afzonderen.
—ing, yr. (mrv. -en.)
*Afpareren , b. w. in het schermen afwenden , afweren ; Een' soot afpareren.

Afpassen , b. w. met passen afmeten :
heb de breedte en lengte behoorlijk afgepast ; fig. afmeten , zonder daarbij aan een'
passer te denken : Hij heeft die lanen wel,
afgepast.*-, passend afzonderen : Uw geld
ligt afgepast. —ser, m. —sing, vr.
—ster, yr. (mrv. -s.)
Afpeilen, b. w. door peilen te weten komeri:
Eene diepte afpeilen. tot bet einde toe
peilen : De rivier werd in '1 vorige jaar afgepeild. —er, m. —ing , yr.
Afpeinzen (zich), w. w. zich door peinzcn
afinatten : Zich op eene zaak ajpeinzen.
Afpellen, b. w. door pellen afzonderen, of
(met zinverzetting:) den bast van iets afdoen : Den bast van de noten afpellen. De
noten afpellen.
ten einde pellen : Zijn
de erwten nog niet afgepelcb De garstmoet
deze week afgepeld worden. —ler, m. (des
ster,vr.(7nrv. -s.)
1 Afpennen , b. w. gemeenz , schrijven :
1k heb er van daay wet ajgepend.
Afperken , b. w. door perken afzonderen
Is de grond voor den tuin reeds afgeperkt ?
—er m. (des -s, ntrv. -s.) —ing vr.
(mrv. -en.) ster, yr.
-s.)
Afpersen, b. w. door persen afzonderen; fig.
door dringen van iemandverkrijgen remand
8
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groote soinMen, een geheim, eene belofte
crfpersen.*- , ten einde persen: Al het laken
is reeds afgeperst. o. w. met H. , het

persen eindigen. —er, m. die afperst.
—ing, vr. (mrv. -en,) het afpersen fig.
knevelari;.

Anieuteren , b. w. door penteren afzonderen : De knaap heeft de horst van de mart
afgepeuterd.
*Afpeuzelen, h. w. peuzelende afzonderen
en opeten :1k zal eerst deze ham van het
bond afpeuzelen. Het vleesch van het been
a fpeuzelen.
Afpijnen (zich), w. w. zich afmartelen
of aftobben : Een afgepijnde geest.
*.Afpikken , b. w. pikkende verwijderen
en opeten : De duiven hebben al de gar.st
van het Hord afgepikt.
*A.fpingelen, b. w. door pingelen van den
prijs al'krijgen : De vrouw heejt er nog
eenige centen afgepingeld.
Afplaatsen,b. w. op eenigen afstand plaatseri : Plaats uw' stoeleen weiniy van het
behangsel af.
Akfplakken, b. w. ten einde plakken : 1k
heb al de zaljes afgeplakt.*-, o. w. met H.,
het plakken eindigen.
*Afplanten, b. w. op zekeren afstand planten : Plant de heesters wat verder van het
planketsel of.
0 Afplatten, b. w. platter maken : De
aarde is aan de polen afgeplat. ting,
yr. het afplatten ; het afgeplat zijn : De
a /platting der aarde aan de polen.
A.fpleiten, b. w. door pleiten van iets afhelpen: Iernand van de galg afpleiten.
Sprw. Pleit een' sehurk van de ;alg of ,
hij zal er u zelven yaarne aan hel pen , d. i.
slechte menschen beloonen !mune weldoeners
met ondank. 7*-, ten einde pleiten Rieds
om tien uur was de zaak afgepleit.*-, o. w.
eret H., het pl ‘ iten eindigen.
*Afpletten , b. en o. w. met H., ten einde
pletten : Wanneer inoet dat koper afgeplet
zijn p Zij hadden om drie uur afgeplet.
Afploegen, b. w. ten einde ploegen : De
nicker is afgeploqd.*-, door ploegen afzonderen ploegde twee voren van den
akker zijns buurmans af. o. w. met H.
ten einde ploegen: De bouwmeester heejt nag
niet afgeploeyd.
.Afplooijen, b. w. ten einde plooijen : Zijn
de overhemden nog nieti;fgeplooid? *-,o.w.
met H., het plookleu eindigen.
*Afploten, b. w. ten cinch-. ploten: De vellen
zijst afgeploot. o. w. met H., bet pioten
eindigen: Wijhebben al geploot,
*Afpluisster, IT. (ntrv. -s.) die afpluist.
AfPluizen, otigel. b. w. pluizende klei ne deeltjes afzonderen :.De roof van eene
:weer afpluizen. —er, vr. —ing, yr.
Afplukken, b, w. door plukken alzon-

Afpu
deren en (met zinverzetting;) door plukken
kaal maken : Eene bloem of vrucht afplukken , van eon' struik ofpluklen. Een hoen
ofplakken, o. w. met H. , het plukken
eindigen.— ker,rn. —king,vr.
yr.
*Afplunderen , b. w. plunderende ontncmen : De vijandelijke soldaten hebben ons
alles afgeplanderd. ten einde toe nitplunderen : Bet gansche land word door de
Spanjaarden af;eplunderd.
*Afpoetsen ,! van het Hoogd. putzen.) b.w.
poetsend afzonderen en (met zinverzetting:)
poetsende reinigen: Poets het stof van do
laarzen of. Gzj moet niijne schoenen afpoetsen.
*Afpoetsen, (van het Nederl. poets. pots,)
h. w. door list ontnemen : Wie keg t mij
dat .8 eltlafgepoeht ?
*Afpompen, b. w. door pompen, inzonderh. van de oppervlakte , verwijderen.
*Afponden, b. w, hier en daar in gebruik,
tot ponder afvvegen.
*Afporren, b. w. door porren afzonderen.
*.Afpoten, b. w. op zekeren afstand poten :
Pont die slaplanten een weinly van den
kant of.
*Afpotsen, b. w., zie Afpoetsen (van
poets, pots).
Afprachster,, yr. die afpracht.
Afpragehen, b. w. door pragchen , d. i.
bedelen , bekomen Hij pracht Naar rnenig
itsjen
—er m. —ing , yr.
Afpraten , W. door praten verwijderen ,
d. verhinderen : Men drong mtj sterk
nog to blijven , dock ik praatte het af. Ik
zal 't hero wel ajpraten , d.
nit den zin
praten. ten einde praten : Is de zaak nog
niet ofyepraat? *-, o. w. met H.. met praten
ophouden : Zoo dra wij af;epraat hebben.
—ing, yr.
Alpreken,(beterAfpregken,)b.w.fig.
door preéken , d. dringend aanhouden , nit

den zin hren 8 en lemand iets afpreelen.*--,
0. w. met H., het preeken eindigen : Zoo din
ik afgepredt had, be;af ik naj tot de
arme.
4.21Ifprevelen, b. en o. w. met H. , tun
einde prevelen.
*Afpriegelen, b. w. in de volkstaal , afrossen, slaan.

*Afprikken , b. w. hier en daar in de
volkstaal. prikkend wegnemen : Ik heb er
een weiniq salade ojgeprikt.
*Afproeven, b. w. proevend afnemen :
Zij her fl er het lekkerste alyeproejd.
*Arpronseleta, b. w. , zie Afkwanselen err Afknoeijen.
Afpunten , b. w. tie punt wegnemen ; Eene
pen ffpunten. —er, rn. (des -s, mrv. -s.)
ing, y r. (null. -en.)
ster
vr.
(mrv. -s.)
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*Afputten , b. w. puttende, inzonderheid
van de oppervlakte wegnemen.
Afraadster, yr. die afraadt.
*Afrabbelen,b.w. rabbelende voordragen.
Afraden, ° vet h. w. door radon jets uit
den zin trachten te brengen , of door radon
van lets zoekeu af te brengen : Ik h,ebu die
reis afgeraden. Zij wade eene meld huren,
doch mine vrouw ried het Naar af. Ik heb
er hem van afgeraden. —er, m. —ing,
(mrv. -en.)
*Afrafelen, zie Litrafelen.
*Afragen , b. w. met den raagbol verwijderen : Hebtij de spinnewebben van de
zoldering afgeraagd ? o. w. met H. , bet
ragen eindigen.
Afraken o. w. met Z., verwijderd worden:
Wij raakten van den weg af. Wij raakten
in 't gedrany van elkander af. Het boek is
van de tafel afgeraakt ; fig. Hoe is hij Lock
zoo spoedig van zijn geld afyeraakt ? Ik
zal wel van hem afraken.*-,een einde ne—ing, yr.
men:Die wet raakte spoediy
*Aframmelen o. w. met Z., rammelend
naar heneden kornen.
Afranden, b. w. den rand van jets afnemen:
Gij moet uw' hoed een weinig laten afranden. —er, m. (des -s, mrv. -s.)—ing,
yr. —ster yr. (mrv.-s.).
*Afranselen , b. w. gemeenz., door ranselen verdrijven : Men ranselde //PM van de
kamer geducht ranselen: Hz)* nerd
braaf afgeranseld.
*Afrapen, b. w. door rapen wegnemen:
Raap de steenen van bet pad af.
Afraspen , b. w. met de rasp wegnemen :
Een stuk van de kaas afraspen. met de
rasp zniveren.*-, o. w. met H., ten einde
, yr.
raspen.
rn.
Afregenen o. w. met Z. , door den regen
afgezonderd worden : Alle bladen zijn van
dat heestertje afyereyend.*-, onpers. w. met
ophouden met regenen : Het had naauwelijks afgeregend, toen, hij zich, op wey
beyaf. *-, in den gemeenz. spreektr. : Het
keep- er van daay wat afgeregend !
Afregten, zie bet meer gebr. Afrigten.
Afreiken, b. w. naar heneden reiken , overreiken, afgeven: Een,' brief bsj iemand afreiken.*-, reiken tot aan : Ik kan het niet
of reiken.
Afreis , yr. bet wegreizen van eene plaats :
Onze afreis is op mown bepaald.
Afreizen , o. w. met Z. , van eene plaats
wegreizen : Wij reisden om tien uur van W.
af.*-, b. w. van het eene einde tot bet andere
reizen : De kooplieden reizen tegenwoordig
het gansche landaf ; in den gemeenz. sprtr.:
Kofft heft er al wat afgereisd ! "-, moede
reizen : Zich afreizen.
Afrekenen, b. w. bij het verrekenen afzonderen: Ifebt yzj er de reiskosten afgere-

kend ? *-, o. w. met H., eene rekening vereffenen : Wij zullen van avond samen of
met elkanderafrekenen; fig. gemeenz. : Wij
zullen van avond samen afrekenen. Ik zal
van avond met u afrilenen , d. u de verdiende strafgeven. —ing,vr. bet afrekenen,
aftrekken : Iemand iets op afrekening gesee, dat naderhand wordt afgetrokken.
vereffenen en sluiten eerier rekening : Afrekening houden. Sprw. Korte afrekening
nzaakt lunge vriendschap , d. wanneer van
twee personen de eene geld aan den anderen
schuldig is , zal "mane vriendschap over 't
algemeen van korten dour zijn; fig.gemeenz. :
Ik zaldezen avond afrekenzng met u houden , d. i. met u afrekenen.
* Afrekken , I). w. ten einde rekken.
Afrennen, 0. w. met Z. , zich rennende verwijderen : Van eene plaats of Van een' berg
afrennen. b. w. door rennen afzonderen:
Het paard had twee hoefijzers afgerend.*-,
door rennen vermoeijen : Zich of rennen.
*Afrepelen, b. w. in den landb. , door repelen afzonderen : De knotten van het via:
afrepelen ; gemeenz. op sommige plaatsen : Zijne kleederen afrepelen, door klauteyen , enz. zijne kleeren verslijten. *-, ten
einde repelen : Is al het vlas afgerepeld ?
0. w. met H. bet repelen cindigen.
*Afrid, m. bet afrijden.
Afrigten, b. w. eene rigting geven aan iets:
.11ij rigtte zip?, oog van ons af ; fig. zekere
vatbaarheid doen verkrijgen , zoo wel van
mensehen als dieren, waarvoor men in bet dagelijksche leven veelal bet basterdwoord dresse'ren gehrnik t: Men rigt een'hondtot de jagt,
een paard, een' valk af; fig. Die man is zeer
wel op zijn voordeel afgeriyt , verstaat zijn
voordeel. Op allerlei yuiterij afgerigt zijn,
d. al lerlei gniterij weten nit te voeren, Zij
rigten hunne kinderen op stelen, af. —er,
m.
, yr. —ster (mrv. -s.)
Afrij , Yr. [Jelling, fangs welke men afrijdt.
Afrijden, ongel. o. w. met Z. , naar heneden rijden : Een' berg afrijden.*-, zich rijdend verwijderen : Van den weg afrijden.
*-, wegrijden rijden om zes uur af.*-,
b. W. door rijden afzonderen of verwijderen :
Hij heeft het paard een hoefijzer afgereden.
De voerman reed ons in vollen, yen van den,
berg af.*--, door rijden afmatten : Zich afrijden. E'en paard afrijden ; dit laatste wordt
ook in een' minder sterken zin gezegd omtrent een paard, dat men nu en dan rijelt ,
opdat bet door het staan niet onhandelhaar
Of stiff worde : Ik laat mijn paard wekelijks
driemaal afrijden. —er, m.
twee—ing vr.
Afrijgen, on yel. b. w. bet geregene losmaken en afnemen : Koralen afrijden.
—er (des -s, mrv. -s.) —lug , yr.
—ster vr. (mrv. -s.)
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Afrijselen, o. W. metZ., in kleine brokkels afvallen: De muur rijselt af. —ing,vr.
Afrijten, ongel. b. w.door rijten afzonderen,

Afseha
Hij rookte ons met zijn' stinkenden tabak
weldra van de framer af. tot den
vereisehten grand rooken : Zoo dra het spek
afgerookt was.
*Afroomnen, b. w. van room berooven , den
room van ..... wegnemen: De melk afroomen. —ing, Yr.
*Afrooven, b. w. door rooven verwijderen
or aan zich brengen: Op een' afgelegen' weg
roofden hem een paar vermonide kerels al
oed
roovend afloopen: De Spanjaarden roofden het platte land of.
Afrossen, b. w. behoorlijk rossen : Zoo dra
mijn knecht het paard had afgerost ; fig.
geducht slaan : llj let den schavuit door
zij knecht afrossen en daarna buiten de
deur werpen.
afjakken , vermoeijen :
moet de paarden zoo niet afrossen ; fig.
Zijne kleeren afrossen , d. i. in de volkstaat ,
door op banker ' en stoelen te rijden door

afscheuren : Hij reet
een stick van den
mantel af. —er m. (des -s ,
-s.)
—ing , vr.—ster vr. (mrv. -s.)
frijven, ongel. en gel. b. w. , zie Afharken en Afraspen.
.Afrijzen, ongel. o. w. met Z., weinig gebruikelijk , zich rijzend van eene plaats oprigten Zij rezen aanstonds weder van den
grond af.
4Afrikaan, yr. (mrv. -kanen,) cane tuinbloem.
Afroeijen, b. w. roeijende van eene plaats
verwijderen ; door roeijen afmatten : Zich
afroeijen."-, a. W. met Z., zich roeijende verwijderen.
*Afroep, in. bet afroepen.
Afroepen , angel. b. w. door roepen naar
krnipen en klimmen , yerstijten , yernielen
beneden doen komen ; door roepen verwijzie Afrepelen , dat in beteekenis weinig
deren lemand van -2,n werk, van zijne bevan dit woord yerschilt. —ser, m. (des -s.
ziglieden afroepen. roepende met zijne
nirv.-s.) —sing, yr.
stern bereiken Hij kan mij niet meer afroepen."--, roepende naar beneden doen klin- Afrotten , o. W. met Z. , zich door rotten
afzonderen of verwijderen : De pruimen
ken ; van bier: a fkondigen , aflezen , zonder
rotten van den boom af. Al de aardappelen
dat zulks altijd van eene verbevene plaats of
zijn niij afgerot. De neus is hem afgerot.
roepend geschiedt: lie huwelijksoeboden zijn
—ting, yr.
reeds afgeroepen. De namen worden juist
afgeroyen. —ei
—ing , Yr. Afrouwen, zie Afkaarden,
*-Afruijen, o. w. met EL,Iret ruijen eindigen.
—ster , yr.
4`..elfreeren, w. roerende afzonderen: 1k Afruilen , b. w. door ruilen verwijderen
aan zich ht engen : Zij heeft hoar' buurman
heb een stuk van den lepel afgeroerd."-,
twee paarden algeruild.
tot den yereisch ten 8 raad roeren : Bet mengAfruischen, o. w. met H., wanneer de
sel is afgeroerd.
voortduring,en met Z., wanneer de plaatsyerAfroesten, o. w. met Z. , door roest alandering bedoeld wordt : Het water ruischt
gescheiden worden : De knop is van de tang
afgeroest.
den heuvel af.
Afrofrelen, b. w. met de rofrel afschaven: Afrukken, b. w. door rukken afzonderen
of verwijderen Zij rukte mij de kleeren van
De plank moet een weinig afgeroffeld warhet lijf, den hoed van het hoofd af. —ker,
den.", met de roffel ten einde schaven; van
m. (des -s, mrv. -s.) —king, yr. —ster,
her fig. haastig en ruw bewerken, zonder op
yr. (mrv. -s.)
de rneerdere of mindere netheid acht te
slaan : 1k wil dat werk zoo niet afgeroffeld Afrunnen, zie Afrennen.
Afsabelen, b. w. met eene sabel afzonderen
hebben.
of afhouwen : lemand een' arm , het hoop
Afrollen, b. w. naar beneden rollen: Rol
afsabelen.
die tonnen van de stoep door rollen
verwijderen : Rol dat vat een weinig van Afschaafsel, o. bet afgeschaafde.
den. muur af."-, het opgerolde van elkander Afschaduwen, b. w. door middel van
schaduw afbeelden : lemand afschaduiren ,
doen Een lint afrollen. ten einde rollen:
een silhouet van iemand maken; fig. duister
Zijn al de tuinpaden afgferold? o. w. met
voorstellen. —er, m. (des -s, mrv. -s.)
Z. , zich rotten(' verwijderen ; naar beneden
—ing, yr. —ster, yr. (mrv. -s.)
rollen :
rolde van het dak f. Het knaapje rolde al de trappen af. De tranen rolden Afschalfen , b. w. bet aangeschafte wegdoen.d. voortaan niet meer houden: Zijne
van or fangs hare wangen af. met ,
bedienden ,paarden, honden, rijtuigen, enz.
het rotten eindigen. —ler, m. (des -s,
afscheen ; van bier : doen ophouden :
mrv.-s.)---ling, yr. —step , yr. (mrv. -s.)
Men schaft eene gewoonte , wet , den
Afronden, b. w. behoorlijk rond maken :
sterken drank af. Men doet tegen,woordig
Eene houten schthe afronden. De zolen op
veel moeite, am den jenever (if te sehaffen.
de leest afronclen. —er in. (des -s, mrr.-s)
--irer, m. die afschaft; inzonderb. yoorstan--ing, yr.
der van bet alsehafTen des jenevers. enz,
*.Afrooken, b. w, door rooken verdrijyrn
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—ling, y r. —11ngsgenootschap, o.
genootscbap , dat zich ten doel stelt , om
het gebruik van den jenever en andere sterke dranken te doen ophouden. —ster,
yr. (mrv. -s.)
*Afschagcheren, b. w. door schagcherij
wegnemen en aan zich brengen : Iemand
iets afschagcheren.
*A.fschakelen , b, w. het orngekeerde van

Opsehakelen.
*Afschallen, o. w. met , zich schal-

Afsche
zich van de kerk afgescheiden, zie ook Af.
gescheiden. Zich van de wereld ofscheiden , d. i. de wereld en al bet aardsche
verlaten. *-, o. w. met Z. , zich verwijderen :
Ik ben gisteren van Item afgescheiden. -,
van iets afzien , het laten varen Ik zal ran
dat werk, ntaar afscheiden. 4-„ eindigen, doch
weinig gebruikelijk : Bier scheidt het eerste
bock of —er, m. —feest o. —gehoor o. —gezang , o. —groet
m. —ing, yr. (tnrv. -en,) het afscheiden
alseheidsel. —lied, o, lied tot afscheid
or bij iemantlsafscheid gezongen. —meal,
o, maal tot afscheid. —partij yr. —rede, yr. redevoering, y r. —sel, o.
hetgene ter afscheidinp, dient.
Afschelferen zie Afschilferen.
Afschellen , b, w, door schellen doen
afkomen.

lend verwri deren : Het vreugdegejuichschalt
van de berg en af.
Afschampen, o. w. met Z. , even raken en
ter zijde glippen : De pijl schampte op een'
knoest af en trof hem aan het been. —er,
m. (des -s, mrv. -s,) gemeenz., afschamping.
—ing yr.
Afschenken, b. w. door schansen afzonderen, d. i. met schansen onigeven : Een *Afschellen, zie Afschillen.
Afschemeren o, w. met H,, naar beleper of schansen, —ing vr.
neden of op een' afstand schemeren : Een
*Afschaven , b, W. door schaven afzondeflaauw licht schenterde van den toren al.
ren : Bet ruwe van lets afschaven. .Het vel
afschaven.*-, thinner scha Yen: Het stuk kart Afschenken ongel. b. w, door schenken
afscheiden , van de oppervlakte schenken :
niet in het gat, gij moet het nog een weinig
Den room van de melk afschenken. De thee
afschaven. behoorlijk schaven ; ook ten
van den pot afschenken. 4-, ten einde schencrude schaven.*-, o. W. met H., bet schaven
ken en daardoor van kracht berooven : De
eindigen.*-, met Z. , schavende zich afzonthee afschenken. Afgeschonken thee.
deren : De vertu schaaft van de deur af
—ing, yr.
Afschepen, h. w. te scheep vervoeren :
Zij schepen dagelijks vele waren naar L.
Afscheerder, m. , —ster, yr. die
af; aan de I.(eulsche winkeliers af; van bier
afscheert.
Afscheid o. (des -s,) het afscheiden, dock
fig. gemeenz. : lemand afschepen, zich van
hem outdoor, hem wegzeriden,vooral iemand,
alleen fig. ontslag : _remand zijn afscheid
die ons tot last is : Ik werd met fraaije begeven d.i. uit zijne dienst ontslaan. Zijn
loften afgescheept. —er m. (des -s,
afscheid vragen , verlangen , eischen ,
vorderen. Zijn afscheid neaten, eerie dienst
-s.) —ing, yr.
verlaten ; in verdere fig.: Men yeeft de zon- Afscheppen , b. w, van de opperylakie
scheppen en wegnemen : Men schept den
de, de ondeugd, de wereld afscheid, d,
room van de melk, het vet van de soep
verlaat baar, gnat er van af. vertrek van
eene plaats : _Raj zijn afscheid van A, had
—ping, yr.
hem bijna een groot ongeluk getroffen ; van Afscheren, onyel, b. w. door scheren wegbier: .dfscheid van iemand mitten, d,
nemen :Hij liet zich hear en baard afvoor zijr, vertrek iemand gaan bezoeken. Verscheren. 4-, ten einde scheren : Zoo dra de
schapen a,fgeschoren zijn. o. w. met H.,
trekken wonder van lemand afscheid te nebet scheren eindigen.—ing yr.
nten. 4-, bier en clear voor afscheidmaal : Uzi)
neef zal ons morgen arond zijn alscheid Afschermen, h. w. door schermen afwenden : Zie Bens , hoe behendig 117j de stooten
geven. —baar , by. dat Aescheiden kan
weet af te schermen. 4 -, door schermen alworden. —bezoek, o, bezoek om afscheid
matten : Zich afschernien.
te nemen. --brief, m. schriftelijk afscheid,
brief, waarin men afscheid neemt brief, Afsehetsen , b, w. in eene schets voorsteIlen , schetsend afbeelden : _remand afwaarin iemand zijr, afscheid gegeven wordt.
schetsen; fig. Ilij schetst de ondeugd in.
—dronk,m.glas wijn.enz.,dat men bij het
hare afschuwelijkste gedaante af. —er
scheiden drinkt. —elijk,zie Afsclaeidm. —ing y r. —ster, yr.
baar. —en , ongel. b, w. datgene , wat
meer of minder samen vereenigd is, afzon- Afseheurder, m. die afscheert.
deren : Goud van zilver afscheiden bij Afseheuren, b, w, door scheuren afzonderen : Zij heeft een stick van baar' omslagscheikundigen , home' bet enkele scheiden
dock afgescheurd;fig.met geweld afscheiden,
daarvoor meer in gebruik is. Frankrijk is
afrnkken: IN was van haar niet af te schendoor de Pyreneën van Spanie afgescheiden,.
ren, Hij schearde zich ran de kerk (V't,
De bokken van de schapen afscheiden. Zich
ran . •
is g , yr.
afscheiden verlaten. X/ heeft
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Afschi
Afschleten, ongel. b. w met een schiettuig
of door schieten , d. i. door eene snelle beweging , voortdrijven Fen' pijl afschieten.
Een , kogel op iemand afschieten. door
schieten van de lading ontdoen : Een kanon ,
geweer , pistool afschieten. Een pistool op
iemand afschieten.*-, door schieten afzonderen of wegnemen : femand eene hand,
een been, ern' arm, den neus , een oor afschieten.* -, door schieten doer, nederkomen:
Den vogel afschieten.*-. door een rniddelschot afscheiden : 1k wil dit gedeelte der
kamer tot een slaapvertreklatenafschieten.
o. w. met Z.. met eene snelle vaart zekere
rigting nemen : De walk sehoot op de duly'
afglippen : Het hout schoot van den
drempel af. --er , m. —ing , yr.
Afschijnen, ongel. o. w. met H., zijn afschijnsel verbreiden : Het vuur schijat warm
af. Het licht scheen van den toren op ons af.
—ing, yr. —sel , o. hetgene afschijnt.
schijnsel , glans : Het afschljnsel van het
vuur.
*Afschikken, o. w. met Z. , zich al schikkende verwijderen Schik van het vuur af.
Afschilderen, b. w. door middel van de
schilderkunst voorstellen : Eene bloem afschilderen ; voorstellen of uitdrukken,
alsof het gescliilderd ware : De razernij was
op haar gelaat afgeschilderd. levendig
besehrijven : Waarom schildert gij diem
braven man als een monster af ? *-, ten einde schilderen : Het stuk is afgeschilderd.
—ing , yr.
Afschilferen, o. w. met Z. , in schilfers
afvallen : De kalk schilfert van den muur
af ; van bier, met zinverzetting, in schilfers
overgaan en als zoodanig afval len : De muur
is op onderscheidene plaatsen afgeschilferd,
d. volledig uitgedrukt : De kalk is op onderscheidene plaatsen van den muur afgeschillerd. —ing, yr.
Afschillen , b. w. door schil len afzonderen:
De sehors van een' boom afschillen.*-, van
de schil ontdoerr Een' boom of appel afschillen. —ler, m. —ling , yr.
—ster, yr.

*Afschimuteren,zie Afscheuneren.
*Afschimpen, h. w. eigenlijk door schimptaal verwijderen ; bier en daar iu bet Ifebrnik:
schimptaal aan toevoegen : Hij weed
duchtig a.fgeschimpt.
*Afsehitteren , o. w. met H. , zijn' schitterglans om zich verbreiden.
*Afschobben, zie Afschubben.
*Afscholfelen , b. w. al scholTelende afzonderen : Hij sehoffelt de wortels der
boomen af. .*-, al schoffelende van de oppervlakte wegnemen: Het gras van de Paden
afschoffelen.*-, ten einde schoffelen: Al de
Paden zijn afgeschoffeld.
, 0. w.
met
, het schoffelen eindigen : De

Afsehr
tuinman heeft nog niet afgeschoffeld.
*Afschokkelpt, 0. w. met Z., door schokken verwijderd worden : Het pak is van de
bank afgeschokt.
*Afschooijen, b. w. schooijend afloopen :
Het land afschooijen.
Afschoppen , b. w naar beneden scboppen : Iemand de trappen afschoppen.*--.
schoppende verwijderen : Iernand van de
kamer afschoppen ; fig. Een' koning van
den troon afschoppen , d. i. hem van den
troon afjagen. —per, m. —ping, yr.
*Afschorten, b. w. naar beneden schorten , zie Afschakelen. o. w. met Z. ,
afzakken.
Afschouwen , zie Afschuwen.
Afschouwen, b. en o. w. met H. , ten
einde schouwen Deze dijken zijn afgeschouwd. W sj hadden to zes uur afgeschouwd.
Afschraapsel, o. het afgeschraapte.
Afschrabben , b. w. door schra ppen afzonderen: Met een mes den roest van eerie
plaat afschrabben. *-, door schra ppen reinigen : De pot is nog niet afgesehrabd.
—her m. die afschrabt ; werktuig dat tot
afschrahhen dient , scbrabijzer. —bing,
y r. —sel o. hetgene var: lets afgeschrabd
is. Sprw. Het is geen afschrabsel van een'
nagel waard. —ster yr. (fire.-s.)
Afsclirapen , b. w. , zie Afschrabben gemeeriz., door schraperij ontnemen : Wilt ge mij alles afschrapen?
Afschrappen, b. w., zie Afschrabben , met schrappen afzonderen : Men
had zijn' naam van de lijst afgeschrapt.*-,
met schrappen afteekenen of voorstellen :
De lengte en breedte van een bord op eene
plank afschrappen. —ping, yr. —sel
o. , zie Afschrabsel.
*Afschreeuwen , b. w. schreeuweud
met zijne stem bereiken : Beproef gij ceps,
of ge den jongen nog afschreeuwen hunt.
naar beneden schreeuwen : Hij schreeuwde eenige woorden van den toren of, die
echter niet verstaan werden. *-. door
schreeuwen afzonderen; fig. door schreeuwen kwetsen of benadeelen , in de volkstaal:
Ilet kind zal zich nog' de keel afschreeuwen.
Afschrift, o. geschrift , dat naar ietsanders
gevo!gd is, kopie: Een afschrift van iets
verlangen, vragen verzoeken , vorderen ,
eischen , waken , geven.
*.Afschrijfgeld, o. geld of loon voor bet
afschrijven. —loon, m. en o. afschrijfgeld.
—ster, yr. die afschrijft.
Afschrijven ongel. h. w.sehrijvend wegnemen : Schrijf uw' brief van de lei af,
Eene plaats uit een gedicht afschrijven.
Eene som op eene rekening afschrijven,
d. i. de rekening zoo veel verminderen. Eene
son? in de bank afschrijcen, d. op eens an-
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tiers naam overschrijven. inzonderh.
schrijven ter bekoming van afschriften : Deze
aankondiging moet driemaal afgeschreven
tvorden. Voor de uitvinding der boekdrukkunst werden de boeken afgeschreven. -,
sehriftelijk afzeggen : Het bestelde werk is
mij heden afgeschreven. door schrijven
verslijten : Eene pen afschrijven; fig. lk
heb mij schier de vingers afgeschreven.
ten einde toe schrijven : Zoo dra wij het verlanOe getal hadden afgeschreven. —er,
m. die alschrijft ; inzonderh. degene, die zich
voor de uitvinding der boekdrukkunst met
het aischrijven van werken onledig hield:
Veel gebrekkigs in dit werk moet op rekening der afschrijvers worden gesteld.
—ing,vr. (mrv.-en.)
Afschrik , m. gewaarwording , bij Welke
men zich als verschrikt van iets afwendt,
hoogste mate van afkeerigheid , afgrijzen :
Een' of schrik van iets krijgen. —ken,
b. w. door schrikken van iets doer afzien ,
schrik voor iets aanjagen : Het slechte weer
heeft mij van de reis afgeschrikt. Ilij
laat zich door niets afschrikken. —ker
m. (des-s, mrv. -s.) —king, vr.—ster,
yr. (mrv. -s.)
Afschrobben, h. w. door schrobben wegnemen en, bij zinverzitting , door schrobben
reinigen : Het vuil van de stoep of Het water van den vloer afschrobben. De stoep afschrobben. 4f...door schrobben verslijten : Al
de bezems zijn afgeschrobd.—ber m.
—bing, y r. —ster yr.
Afschroeijen, b.w. door schroeijen wegnemen ofdoenverdwijnen: lemands haven afschroeijen. —jer, m. (des -s, mrv. -s.)
—jing, yr. —ster , vr. (mrv.-s.)
Afschroeven,h.w.door schroeven afzonderen of verwijderen : Het slot van de deur afschroeven. Schroef de plaat een weinig
door schroeven lager brengen Schroef
de achterste helft een weinig af en de voorste even zoo veel op. —ing , vr.
*Afschubben, b. w. van schti bhen on tdoen
Afschudden , b. w. door schudden arzon
deren : De hond schudt de vlooijen af. 1)e
appels van de boomen afschudden. De mad
is te veel e hoopt. schud er nog
wat of ; fig. gemeenz. lets van zichafschudden , van zijn' hals afschudden, d. j.
iets van zich afschuiven, zich er verder niet
meé bemoeijen. Bet juk afschudden, zich
langzamerhand van druk of slavernij bevrijden.zie Afwerpen. schuddende reinigen : Zich afschudden, d. zich sehudden ,
om zich van stof, sneeuw, enz. te bevrijden.
—der, m. —ding, yr. —ster, yr.
*Afschuifster, yr.(mrv. -s,) die afschujft.
Afschuijeren, b. Iv. door schnijeren afzonderen en , bij zinverzetting , door schuijeren reinigen: Schuijer het stof van uw'

rok

Schuijer uw' rok of. —ing, Yr.
Afschuimen, b. w. met een' schuiinspaan
verwijderen : Het vuil van de suiker afschuimen.*-, het schuim van iets wep,'nernen,
van schuim zuiveren: Vleesch of Soep afschuimen. —er, m.
vr —ster,vr.
Afsckuiven , ongel. b. w. naar beneden
schuiven. door schuiven verwijderen : Gij
moet de tafel wat afschuiven, lietzij van den
wand, hetzij van het vuur, enz, fig. lets van
zich afschuiven, van den hals afschuiven ,
zich aan iets onttrekken , zich van iets bevrijden. gemeenz., opdokken , geld geven:
De oule wil niet afschuiven. Zijn vader
schuift weinig af. —er m. —ing yr.
*Afschulpen, b. en o. w. met H. ten
einde schulpen.
.Afschuren, b. w. door schuren afzonderen:
Den roest van het ijzerwerk of schuren . De
Auld van de vingers afschuren.
door
schuren reinigen : De plaat afschuren.*-,
ten einde schuren. o. w. met H., het
schuren eindigen.
Afschutsel, o. iets, waarmede men afschut.
Afschutten, b. w. door middel van eerie
schutting afscheiden : lk laat mijn' tuin afschutten. *-, door schutten tegengaan : Eene
sloot afschutten. —ter , m. —ting , yr.
Afschuurder,m.,-ster,vr.die afschtr urt.
Afschuw, m. (des -s,) zie Afschuwen.
—elijk (-er, -st,)bv. en bw. die ado,
afschuwen verwekt : Eene afschuwekike
load. Hij gedraagt zich afschuwelijk.
—elijikheid, yr.(mrv. -heden.) hoedanigheid van hetgene afschuwelijk is : De afschuwelijkheid eener daucl , van iemands
gedrag. * -.jets afschuwelijks, afschnwelijke
daad . Zulke afschuwelijkheden Lon slechts
een NERO beg aan. —en, o. (des -s.) gevoel der bowie afkeerigheid : Een afschuwen van lets hebben.
*Afseinen, b. w. door seinen verwijderen.
*Afsingelen,b. w. van den singel bevrijden.
*Afsjouwen, b. w. gemeenz., verwijdereri,
door sjonwen vermoeijen : Zich afsionwen.
Afslaan , onreg. h. w. naar beneden slaan
Hij sloeg den bal de trappen af. )"-, door
slaan aizonderen : Noten al:slaan. Fen still,
van een' steen afrlaan. Iemand den hoed
van het hoofd atsban. Het slot van de deuralSlaan. door slaan terug drijven : De v.:l
-andwerityovlsafgen.D
storm (d. i. den stormenden vijand) afslaan ;
fig. weigeren , afwijzen : Zijn verzoek weed
afgeslagen.*-,laten ofloopen , in de Platte
volkstaal : Zijn water afslaan. 4f-, den prijs
afzetten , lager zetten : De hakkers hebben
het brood algeslagen.*-, bij afslag verkoopen Het huis zal geveild en afgeslagen
worden.*-, hard slaan , afranselen , arrossen:
liij werd duchtig afgeslagen."-, o. w. met
Z., met eerl' slag afstorten : Ilij sloeg van
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de ladder af en brak den hals.*-, door ha-. Afslijten, ongel. b. w. door slijten verwijgelslag, enz.afvallen :Het hagelde zoo vreesederen: De wol van taken ofslijten. *-, gelijk. dat al debloesems van de appelboomen
heel verslijten Zij heeft dat kleedje reeds
afsloegen. in prijs verminderen : Het
afgesleten.*-, o, w. met Z., door slijten van
brood slant
de oppervlakte verwijderd worden : Al de
*Afslabben , h. w. slabbend afeten : De
verve is van de tafel afgesleten. door slijhond slabde sneer dan de haft der soep van
ten verminderen : Illijne schoenen zijn nog
het bord af.
weinig afgesleten ; langzamerhand af*Afslobberen, zie Afslobberen.
nernen : De zucht naar vermaak sliji veelAfslag,m.weigering, doch niet zeer gebrudieal met de jaren af. —er, m. —ing, vr.
lijk : 1k stond verbaasd over denatslag van
—ster yr.
mijn verzoek. *--, vermindering van straf,, Afslingeren , h. w. slingerende naar
selmlden , prijs: De gevangene kreeg een'
beneden werpen of verwijderen : Hij slingerafslag van tweejaar,kreeg tweejaarafslag.
de heat van den berg af,van zich af*-, o. w.
Nen gaf hem tien gulden afslaq gaf
met Z. , slingerende van iets afvallen : Hij
Naar zeven gulden op afslag . De ofslag
slingerde van het schip af.
van het brood duurde kort. 1k vraag wet Afslippen, o. w. met Z. , afglippen , afeen' te hoogen prijs ; doch ik kart beter aan
schieten. —ping , vr.
den ofslag dan aan den opslag komen.*
*Afslobberen, b. w. slobberende wegneeene wijze van verkoopen, waarbij eene soar
men en opeten : Wie heeft de soep van dot
wordt gevraagd en verminderd , tot dat
bard afgeslobberd ?
iemand mijn roept : Een finis bij afslay *Afsioffen , b. w. sloffende wegnemen :
verkoopen ; van bier ( pier en elders): plaats:,
sloft al de verve van den vloer
sloffende
waar iets wordt afgeslagen , inzonderh. visch verslijten : Zijne schoenen afsloyfen.
markt: Zend de meld even naar den afslag , Afslooven, b. w. op eene slordige wijze verer is yoede schelvisc It. —er, mo aangeslijten : Zij slonst al hare kledren af. —er
steld persoon , die bij verkoopen afslaat Afm. (des. -s, mrv. -s.) —ing, yr. —ster,vr.
slager van de visch.
(mrv. -s.)
*Afslagten b. en o. w. met H. , ten einde *Afslooven, b. w, door slooten afscheiden
slagten.
1k wildienweidegrond laten afslooten.
*Afslapen o. w. met [I., verwijderd slepen: Afslooven (zich), w. w. zich door slooven
1k slaap ver van het rumoer of.Sedert nicer
afmatten of uitputten : Hij slooft zich af.
dan eetti tzar slaapt zij van haar' man of.
Zich om nietig goud of slooven.
Afslaven, (zich), w. w. zich door een' *Afslooven, zie Afslurpen.
gedurigen slaafsehen , d. vermoeijenden Afsluipen , ongel. o. w. met Z. , naar bearbeid afmatten : Ik wilmij zoo niet afslaneden sluipen ; zich sluipend verwijderen
ven.
Hij sloop de kamer a f , van de kamer
*Afslenderen , Alslenteren o. w.
IN was van het dak a fgeslopen.
met Z., zich slenterende verwijderen : Hij Afsluiten , angel. b. w. door sluiten afslenterde de trap pen of, van ons af.
schei len : Is de kamer afgesloten? fig. door
Afslepen, b. w. naar beneden slepen : Hij
middel van eene heining afscheiden : Een'
sleepte hem de trappen of . de stoep af. *-,
akker afsluiten.*-, door sluiten verwijderen :
door slepen verwijderen : Sleep de balenvan
(Wait den hond van de kamer af. *-, ten einden kant der rivier of
door slepen of
de sluiten : Eerie rekening afsluiten.
laten slepen versliji : Z tjtte kledrett ofsle—ing, yr. (mrv. -en.)
pen. —er, —ing, yr.
Afslurpen, b. w. sl tirpend wegnemen.
^Afsleuren, b. w. op eery' afstand of naar Afsmahlien , b. w. naar beneden smak beneden sleuren Nen sleurde Item by de
ken : Hij smakte denhondvan den stoel af.
Karen de kameraf.
Afsmetien , h. w. door smeden afzonderen :
*,Afslobberen o. w. met Z. , ter zijde
Een stuk van eene staaf ijzer afsmeden.
slibberen.
door smeden verslijten : De kamer is afge*Afslieren o. w. met Z. , in Gelded. enz.,
sawed. *-, ten einde smeden : Zijn die
slierende zich verwijderen : .11j slierde van
hoepels afgesmeed ?
door smeden verde boon of , b. w. slierende verwijderen :
moeijen : Zich ofsmeden.*-, o. w. met H. ,
Ilij heeft de zolen van zijne schoenen
het smeden eindigen.
afgeslierd.
Afsineeken , b. w. smeeken, dat iets ne
Afslijpen, angel. b. w. door slijpen wegderkome : Hij smeekte het vuur des hemels
nemen : De punt van eene schaar afslijop die goddelooze stad ctf.*--, door smeeken
pen. *-, ten einde slijpen : Zijn de messes
trachten te verkrijgen : Iemand iets afsmeereeds afgeslepen? o. w. met H., bet slijken. —er, m. —ing, vr. —ster yr.
pen eindigen : De man heeft afgeslepen. Afsmelten angel. b. w. door smelten af—er, m. —Dag vr.
scheiden
smolt den steel van den lepel
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af.*--, ten einde smelten : Zoo dra wij het
vet afgesmolten hadden. o. w. met
Z., zich door smelten afzonderen : De pijp
is van de kan afgesmolten. *-, met H. ,
het smelten eindigen. —ing Yr.
Afsmeren , b. w. het gesmeerde wegnemen : De boterharn is te vet, gij moet er
wat boter afsmeren. Van die boter is een
half pond afgesmeerd. *-, van smeer reinigen : Smeer het mes op dezen lap of.
ten einde smeren : De pleisters zijn
afgesmeerd ; fig. gerneenz. afrossen , afranselen Iemand duchtig afsmeren. *-, o.
w. met H., van smerige voorwerpen,afgeven.
*Afsmetten , 0. w. met H. , smettend
afgeven : De pot smet of.
#Afsineulen, o. w. met Z. , zich smeulend
afzonderen : Er is nog weinig van lien
turf afgesmeuld.
Afsmijten , onset b. w. naar beneden
smijten : Bet paard smeet hem of. Men
smeet hem de trappen of , van den toren of.
door smijten afzonderen : Appels met
steepen van de boomen afsmijten. door
smijten verwijderen : Smijt den turf verder
van den muur Men smeet hem van de
kamer of ; van bier : fig. gemeenz. afdoen,
afleggen , afzetten : Smijt uw' mantel , uw'
hoed af. —er, m,
*Afsmokkelen , b. w. fig. ontfutselen.
*Afsnaa,uwen, b. w. eigenlijk door
snaauwen verwijderen , doch enkel fig.
snaauwend bejegenen Zij snaauwt haw'
man geduriy af.
*Afsnateren, o. w. met H., ten einde
snateren.
Afsnede, vr. fig. afsnijding: De afsnede
in een dichtstak , d. i. de plants , waar
de lezer gevoegelijk adem kan scheppen.
afdeeling, afgezonderd deel : De afsneden
eener redevoering.
A.fsnijden , ongel. b. w. door snijden naar
beneden doen komen: Een' opgehungene
afsnijden.*-, door snijden afzonderen : Zal
ikm,aar een' rok van dit stuk laken ofsnijden ? Een' bond de ooren afsnijden.
De haren afsnijden. Van een stuk eenige
ellen afsnijden. Sprw. Wie zijn' neus afsnijdt, schendt zijn aangezist. d. wie
kwaad van zijne nabestaanden spreekt,benadeelt zich zelven. door snijden korter
maken : Zijne navels afsnijden ; fig. Een
gesprek afsnijden *-, geheel doorsnijden :
Men Sneed hem den hals, de keel of ; fig.
in een' deftigen stijl , aan de fabelleer ontleend Iemands levensdraad afsnijden ,
a. i. hem van het leven berooven ; van hier :
Iemand den weg , din toegang afsnijden ,
d. i. hem beletten , zijn doel te bereiken
Den viand door het afbreken van eene
brug de vlugt afsnijden, d. i. hem verhinderen te vlugten. De ruiterij afsniyden ,

d. haar beletten bet hoofdleger te bereiken.
Iemands gezelschap afsnijden., niet langer met hem omgaan. lemand de hoop,
de gelegenheid afsnijden , hem die benemen. Iemand den pas afsnijden , hem in
zijn voornemen verhinderen. wegsnijden :
Men heeft daar al het gras , al de takken
ofgesneden. —er, m. —ing , vr.
bet afsnijden ; afsnede. —sel o. (des -s.)
het afgesnedene. —ster, vr. (mrv. -s.)
"Afsnijhout o. bij vuurwerk., bout ter
afsnijding van de hulzen der vutirpijlen.
*.Afsnippelen, enz.,zie Afsnipperen,
enz.
Afsnipperen , b. w. door snipperen alzonderen : Snipper toeh van dat papier niets
meer af; fig. van den tijd , welke tot de
gewone bezigheden noodig is , met spaarzaamheid lets afnemen: De oogenblikken ,
die hij van zijn' tijd of kan snipperen, worden ten nutte der arrnen besteed. Ik kan
seen oogenblik van mijn' tijd afsnipperen.
—ing yr.
Afsnoeijen , b. w. door snoeijen afzonderen : De derre takken van de boomen
ofsnoeijen.*-, door snoeijen korter maken ;
ten einde snoeijen. o. w. met bet
snoeijen eindigen. —jer m. —jing yr.
*Afsnoepen, b. w. door snoepen wegnemen.
Afsnuiten ongel. b. w. door snuiten afscheiden en , bij zinverzetting , door snuiten korter maken : '1'eyea van de pit alsnuiten. Eene kaars te veel afsnuiten.
--er, rn. —ing,vr. —sel,o. —ster,vr.
*.iikfsnuiven, angel, b. w. snuivend afzonderen : Er is van die snuif nog weinig algesnoven.
Afsollen, b.w.door sollen vermoeijen : Een
kind afsollen. Zich afsollen.
*Afsoppen , b. w. soppend wegnemen : Al
het brood van een bord afsoppen.
Afspanen , h. w. door spanen , d. i. met
een zoogenoemd boterspaautje, van de oppervlakte wegnernen : Een gedeelte van de boter afspanen. Boter van het vat afspanen.
Afspannen , angel. b. w. het gespannene
ontsparmen, daaraan de spanning ontnemen :
Een' bong ofspannen. Den haan van een
geweer afspannen. *-, van paarden , Mtspannen : De paarden werden te B. afgemet spannen meten ; met bet
spannen.
spannen der hand bet einde bereiken : lk kan
overspande breedte niet afspannen, d.
neri. —ner, m. — p ing, yr.
*Afsparen , b. w. sparend afzonderen:
Aunt gij er niets van afsparen ?
*Afspartelen o. w. met Z. , zich sparteb. w. door sparteleu
lende verwijderen.
vermoeijen: Zichafspartelen.
*Afspatten, o.w. met Z., zich spattend©
verbreiden.
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*Afspelden , b. w. het gespelde losmaken
en wegnemen.

*Afspelen , b. w. spelend afzonderen :

Afgtn,
yr. (mrv. -en,) het afspoelen ; het afgespoelde.
—set o. het afgespoelde.
*Afsponsen , b. w. met eene spons verwijderen en (bij zinverzetting) met eene spons
reinigen : De vuiligheid van het rijtuig afsponsen . Een rijtuig alsponsen.
Afspraali yr. mondelinge overeenkomst :
Afspraak met iemand maken. Volgens ofspraak moet hij om drie uur komen.
*Afspreiden,b. w.op een' afstand spreiden.
Afsprelien , ongel. b. w. bij mondelinge
overeenkomst bepalen : lets met iemand
samen afspreken.
door spreken afmat
ten : Zich, afspreken.
*Afsprenkelen , b. w. door sprenkelett
afzonderen: Zij sprenkelt al den glans er of.
Afspringen ongel. o. w. met Z. „ naar
beneden springer] : Van het paard, den wagen , den bok, een' muur , enz. afsprinyen .
*-, zich springend verwijderen : De haas
sprony van den weg af ; van bier: zich met
eene snelle vaart verwijderen of afzonde
ren: De knoopen sprongen hem van denjas
Er sprony een splinter van het glas af en
wondde mijn ooy ; Onze reis is al weder afgesprongen, d. heeft al weder geetie
plaats. leder oogenblik van zijn onderspringen en afvallen :
werp afsprin gen .
Al het vernis springt van de lambrizering
4-, met II. , als : De kinderen hebben den
gansehen dag op- en afgesprongen.*-,
door op of tegen iets te springen van zune
plaats brengen : Het paard sprong het slot
van het hek of. De kinderen zullen al de
verw van den vloer afspringen e —er , in.
—ing, yr.
*Afsprokkelen , b. w. sprokkelend opzamelen en medenemen : De arme kinderen hebben al het dorre hout van den lienvel afijesprokkeld.
Afspruiten, ongel. o. w. met Z. , als :
Van iets afspruiten , d. uit iets spruiten.
—sel, zie Voortspruitsel.
4Afspetgenonget o. w..zie Afspuwen.
*A_fspuiten , ongel. b. w. door spuiten
zonderen en (bij zinverzetting :) door spui ten
reinigeti: Het vuil van de glazen afspuiten.
Den muur afspuitene

lemand al zijn geld afspelen.Denvoorzanger met het orgel van de wijs afspelen.*-,ten
einde spelen ; op bet biljart , een' bal zoo
spelen , dat hij voor de andere partij weinig
voordeel oplevert.*-„ o. w. met H. ten einde
spelen Hetvoornaamste in het omberen
is, good af te spelen, d. i. zoo te spelen, dat
men met meet- slagen krijgt, dan noodig is,
cm het spel te doen verliezen.
*.Afsperren , b. w. sperrende verwijderen:
De beenen te wijd van elkander afsperren.
Afspeten, b. w. van het spit afnemen.
Afspiegelen, b. w. het beeld van jets
als in een' spiegel vertoonen Bet beekje
spiegelt de wolken of. De boomen spieg elen zich in het water af. —ing yr. (nary.
-en.)het afspiegelen; het afgespiegelde beeld.
*Afspijkeren, b. w. het gespijkerde losmakert en wegnemen: Een bord ofspijkeren.
Afspijzen o. w. met H., ophouden te
spijzen , inzonderh. van voorname personen:
Men had °in zes uur ofgespijsd.
Afspinnen ongel. b. w. door spinnen afzonderen : Het vlas van 't rokken ofspintien.*-, ten einde spinnen . Sprw. Wie dat
spel gerokkend heejet moge het afspinnen , d. i . wie den misslag begaan heeft,ondervinde er ook de gevolgen van.
Afspitten , b. w. door spitten afzonderen of
afnemen: ilarde van een' hoop fflfspitten.*-,
ten einde spitten.
zie Afspeten.
Afsplijten onyel. b. w. door splijten afzonderen : Gij moet wel de helit van dien
hoe pel ofsplij ten. o. W. met Z. , door
splij ten afgezonderd worden: Er splijten
yroote stukken van de rots of.
Afsplinteren , b. w. door splinteren afzonderen : Een stuk van eene plank afsplinteren. o. w. met Z. , in splinters afval len
en (met zinverzetting :) splinters verliezen:
Er splinteren groote stukken van de tafel
af. De tafel splintert op onderscheidene
plaatsen af, —ing , yr.
*Alspoeden , o. w. met Z. , en Zich
afspoeden w. w. zich met spoed ver*Afspuwen , b. en o. w. met H. , tot op
wijderen
spoedde zich van het ijs af.
zekeren afstand spnwen : Hij spuwde (den
Afspoelen , b. w. door spoelen afzondewijn) zoo ver vanzich af , als hij kon.
ren : De rivier Toelt jaarlijks groote stukken van den oever af. Bet v mil van een .Afstaan , onreg. o. w. met H., verwijderd of
op een' afstand staan : De ladder stond niet
glas fspoelen ; fig. De zorgen in een glas
ver genopg van den muur af ; fig. van iets
wijn
afspoelen , verdrijven. 4-, door spoelen
afzien of afstand doen : lk sta van den koop ,
reinigen : De glazen afspoelen. De raderen
van ?mane meening , van inijn voorne atm,
von een' wagen of spoelen.*-,ten einde spoevan miejn regt , van mijn wangedrag ale
len : Het yaren is nog niet afgespoeld , d. i.
4E-, b. w. staande afzonderen of verwijderen :
op de spoelen gewonden*-, o. w. met Z.,
Gij zult al de verw van den vloer afstaan' ;
door spoelen afgezonderd worden : Er spoevan bier : fig. overlaten : Voor een' enkelen
len groote ankken van den dIjk, of.
dag veil ik u (het gebruik van) de kanLer wel
met H. , ten einde spoelen , vooral bij
afstaan.
wevers : Z if hebben afgespoeld,

—
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door steken van iemand verwijderen en aan
zich brengen : Hij steekt nlij al de sperzies
caf. lernand de loef afsteken, d. bij zee'leder), haven den wind komen, en fig. iemand
de baas worden.*-, op een' zekeren afstand
van jets steken : Gij moet die strikken verder van elkander afsteken. Hij stak de
hand zoo ver van zich af, als hij kon.
door steken afteekenen : Een' tuin of Fen
leger afsteken , d. i. door bier en daar
gegravene aarde den omtrek daarvan aanwijzen.*-, door aansteken doen afgaan , d.
doen onthranden : De burgemeester stak het
o. w. met Z. , van land
vuurwerk af.
steken : De schuit was joist afgestolen.
Van het land afsteken met H. , sicken
op zekeren afstand : Hij stak met den degen
van zich af;fig.verre afwijken,grootelijks verschillen : Die oude hoed stak bij uw' nieuwen rok alto zeer af. —er, m.—ing, yr.
4f Alstekken, b. w. als stekken afnemen :
Al deze rozen zijn van de nice afgestekt
o. het afstellen , enkel in Spew.
Vitstel is geen afstel, d. hetgene heden
words uitgesteld , kan immers later plaats
hebben ?
Afstelen, ongel. b. w. stelende verwijderen
en aan zich brengen , ontstelen : Men heeft
mij al mijn geld afgestolen. De meid had
zeven gulden van (lie som afgestolen. Men
heeft raj aide pruimen van den boom , al
het koren van den zolder afgestolen.
Afstellen , b. w. op een' afstand stellen
van zijne plaats stellen , d. i. van zijn' post
ontzetten , bijna enkel gebruikelijk in : Aanen afstellen, d. aanstellen en afzetten van
zaken: alsehaffen doen ophouden weinig
gebruik. : Eene sleehte gewoonte afstellen.
Sehattingen afstellen. —ler, m. —ling-,
yr. het afstellen , bet afzetten , dock bijria
enkel in Aan- en afstelling , als Aan hcm
stond de aan- en afstelling van den burgemeester.
Afstemmen b. w. bij stemming verwerpen : De voorslag werdeenparig afgestemd.
0. w. met H., het stemrnen eindigen : Zou
de Raad nog niet afgestemd hebben?
—ming, yr.
*Afstempelen, b. en o. w. met H., ten
einde stempelen.
Afsterven , ongel. o. w. met Z. , door
sterven van iemand verwijderd. worden: Zijne
ouders zijn Item reeds vroeg afgestorven.
Dien armen boer is zijn paard afgestorven ;
fig. De wereld, De zonde, De ijdelheid afsterven d. zich voor altijd daarvan alvernietigd worden : Het seltiint
seheiden.
dat onze vriendsehop geheel zal afsterven.

land, het aangestaarte van elkander doen :
Gij moet de paarden weer afstaarten.
Afstammeling , m. en yr. (des -s, mrv.
-en,) die afstamt. —men, o. w. met Z.,
als van een' scam afkomen , in een' stain
zijn' oorsprong hebben, d. afkomen, afkomstig zijn : Zij stamt van den beroemden
generaal B. af. Het woord dienst stamt van
yr. (mrv. -en.)
dienen af.
Afstampen, b. w. door stampen afzonderen : Ik heb een stak van den vijzel afgestantpt. *-, door stampen verslijten : De vijzel is reeds afgestampt.*-, ten einde stampen : Stamp eerst de peper af. door
stampen vermoeijen : Zich o/ stampen.
Afstand, m. het verwijderd su'an der eene
plaats van de andere d. afgelegenheid :
De afstand der zon van de aarde. Op zulk
een' grooten afstand kan ik niets onderscheiden ; fig. onderseheid of verschil , vooral in rang en magi : De afstand tusschen
een' honing en een' winkelier is to groot.*-,
het afstaan overlaten : Afstand van zijn
refit doen, zijn refit afstaan. .dfstind doen
van zijne aanspraak op iets , van eene bezitting, van eene slechte gewoonte ; in zonderh. bet afstaan eener beerschappij : Van
de kroon , de regering , den troop, enz. afstand doen. —smeter , m. werktuig ter
meting van afstanden. —smeting, yr.
—swijzer in. lijst van de afstanden tussclien de voornaamste stede i van @en land,
veelal in den vorm eener kaart.
*Afstapelen, b. w. het gestapelde van elkander doen.
Afstappen o. w. met Z. , naar beneden
stappen : Hij stapte den heard af,. van den
heuvel rf, van het rijtuig af. Zij zijn in de
Keizerskroon afgestapt , d. hebben er
bun' intrek genomen.*-, zich stappende verwijderen : stapte van de homer , van de
stoep of; van bier : fig. zich van jets verwijderen , er van afgaan of aizien : Laten wij
daarvan afstappen, d. spreken wij niet
meer over die zaak. Van zijn refit, zijn
voornemen, zijne meening, zijn geld , zijn
huffs of stappen. -, b. w. met stappen alineten : Ik heb den weg van hier tot de brug
afgestapt.
Afsteken,ongel.b.w.door steken naar beneden brengen: E'en' ruiter van het paard afsteken. Een var hooi afsteken ; van hi r :
Een vat wijn afsteken , Wijn afsteken,
d. i.aftappen ; fig. lk kan van mijne goederen niets meer afsteken, d. afgeven en ze
daardoor verminderen. van de oppervlakte steken : Wie heeft de zoden afgestoken ?
flood. —ing yr.
—en , o
'"-, door steken afzonderen : De wortels der
boomen met de schop afsteken. Deze zode is Afstevenen, 0. w. met Z. , den steven
van lets afwenden en zich alzoo verwijderen.
le lang , gij moet er een stuk afsteken;
van hier : Een varken de keel afsteken.
Afstijgen , ongel. o. w. met Z,, afklimmen:
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Van het paard, den wagen afstijgen. Eiji strijden , het tegendeel van lemand lets opremand afstijgen, d. aan remands huis afstrijden,in het dagelijksche leven.*-,teneinde
door
stappen en binnen treden. —ing, vr.
strijden : De strt:id is afgestreden.
strijden verslijten : « A fgestreden zwaarden.
*Afstijven, ongel. b. en o. w. met H. , ten
einde stijven.
HOOFT. door strijden vermoeijen : Zich
Afstiliken , b. en o. w. met H., ten einde
ofsirijden.*--. o. w. met H., den strij I einstikken : Is die deken reeds afgestikt ?
digen.
zie Afstekken.
Afstrijken, ongel. h. w. naar betieden
Afstoffen , b. w. van stof reinigen : Den
strijken : Een kind de broek afstrijken.*-,
door strijken verwijderen of afzonderen : Men
lessenaar afstoffen. o. w. met H., het
stollen eindigen.—fing, yr.
srijkt de zalf ran de pleister,., het overlollige koren van de moat , de boter van het
Aifstoken , b. w. door stoken verwijderen :
Er is van dien turf nog weinig afg-estookt ;
brood, het geld van de tafel of ; van bier,
lemand van de kamer , van de kageltel
bij zinverzetting : De moat afstrijken. -,
afstoken. *-, ten einde stoker) : Is de oven
door strijken reinigen : Het mes op het brood
reeds alyestookt ? *-,o, w. met H., ten einafstrijken.*-, ten einde strijken, bij strijk de stoke!).
sters : Zijn al de hemden afgestreken; , *-. o.
weggaan.
*Afstoirnen , 0. w. met Z. , door middel
w. met Z., vvegstrijken , d.
van de stoomkracht zich verwijderen : De
met H. , het strijken eindigen.—ing vr.
boot is de rivier afgestoomd , van hier af- *Afstrikken, b. w. ten einde strikken.
gestoomd.
*Afstrooijen , b. w. strooijende wegnemen
*Afstompen, b. vv. met stompen verwijdeen gebruiken : Van dien hoop mest is nog
ren: Men stompte hem van de kamer of.
weinig afgestrooid.
—jag , yr.
Afstroomen, o. w. met Z. , naar beneden
Afstompen , h. w. stomp maken : Een'
stroomen : flier is het water ofgestroomd.
door den siroom verwijderd of medegedegen , Eenebijl afstompen. *-, de scherpe
kanten van iets afnemen : Een' steen afvoerd worden : De boom stroomde van ons
stompen.
af. *-, b. w. stroomende afscheiden : De
rivier stroomt reel van hare oevers of.
Afstooten,ongetb. w. naar beneden stooten:
Hij stiet den pond de trappen of van de trap—ing, yr.
door stooten verwijderen lentand alfstrooPen , b. w. naar beneden stroopen,
pen of.
van de kamer afstooten. door stooten alzie Neerstroopen ; door stroopen afzonderen en (bij zinverzetting :) door stroozonderen : Het vel van den elleboog afstooten. De koeheeft beide horens afgestooten.
pen ontblooten , reinigen : Een' aol of hags
het eel afstroopen. Een' aal of hags afstrooSprw. De horens of Ziine horens afstooten ,
door ontmoeten wederstand toegeverider
pen.*-, stroopend aioopen , d. plunderen :
De vijanden stroopten het land af. —er,
warden. —er, m. —ing, N r.
*Afstoppen , b. en o. w. met H.. ten einde
m. —ing, yr.
stopper! : Zt:/jit de kousen, de ruiten
Afstuiten, o. w. met Z. , door op of tegen
gestopt?
jets te stuiten aispringen: De bal stuitte op
den paal of ; fig. in bet dagelijksche verkeer :
*Afstoranen o. w. met Z. , van Gene
k zal het maar op u laten afstuiten., d. i.
plaats zekere rigting stormen : De vijand kwam op ons a) stormen.
laten aankomen Alles stuit op mij of.
Afstorten , b. w. naar beneden storten ,
—ing , yr.
uerpen Eene lading koren afstorten. Zich A fstuiven ongel. o. w. met Z. , zich stnivan eel?' toren afstorten. Den room van de
vende verwijderen : Het zand stoof van den
ntelk, Het vet van de soep ofstorten.*-, o.w.
dijk af ; fig. Hij stoof van de kamer af,
met Z. , naar beneden stollen , alvallen Hij
verwij derde zich schielijk daarvan. door
stuiven op de oppervlakte'verminderd worden:
stortte van het dak,van de rots af.—ing,Yr.
De duinen stuiven dugelijks af. —ing ,yr.
*Afstoven , b. en o. w. met H. , ten einde
Afsturen , b. w. in de scheepvaart , door
stoven.
st nren verwijderen : Het scht:p van den kant,
Afstraffen, b. w. wegens ligte verpijpen ,
van den wal afsturen.*-, afzenden : 1k zal
behoorlijk straffen : Het kind met de roede
hem van huis afsturen , Item morgen op
afstraffen. De knaap diet zich geduldig afdie zaak afsturen.
straffen Iced de straf gewillig. —fing, yr.
Afstralen o. w. met H., met stralen af- *Afsukkelen, o. w. met Z. , zich sukkelende verwijderen : Den berg afsukkelen.
schijnen : Een heldere glans straalde van
Van de markt ofsukkelen.
zijn voorhoofd straalswijze alloopen :
Het water straalde van het dak of. Afsullen, o. w. met Z. , afglippen : Ik
snide van den drempel of.
—ing, yr.
Afstrijden, ongel. b. w.door strijden ver- Aftafelen , a. w. met H. ophouden te tafclen.
wijderen; doch enkel
femaytd iets of-
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Aftakelen , b. w. zie Onttakelen. *Aftoomen , b, w. den loom afdoen De
—ling, yr.
paarden werden afgetoomd.
Aftappen , b. w. door tappen eene vloeistof *Aftooveren , b. w, door tooveren afzonlaten afloopen : Den wijn van een vat afderen : Wie heeft dat stuk er afgetooverd ?
tappen of (bij zinverzetting:) Een vat (wijn ,
door tooveren ontvreemden : Niemand
bier, enz.) of tappen. Bier op kruiken afkan het mij toch hebben afgetooverd !
tappen. Het water eener gracht of Eene *Aftoppen, b, w. door het wegnemen der
gracht aftappen. lemand het water aftaptoppers korter maken : Boomen of tappen,
pen. Zich blood late)? aftappen, doen *Aftornen , zie Aftarnen.
aderlaten. —per, m. -ping , yr. (mrr. *Aftorschen , b. w. door torschen naar be-en.) —ster, yr.
neden of op een' afstand brengen.
Aftarnen , b. w. door tarnen thonderen : Aftou.wen , b. w. bij leértouwers , ten einde
Den kraag van een' rok aftarnen.
touwen : Zija al de vellen afgetouwd? *-,
ten
einde tarnen : De knaap heeft alles nog niet
afrossen , afranselen , hetzij met een touw
afgetarnd.
of met iets anders : lk liet hem duchtig afAfteekenaar, m., —aarster vr. die
touwen.
aft eekent. —en , b. w. door teekenen thon- Aftrakteren , b, en o. w. met H., tot alderen, d. bier, aanduiden , aanwijzel, : Een,
scheid trakteren , inzonderh. op naaischoleger afteekenen , d, daarvan de grenzen
len , waar een meisje bij Naar vertrek aan de
door teekenen aanwijzen. door teekenen
andere meisjes een afseheidspartijtje geeft.
aanwijzen , voorstellen : Eene bloem aftee- Aftrappen , h. w, naar beneden trapper! :
kenen. lets met eene kool op den mem afHi trapte den kerel van de ladder af. *
teekenen.*-, ten elude teekenen : Is die kop
door trappen verwijderen : Hij trapte hem
reeds a4eteekend P —ing, yr. bet afteevan de kamer af. lk trapte den hond van
kenen ; het afgeteekende : Eene afteekening
mij at.
door trappen afzonderen : bij
van iets waken , leveren , inzenden , geven ,
trapte een stuk van de sport af. in de
vervaardigen.
turfvenen , ten einde trappen : De turf is
Aftellen , b. w. door tellen afscheiden :
afgetrapt.*-,o. w. met Z., zich trappende
heb van die som Brie honderd gulden afgeverwijderen , afstappen : Hij trapte van de
teld; van bier : de juiste som tellen , als: Het
stoep a.f.*-, met H. , het trappen (van turf)
beloop der rekening ligt afgeteld. Tot miseindigen ; zijn trappen ergens been rigten :
druk aftellen (of
Hij trapte woedend van zich af.
bij uitgevers van
boekwerken , voor scheurpapier verkoopen. Aftred , in. het aftreden , doch ongebruike0. W. met H. , bet tellen eindigen.
lijk; plaats waar men aftreedt : Val niet, hier
• —ling , yr.
is een aftred.
*Afteren , b. en o, w. met H. , ten einde Aftreden ongel, o. w. met Z., naar beneteren ,
i. met teer bestrijken.
den treden: Van den wagen aftreden.
*Afternen, zie Aftarnen.
iemand aftreden , het rijtuig verlaten en bij
*Afteuten o. w. met H. , ten einde teuten.
iemand intreden. 4- , zich al tredende verwij*Aftiegen , ongel. b. en o. w, met Z., verderen : Hij trad van het tooneel af; fig. Van
ouderd,behalve in den verl, t. ik toog af en
het tooneel, het pad der deugd aftreden , d.
het verl, deelw. afgetogen , die nu en dan
i. het verlaten.
een ambt nederleggen
nog voorkomen. Lie Aftrekken.
wanneer de tijd is verstreken , gedurende
*Aftikken, b.w. door tikken verwijderen
welken men het bekleeden moet : Jaarlijks
of afzonderen.
treedt het oudste lid van het bestuur
Aftillen , b. w. een zwaar ligehaam door
b. w. door treden afscheiden : .Hij trad een
tillers verwijderen : Een aanbeeld van het
stuk van den steen af.*-, door treden afmeblok aftilleniemand van zijn' stoelaftillen.
ten of de maat van iets bepalen : Een' tuin
.Aftimmeren , b. en o. w. met H., ten
aftreden.
, yr.
einde timmeren.
Aftrek, m. aftrekken,afnemen :Na aftrek der
*Aftippen , b. w, de tippen van iets wegneschulden bleef er weinig over ; fig. vertier,
men : Laatuw haar een weinig aftippen.
verkoop: De aanvraag brengt aftrek
Aftobben b, w. door tobben vermoeijen :
wee y. Die goederen hebben weinig aftrek ,
lemandaftobben.Zichaftobben,--bing,yr.
worden niet zeer gezocht. —ken ongel ,
*Aftoeten, b. w. toetend afkondigen : De
b. w. naar beneden trekken : Men trok hem
torenwaehter toet des naehts de wren
van het dak af.*-, door trekken verwijderen :
Aftogt , m. het aftrekken van krijgslieden :
Trek de tafel wat verder van den vnuur of ;
Den aftogt slaan , blazen. Het garnizoen
van bier fig. De hand van iemand aftrekken.
bedong een' vrijen aftogt.
d.i. hem niet meer ondersteunen. Zijne hand
*Aftonnen, b, w, in tonnen afmeten : De
van iets of iemandaftrekken d.i. zijne geturf is afgetond.*-. o, w. met II. , ten einde
negenbeid voor jets of iemand laten varen.
tonne!).
femand van zijne overdenkingen aftrekken ,
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hem daarin storen.Zich van de wereld aftrekken , d. i. van de wereld afstappen , alle verbintenissen met haar afbreken. 41-, door trekken afzonderen Een' ring van den vinger
aftrekken. remand den hoed van het hoofd,
den rok ran lief lij f aftrekken. Een' haas
het vel aftrekken en (hij zinverzetting : )
Een' haas aftrekken ; fig. remand het masker of de mom aftrekken , hem ontrnaskeren.
Een' knecht een gedeelte van zijn loon aftrekken, d. het hem niet betalen. in de
rekenkunde : Eene sore van eene andere aftrekken.*-, bij wijuverkoopers en bierstekers,
laten afloopen in andere vaten ofin flesschen ;
bij boek- en plaatdrukkers , van proefbladen ,
afdrukken : Is het derde vel afgetrokken ?
bij artsenijbereiders : Kruiden aftrekken,
d. de kracht er uit laten trekken; van bier :
De thee is afgetrokken, heeft bare kracht
verloren : Afgetrokken thee. hij jagers of
krijgslieden , afschieten : Een geweer aftrekken.*-,ten eindc toe trekken : De paarden kunnen dat eind welts nog wel aftrekken.
door trekken vermoeijen : De paarden
hebben zich afgetrokken. Zie ook Afgetrokken. o. w. met Z., wegtrekken ,
zich verwijderen : Het onwed'r trok of. De
rijandis alE,Yetrokken. De wacht trekt af.
Van de wacht aftrekken. Illorgen trek ik af,
d. i. in 't gemeenz. verkeer : morgen ga ik
been, vertrek ik. —ker,, m. werktuig ter
ontiading van geschut. —king , yr. het
aftrekken; inzonderh. in de rekenkunde, eene
der zoogenaarnde vier specien : Hij kan de
ftrekkin g en komtmorgen aan de vermenigvuldi 9 ing o. hetgene afgetrokken
is ; vooral vocht , waarin kruiden afgetrokken zijr, : Een aftreksel van vlierbloemen.
Aftreuren (zich), w. w. zich door treuren
afmatten.
*Aftrippelen o. w. met Z. , zich trippelende verwijderen : Zijtri ppelde van de kamer of.
4Aftroetelen , b. w. door troetelen , d. i.
vleijen, verwijderen en aan zich brengen lk
zal hoar de toestemming wel weten af to
troetelen.
Aftroeven, b. w. in het kaartspel, met eene
troef nemen : Een' slag van iemand afkroeyen of (met zinverzetting:)Ientand aftroeven.
Eene kaart aftroeven ; fig. met harde redenen bejegenen: 1k heb hem duchtig ofgetroefd.
Aftroggelen, b.w. door troggelen, Yleijen,
bedelen , bedriegerij , enz. verwijderen en
aan zich brengen : Zij mist hem al zijn geld
af to troggelen. —ing, yr.
Aftrommelen , h w. door trommelen verwijderen : De vogels van het dak aftrommelen.*-, bij trommelsiag aikondigen : Een bevel attrommelen. —ing, yr.
Aftrommen , zie Aftrommelen.
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Aftrompen , b. w. verouderd , zie At..
trompetten.
Aftrompetten, b, w. met trompetgeblaas afkondigen : De order is dezen morgen
ofgetrompet.
Aftroonen , b. w. door vriendelijkheid ,
vleijerij enz. allokken : lemand alles oftroonen, zijne beste klanten aftroonen.

—ing,vr.
*Aftruggelen zie Aftroggelen.
Aftuimelen o. w. met Z. , tuimelend naar
beneden vallen : Hij tuimelde van het dak
af. Zij is de trappen afgetuimeld.
Aftuinen , b. w. door middel van een' twin
afzonderen of afsluiten : Een stuk gronds
aftuinen. —ing, yr. (mrv. -en ,) het aftuinen; datgene , waarmede iets afgetuind is.
*Aftuiten zie Aftoeten.
*Afturven o. w. met H. het turven eindigen.
*Aftweernen zie Aftwijnen.
*Aftwijnen , b. en o. w. met , ten eh,de twijnen.
4'Aftwisten, o. w. met H., ten einde twister,.
Afiraardigen , b. w. vaardig makes en afzenden , van personen en zaken : Een' bode,
brief., schip, enz. afvaardigen ; fig. lemand
koel gvaardi gen , iemand met een koel
antwoord afschepen. —er, m. (des -s, mrv.
-s.) —ing, yr. —ster,, yr. (mrv. .s.)
*Afvaart , yr. bet afvaren ; plaats, waae
men afvaart.
Afvagen, zie Afvegen.
Afval, m. het afvallen: De afval der bladen;
fig. het verlaten van een' persoon of zaak,
waaraan men zich verpand had: De afval
van het geloof. De afval der IVederlanden.
lemand tot arval beweg en , verlei den , overhalen, vervoeren,*-, hetgene van iets afgeYallen is,bij v. afgevallen vruchten.*-, bij vele
werklieden hetgene van bun werk afvalt bij
timmerlieden : krullen , spaanders ; bij singers : kop , pooten , pens , enz. ; bij schoenmakers : leérsnippers, enz., enz. —lea,
ongel. o. w. met Z., naar beneden vallen : Brij
Niel van het dak Zij viel de trappen of.
De hoed viel mij af. De kalk is van den,
muur ofgevallen; fig. in krachten ofgezondheid afiiemen , vooral daarvan de uiterlijke
kenmerken vertoonen , vermageren : C ry
broederis merkelijk, afgevallen ; van bier: in,
achting dalen , of in bctrekkelijke waarde
verminderen : Die man is mij zeer afgevallest , in achting bij mij gedaaid. Deze wija
valt bij den vori gen merkelijk af.*--, op een'
afstand vallen : Hij viel wel Lien schreden,
van den 111U117' of ; fig. van een whip dat
de streek verlaat , zegt men : Bet volt af ;
fig. iemand of iets met opzet verlaten: lemand
d. ontrouw worden. Van den
honing , de godsdienst, het tjeloof, de
dengd afvallen; van bier ook enkel: Afrat-
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len , arvallig worden, zijne godsdienst verEen kalf de huid afvillen. Een doodpaard
afvillen. —ling yr.
laten. h. w. door vallen afzonderen : Hij
viel een stuk van zijn' neus, het vel van zijn' Afvisschen b. w. door visschen verwijarm, een' hock van de tafel af —lig 9
deren : De keukenmeid heeft het vet van
de soep afgevischt. ten einde visschen:
(-er -st,) by. tot afval genegen of overhelIende Afvallig worden rnaken , van zijne
Morgen zullen wij de sloot afvisschen.*-,
o. w. met H., het visschen eindigen.
godsdienst afkeerig worden, maken. —lige,
m. en yr. (des -n , mrv. -n,) die van zijne gods- "Afvlalilken 9o. w. met H., vlakken afgeven.
dienst afvalt. — Voor iemand, die eerie gods- "Afvlechten9 ongel. b. en o. w. met H. ,
ten einde vlechten.
dienst wezenlijk verlaat , is Afgevallene ver"Afvleijen , b. w. door vleijerij aan zich
kieselijker. —ligheid 9 yr.
Afvangen ongel. b. w. door vangen ver- brengen: Zij wist hem zijne toestemming
af te vleijen.
wijderen of wegnemen: Een' bond de vlooijen
afvangen.De rupsen van de cozen afvangen. "Afvlekken zie Afvlakken.
*--,door vangen verwijderen en aan zich bren g- "Afvlieden 9 ongel. o. w. met Z. zich door
vlieden verwijderen.
en, d. i. den regtmatigen eigenaar ontnemen :
iemand de duiven ofvangen ; fig. in het ge- Afvliegen, ongel. o. w. met Z. , naar beneden vliegen : De adelaar vloog van den
meenz. verkeer : iemand eene vlieg afvangboom af op den grond ; fig. Het meisje
en , iemand verschalken , hem eerie kans
agog de trappen af. zich vliegend verafkijken.
Afva,ren , ongel. o. w. met Z., naar bene- wijderen : De kippen vlogen het rek af ; fig.
De pijlis van de pees afgevlogen. De hoed
den varen : Wij voeren de rivier af zich
vloog mij van het hoofd of De bijl vloog
varende verwijderen : Wij zijn om zes uur
van den steel af. De vonken vlogen er af.
afgevaren. door varen afzonderen : De
De hondvloog op hem af, Op iemands wenvreemde scAipper voer mijn roer af.*-, door
ken afvliegen, d. i. op iemands wenken voortvaren verwijderen Hij _voer mij verre van de
snellen , om zijne bevelen nit te voeren.
stad af.
met H.: Op-en afvliegen.*-, b. w. door vlieAfvechten , ongel. b. w. door vechten vergen verwijderen of afzonderen : De dui
wijderen , afslaan : Den vijand afvechten;
heeft het glas van de tafel,zich een, vleugel
fig. « De wanhoop afvechten.» VoNDEL -,
afgevlogen.
door vechten vermoeijen : Zich afvechten.
Afvlieten 9 ongel. o. w. met Z. , naar beAfveegster,9 yr. die afveegt.
Afvegen b. w. naar beneden vegen : Het neden vlieten : Het water vloot van den wed;
of De tranen vloten langs of van hare wan gstof de trappen afvegen.*-, door vegen veren of. --ink', yr.
wijderen en (met zinverzetting:) door vegen
reinigen Het stijk van de voeten afvegen. Afvlijen 9 b. w. op zekeren afstand vlijen
De turf moet ten minste eene halve el van
De voeten op de mat afvegen. Den mond afden schoorsteen ofqevlijd worden.*-, b. e n
vegen. De handen aan of met een' handdoek
0. w. met H., ten elude vlijen.
afvegen.Destoepafvegen; fig.in den gemeenz.
spreektr.: lentand van de korner afvegen , Afvlijmen, b. w. met eene vlijrn wegnemen: Hij liet het gezwelaidijmen. -ing9vr.
d. verjagen. —er, m. —ing 9 yr.
*Afvellen, o. w. met Z. , bet vet veriiezen. Afvloeijen, o. w. met Z., zie Afvlieten.
"Afvenen 9' b. w., zielTitvenen."-, o. w. —jing , vr.
"Afvloelien , b. w. door vloekwoorden vermet H. , bet venen eindigen.
Afvergenn, b. w. afvorderen : Men vergde wijderen ; fig. met vioekwoorden bejegenen:
Hi)* nerd gedurig afgedoekt.
—ing, vr.
hem niets
"Afvloeren, b. en o. w. met H. , bet vioc-*Afverven zie Afverwen.
Afverwenn, b, w. ten einde verwen : Verw ren eindigen.
deze kamer eerst o, w. met H., bet "Afvlooijen b. w. van vlooijen reinigen.
verwen eindigen : Zij hebben afgeverwd.*-, "Afvloten 9 b. w. vlotend verwijderen : Den
room van de welk afvloten en (1)0 zinverzetde verw loslaten , afgeven : Dit blaauwe
ting :) De melk atvloten. AAevlote melk ,
katoen verwt te zeer af.
"Afvezelen O. w. met H. , vezels af- elders vlotemelk geheeten.
4 Afvlotten, b. w. naar beneden vlotten: Er
geven.
Afvijlen, b. w. door vijlen afzonderen : De wordt veel hunt den Rijn afgevlot.
punt van een' spijker afvijlen. -, door vijlen "Afvlugten , o. w. met Z. , zich vlugtend
verwijderen: Hij vlugtte wijd van het huis
verminderen , d. korter of dunner maken :
of.
De boutis te lang en de sleutel te dik, gij
moet beide een weinig afvijlen. —ing Afvoederen , b. w. zie het meer gebruikelijke Afvoerenyr. —set o. bet afgevijIde.
Afvillen , b. w. door villen afzonderen en Afvoegen , h. en o. w. met H., ten einde
voegeii ; Zoo dra de muur was afgevoegd,
(rnet zinverzetting :) door vine') ontblooten :
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begon de metselaar aan den schoorsteen.
Afvoer, m. (des -s,) het afvoeren. —en ,
b. w. naar beneden voeren Men voert den
wijn in stoombooten den Rijn af.
wegvoeren : Men voert deze waren van bier op
wagens af; fig. Iemand van een voornemen,
enz. afvoeren , d. daarvan afleiden hetzij
door voorbeeld , overreding of op andere
wijzen. *-, ontslaan zijn ontslag geven.
Afvoeren,(samengetrokken uit alvoederen)
b. en o. w.met H.,het voeren , zoo wel van een
kleedingstuk , als van het vee , eindigen :
De rok is afgevard. Het vee is afgevoerd.
Heeft de mein al algevoerd ? —ing , yr.
Afvoering, yr. het afvoeren.
*Afvollen , b. en o. w. met H. , ten einde
vollen.
Afvorderaar m. (des -s, mrv. -s,) die
afvordert. —en , b. w. afeischen : Iemand
iets afvorderen. —ing, yr.
Afvormen , b. w. in een' vorm afbeeiden :
Eene klokafvornien.*-, b. en o. w. met H.,
ten einde vormen.
*Afvouwen, ongel. b. en o. w. met H., ten
einde vouwen : Het linnen is reeds afgevouwen.
Afvragen , gel. en ongel. b. w. door vragen
van iemand trachten te verkrijgen of
te vernemen : 1emand iets , zijn' pas
zip' geld afvragen. Sprw. Zoo vraagt men
den voeren de kunst af , d. op die wijze
tracht men eenvoudigen linden hunne geheimen te ontlokken ; fig. in den gemeenz.
spreektr. : lemand het hentd van het lijf afvragen , d. i. hem op eene onbescheidene
wijze uitvragen. —ing yr.
*Afvreten , ongel. b. w. vretend verwijderen : De geit heeft al het loof van drat struikje afgevreten.
Afvriezen , ongel. en onreg . o. w. met
Z. , zich door vriezen afzonderen : De ooren
zijn hem afgevroren. De hulk is van den
muur afgevroren.* onpers. w. met H., ophouden te vriezen : Het heeft afuevroren.
*Afvrijen, b w. ontvrijen.
4Afvrijven zie Afwrijven.
Afvuren , h. w. afschieten , lossen : De
kanonnen afvuren. *-, o. w. met H. , ophouden te vuren, voor de laatste maal vuren:
Zoo dra wij afgevuurd hadden, keerden wij
huiswaarts ; fig. Hij heeft afgevuurd,
kan niets meer. —ing yr.
Afwaaijen , b. w. door waaijen afscheiden:
De wind heeft al de peren van den boomafgewaaid. *-, 0. w. met Z. , door waaijen afgezonderd of verwijderd worden : De hoed is
raj van het hoofd afgewaaid. Debanknoot
waaide van de tafel af. *-, met H., van zekere hoogte waaijen : De nag waait reeds
woken achtereen van den toren af.
*Afwaarts, zie Nederwaarts.
Afwachten
w. tot het einde toe wadi-

Afweg
ten , d. wachten tot iemand of iets komt
of iets gebeurt: lemand afwachten. lemands
komstaiwachten. De schuit afwachten. Het
elude of' Den uitslag van iets of wachten.
Den vijand afwachlen. —ing, y r. het afwachten : In afwachtiny van gunstige tijding.
*Afwaggelen , o. w. met Z. , zich waggelend verwijderen : De stoep afwaggelen.
*Afwaken (zich), w. w. zich moede waken.
*Afwalken , b. en o. w. met H. , ten einde
walken.
Afwallen , b. w. door wallet, afzonderen ,
d. i. met wallen omsluiten : De stad is behoorlij k afgewald.
Afsvandelen o. w. met Z., naar beneden
wandelcn : Een' heuvel afwandelen.*, zich
al wandelende verwijderen wandelde
bij de brug links van hen af. Hij is reeds
voor een uur van de markt afgewandeld.*-,
met H. , ais : Op- en afwandelen. *-, b. w.
door wandelen afzonderen : De schoenen van
de voeten afwandelen.*-, tot aan het einde
wandelen : Zult gij dien ganschen wey
door wandelen alkunnen alwandel,n?
matten : Zich afwandelen.
*Afwannen, b. en o. w. met H., het wan nen eindigen.
*Afwapperen, o. w. met H., van zekere
hoogte wapperen : Het vaandel wappert van
den toren af:
Afwasehster, y r. die afwascht.
Afwassehen , ongel. b. w. door wasschen
afseheiden en (bij zinverzetting :) reinigen :
Bet vuil van zijne handen afwasschen. De
handen °filet gezigt afwasschen ; fig. De
Been
handen van iets afwasschen d.
deel aan iets hebben of willen hebben.
—scher, m. —sehing , yr. (mrv. -en.)
*Afwassen ongel. o. w. met Z. , zich
wassend verwijderen : Deze tak avast te ver
van den muur af.
Afwateren, o. w. met H. , zich van het
overtollige water ontlasten : Mijn tuin watert
aan die zijde af. *-, b. w. in de perserijen ,
ten einde wateren , d. i. met golven persen :
Zijn de gordijnen afgewaterd? —ing yr.
het afwateren; plaats, w(aar het water afloopt;
afloop van het water.
*Afweegster y r. die afweegt.
Afweeken , b. w. door weeken afzonderen :
Gij moet die pleister afweeken.*-, o. w. met
Z., zich door weeken afzonderen: De pleister
is van het been afgeweekt. —ing , yr.
Afweenen , b. w. door weenen doen verdwijnen , d. i. door tranen boeten of uitdel gen .: Hij weende zijn vergrijp aan Karen
boezem af.*-, door weenen afmatten : Zich
afweenen.
Afweerder m. (des -s, mrv. -s,) die afweert.
Afweg m. Meg, die van den gemeenen en
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regten weg afwijkt : Hij sloeg een ,'Aafweg in;
fig. verkeerde weg met opzigt tot zedelijkheid en deugd : Reeds vroeg geraakte hij op
afwegen.
Afwegen ongel. b. w. door wegen afzonderen : Weeg er ti en pond af Is de snuif
voor M. reeds afgewogen ? *-, ten einde
wegen : Weeg eerst die balen af ; fig. afmeten , berekenen : Zijne krachten naar den
arbeid afwegen.*-, o. w. met H. , het wegen
eindigen. —er, m. —ing, yr.
Afweiden, b. w. door weiden afzonderen
en (bij zinverzetting :) door weiden kaal
maken : De koeijen hebben het gras van die
scheidvoren a fgeweid. De paarden hebben
dit land afgeweid. o. w. met Z. , weidend
verwijderen : De koeijen zijn to ver van het
huis afgeweid ; fig. afwijken: Van zijn onderwerp ajweiden,. Zie ook tlitweiden.
—ing , yr.
Afwenden , b. w. door wenden afbrengen ,
afkeeren , ter zijde wenden : Het gezigt afwenden , van iemand of iets afwenden.
Met afgewende oogen. Een schip afwenden.
Een' slag of stoot afwenden of van zich ofwenden. Zich van iemand of iets afwenden.
De Hemel heeft dien slag gelukkig afgewend ; fig. de nadering van iets kwaads verhinderen : Een gevaar ofongelukalwenden.
*-, in den landb. ten einde wenden : Zoo dra
wij dit stuk gronds afgewend hebben.
—er m. —ing yr. het afwenden ; inzonderh. in het krijgswezen : Eene afwending maken , d. i. den vijand noodzaken ,
om zijne matt te verdeelen, hetgene men te
wee; brengt , doordien men hem op eene
zwakke plaats verontrust of bedreigt, en
hem alzoo van zijn hoofddoel afleidt.
Afwennen , b. w. door wenden afbrengen :
Een kind van de borst afwennen. In plaats
van : lemand van iets afwennen , bezigt men
liever , bij zinverzetting: Iemand iets afwenden. Zich iets afwennen. In de uitdrukking : Het spelen afwennen ziet WEILAND
een uitgelaten zich. Ons komt dit twijfelachtig voor, wijI beide uitdrukkingen aanmerkelijk in beteekenis verschillen. Want zich
jets afwennen onderstelt eenige moeite of
inspanning : tk heb mij het spelenafgewend,
ik heb mij daarvan afgetrokken , dewijI ik
het schadelijk acht. Ik heb het spelen afgewend , ik heb bij gebrek aan oefening of
gelegenheid de gewoonte van bet spel verloren. —ner in. (des -s,mrv. -s )—ning
yr. —ster,, vr. (mrv, -s.)
Af wentelen, b. w. naar beneden s entelen :
men wentelt de balken van den dijk of.* -,
door N.-k entelen verwijderen : Wentel dat blok
watverder van de deur of. —ing, vr.
Afweren , b. w. door weren verwijderen of
op een'a fstand !louden: Het vee van den korenakker afweren. De werpen van zich afire-

ren. Deze duffel zal de koude afweren.
—Ing yr.
Afwerken, b. w. door werken naar beneden krijgen : De zware steenen van den
vel afwerken. door werken verwijderen of
afzonderen : Het vel van zijne handers afwerken. De steenen van de stoep afwerken ;
fig. Zich van jets afwerken , d. i. met moeite
en inspanning van iets afkomen.*-, ten einde
werken : Mijne tank is afgewerkt. -,
door werken afmatten : Zich afwerken.
o. w. met H. , het werken eindigen.
Afwerpen,ongel.b.w.naar beneden werpen,
afgooijen, afsmijten. welke echter beide voor
lomper worden gcliouden : Het paardwierp
den ruiter af. Hij werd van den toren afgeworpen. door werpen afzonderen : Men
wierp met knuppels appelen van den boom
af. Het hert werpt zijne horens of. Hij wierp
zijn' mantel af; fig. Het juk afwerpen zich
met geweld en plotseling aan de slavernij onttrekkcn , zie Afsehudden. Die post
werpt niet veel of , brengt niet veel op.
o. w. met Z. , bij de zeelieden , zie ATgieren. —er, m. —ing, yr. —ster 9
yr.
*Afwetten b. w. door wetten verwijderen of afzonderen: Wet den roest van het
door vetten reinigen Gij moet
mes af.
ten einde
die messen ter deep ajwetten.
wetten.
Afweven, ongel. b. en o. w. met H. , ten
einde weg en : Het linnen is ofgeweven.
Afwezen, onreg. 0. w. met Z., naar beneden zijn : De kid() kker is van den toren af.
a fgezonderd zijn : De kop was er spoedig
af. Yen% ijderd zijn : Deventer is drie
uur gaans van Zutphen af;fig.buiten verbinis nog niet
ding met iemand of iets zijn
van mij af. lk ben reeds lang van hem af.
tegenstelling van verpligt zijn , doch met
cene ontkenning lk kan niet afzijn , u te
melden *-, afgemat zijn : Ik ben of , geheel af. *-, stoelgang hebben doch enkel in
de saAmgestelde tijden : Het kind is reeds
afgeweest. Dewiji in de meeste , zoo Ilia
able , nitdrukkingen van dezen aard een
ander lig t te raden werkw. is uitgelaten ,
moeten wij, om niet al t o uitvoerig te worden,
ons met het bovenstaande vergenoegen. o.
het niet tegenwoordig zijn :Bet geschiedde
in zijn afwezen.
Afwezend, by. niet tegenwoordig , verwijderd ; fig. verstrooid van gedaehten : Hij is
afwezend , d. is met zijne gedachten
ver van huis. —heid , vr. afwezen.
Afwezig, by. afwezend. Synonymisten zouden ons gaarne verschil tusselien afwezend
en alwezig doen vinden , zoo het gebruik
hun maar te hull) k warn. —held, yr.
*Afwieden , b. en o. w. met H., ten einde
NV

ieden.
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b. w. aloe& iet;en hen Arivischster , yr. (mrv. -s,) die afwischt.
y
kind afwiegen. Zich aftviegen.
Arwissehen , b. w. door wisschen arzonAfwijken, ongel. o. w. met Z. zich al
deren of verwijderen en (bij zinverzetting :)
wijkende verwijderen : Van den reten weg
door wisschen reinigen: Wischuwe tranen af.
afwijken , d. i. hem langzamerhand verlaten;
Winch de tranen van uwe wangen af. Wisch
fig. Van het kwade , de deugd , de waarheid,
uwe wangen af; fig. lemands tranen afzijne genornene besluiten afwijken. van
wisschen. Iemand de tranen afwisschen ,
elkander wijken : De muur begint hier en
d. iemands iced verzachten. —er m.
daar af te wijken ; fig. verscheiden zijn
—ing vr.
Waarin meent gij wet , dat onze dichters Afwisselen , b. w. door wisselen verwijde het meeste van elkander afwijken? —er,
deren en aan zich brengen: Een JoodwisselIn. (des -s, mrv. -s.) —ing , y r. (mrv. -en.)
de hem gisteren al zijne dukaten af. -,
—ster y r. (mvv. -s.)
beurtelings op elkander doen volgen : Wij
Afwijzen ongel. b. w. door wijzen verzijn in de gelegenheid om onze studien
wijderen : Hij wees mij van den weg
nu en dan met nzuziek af tewisselen.*-, o.w.
iemand met de hand, enz. een teeken geven,
met H. , elkander vervangen of opvolgen :
om zich te verwijderen; doch meestal fig. Met
Geluk en ongeluk wisselen gestadig of;
willenaannemen of ontvangen : Een'
jedeb
doch in dezen zin weinig gebruikelijk , clan
laar afwijzen. lemand aan de deur afwijin het tegenwoordige deelwoord, zieAfwiszen. Eenverzoek afwijzen. Den vijand afselend, —end , by . dat verandert , afwijzen, d. i. hem terug drijven , afslaan.
wisselt en van tijd tot tijd door iets antlers
—ling, (mrv. -en.) het afwijzen ; invervangen wordt : hij screed met afwissezonderb.: De afwijzing van het kompas ,
lend geluk , nu eens gelukkig , dan
d. i. de afwijking van het ware noorden.
weder ongelukkig.Eeneafwisselende koorts,
Afwikkelen, b. w. wikkeiende verwijdie tusschenpoozen van rust heeft. Afwisderen , d. i. bet opgewikkelde losmaken :
seleAd rfrn, welks regels om den anderen
Een Maven afwikkelen.
staand en slepend zij n.Een afwisselend ambt,
*Afwillen , onreg. 0. W. met H., naar behetwelk door twee of meer personen beurneden willen : De bond wil de trappen niet
telings wordt beklced. —ing, yr. inzonderh.
af. -, zich willen verwijderen : De kat wil
opvolging van twee of meer dingen , Welke
niet van de kanzer af. — In deze en meer
in de zelfde orde terug keeren : De afwisseuitdrukkingen van den zelfden aard is een
ling der jaargetiiden.
was bij afwisseander werkwoord verzwegen dat echter niet
ling rijk en arm.
moeijelijk te raden is.
Afwitten , b. w. ten einde witten : Ik wil
Afwinden ongel. b. w.door winden naar bede keuken eerst ajwitten.*-, o. w. met H.,
neden brengen : Wind de kap van den hooiten einde witten : van witte voorwerpen , afberg een weinig af. *-, door winder' verwijgeven: Demuur wit af.
deren : Gij moet den boom een weinig van Afwoekeren , b. w. door woekeren verden muur afwinden ; van hier : Het garen
wijderen en aan zich brengen : De verbazenvan een' klos afwinden. Het garen van een
de sommen , die Itij mij heeft afyewoekerd,
kluwen afwinden, en (bij zinvcrzetting:) Een
maken hem tot een' rzjken man.
kluwen afwinden. ten einde winden : Afwoelen , h. w. door woelen verwijdewij zullen deze streny eerst afwinden.
ren : Zij woelde mij al het dek af.
W. met H. , het winden eindigen. —er, *Afwonen, o. w. met H. , verwijderd
m. die afwindt ; werkiuig om af te winden.
wonen : Gij woont ver van mij af, te ver
—ing, yr. —ster vr.
van de stad af, een uur van uwe zuster af.
Afwinnen, ongel. b. w. door winnen ver- *Afwornmen, b. w. door wormen afzonwijderen en aan zich brengen _remand zijn
deren of verwijderen : Eene baal katoen van
geld in 't spel afivinnen. Iemand den prijs
de trappen of Een' tak van een' boom afafwinnen. Den vijand een' veldslay afwinwomen door wormen ten elude brengen;
nen ; fig. in het gemeenz. gesprek : Het
door wormen vermoeijen: Zich afwormen.
iemand afwinnen, d. i„ a.) iemand over- *Afworsteiett (Zieh), w. w. zich door
treffen : JJj wint hetmj (If 't schrijven ;
w orstelen alma tten.
b.) iemand voorkomen : J)at het) iL U afge- *Afworsten, o.
met H., het worsten
wonnen , ik ben er voor a , of ik ben your u
eindigen.
gereed.
Afwrijven ongel. b. w. door wrijven wegAfwippen, b. w. met eon' wip afgooijen :
nernen , en (met zinverzetting ) door wrijven
Iemand van de ban it: a fwippen 0. W. rnet
reinigen : Het vuil, enz. van de deur afwrijZ. , wippende afvallen : De plank wipte van
ven.De tafel afwrven.*-, ten einde wrijven:
de stelling af; fig. De kamenier wipte
Zoo dra zij al de stoelen afgewreven had.-.
de trappen
d.
liep er ving af. I o. W. met H. , het wrijven eindigcn. —jug I
Ar frvitegen 9

T. 71,

—ping , yr.

yr.
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W. door wrikken af- Afzenden ongel. b. s v. van eene

scheiden.

Afwringen ongel. b.w. door wringen af-

plaats zenden : Men zendt een' bode , een'
brief, koopwaren , enz. af. —er, m.
—ing vr. —ster yr.
Afzengen , b. w. door zengen afscheiden
De mug vliegt in de kaars en zenyt Naar
vieugels af. Eene gans de vee'ren afzengen.

zonderen Ik wrong het vel van mijne vingers af;fig. met geweld afpersen: Iemand zijn
geld , een geheim , zijne toestemming afwringen. ten einde wringen : De hemden
zijn nog niet afgewrongen."-, o. W. met H.,
—ing , yr.
het wringen eindigen. —ing yr.
Afzetsel o. in den tuinbouw , enz. , zie
4Afvvroeten , b. w. door wroeten verwijdehet meer gebruikelijke Allegwer en
ren : De mol heeft aide aarde van de worStek. —ster vr. fig. bedriegster , optels afgewroet.
ligtster. —ten , b. w. afnemen en naar
Afzaaijen , b. w. door zaaijen afzonderen:
beneden zetten : Zet den pot van het vuur af.
Men had er twee mud afgezaaid. ten einDen ketel afzetten. Den hoed afzetten.
de zaaijen.
Zet af 't geweer Een' koffer bij iemand afAfzadelen , b. w. ontzadelen , van den zazetten. De voerman Bette mij te B. af; fig.
del bevrijden: De paardenmoeten aanstonds
Geld afzetten , d. i. van staatswege hepalen,
worden afgezadeld. —ing yr.
dat bet niet meer gangbaar zal wezen. Den
Afzagen, b. w. door zagen afzonderen : Een'
prijs van het brood en (bij zinverzetting:)
tak van een' boom afzagen."-, door zagen
Het brood afzetten , d. voor lager' prijs
korter maken : De plank moet afgezaagd
verkoopen. "-, verwijderd zetten Zet de
worden. "-, ten einde zagen : Al het pout is
tafel van het vuur af ; van bier : Iemand
afgezaagd; fig. van een slecht vioolspeler:
(van zijn ambt) afzetten. Een' ambtenaar,,
Eindelijk had hij de symphonie afgezaagd.
koning, priester, ens. afzetten , d. i. hem
o. W. met 11., het zagen eindigen. —er,
van amht of waardigheid berooven. "-, verm. —ing yr.
koopen , slijten , overdoen : 1k heb de waren
Afzakken , b. w. ten einde zakken , d. i.
voor een' billijken prijs afgezet. bij
alles, wat in zakken moetgedaan worden,erin
wondheelers: Iemand een' arm, een been
doen:Wij zullen de bopkweit eerst afzakken.
afzetten, d. afzagen, afsnijden; fig. Iemand
Afzakken o. w. met Z. , naar beneden
koel afzetten, aan de deur afzetten d. i.
zakken : De aak zakte den Rijn af. Hij liet
al, wanneer
afwijzen. Eene koe zet het kalf,
zichlangs den muur afzakken. Mijne kouzij het onvoldragen ter wereld brengt. Striasen zakken af. Het kind is de broek afgeroovers zetten een' reiziger af, wanneer zij
zakt ; fig. aftrekken , zich verwijderen, met
hem uitplunderen ; Iemand afzetten
het bijdenkbeeld van langzaanaheid : Een
d.i. hem bedriegen, to veel laten betalen.-,
gedeelte van de vloot begon af te zakken.Wij
in de geneesktinde afdrijven ; van hier : Afzochten hem onder de menigte , dock
zettende middelen. bij boomkweekers en
was reeds afgezakt. —ker, m.(des -s, mrv.
tninlieden , afleggen ; bij teekenaars en
-s,) die afzakt ; inzonderheid een teng bitter,
schilders, met verschillende kleuren onderlikeur, enz. na het eten, of na het drinken van
se heiden : Eene landkaart , teekening
wijn,enz., doch meestalafzakkertjegeheeten.
afzetten. De vakken eener Lamer groen
—kertje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
afzetten. 4-, bij naaisters en kleérmakers :
van afzakker. —king , yr.
Een, kleed met zijden galon afzetten. -,
*A.fzamelen , b. w. door zamelen verwijdebij letterzetters , ten einde zetten: Het zesde
ren.
vel is afgezet. —ter , m. die afzet ; inzon*Afzegelen , b. en o. w. met H. , ten einde
derh. die iemand afzet , d. hem te veel laat
zegelen.
betalen , opligt, bedriegt. zie Arzak.
Afzeggen onreg. b. w. eene gemaakte afker. —terii yr. in den gemeenz sprtr.
spraak mondeling herroepen eene afgesprohet afzetten, opligten, bedriegen ; bedriegerij,
kene of bepaaide zaak opzeggen , zeggen dat
opligterij. —tertje, zie Afzakkertje.
iets niet zal plaats hebben , mondeling afi)e—ting vr.(mrv. -en,)
stellen : Eene les afzeggen, d. zengen , *Afzieden ongel. b. w. zie het meer
dat eene les niet zal pi aats hebben. Een, be-gebruikelijke Afkoken. —sel o. afzoek laten afzegen. Eene veryaderiny afkooksel.
zeggen. —ger,m. —ging,vr.—ster,yr. Afzien,onreg.b.w.tot het einde toe zien:/k kan
Afzeilen , o. W. met Z. , zich zeilend verwijdie vlakte niet afzien ; fig. 1k kan de gevolderen , onder zeil pan , wegzeilen : Wij
geh daarvan niet afzien, d.i. berekenen, be-,
zeilden om zeven uur van Amsterdam af;
paten. 1k zal het einde afzien , d. afwachmij
van hier : Op eene plaats of een schip afzeiLen. a zal het daarnzea afzien, d.
alloeren, afkijken :
len , (1. i. in de rigtitig van eene plaats of een
daarmeé vergenoegen.
o. w.
sehip zeilen. 46-, b. w. door zeilen afzonderen :
Iic zai hear dat kunstje trel afzien.
Ili;; :elide onzen bopyspriet af. —ing , yr.
met !L. van zib ar bet gezigt wenden : Wij
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nioeten wel van ons afzien. Wij kunnenhier
niet verre van ons afzien. Het was zoo duister,, dot ik geene tien schreden van mij af
kon zien ; zijn gezigt of zijne bedoeling
van lets afwenden : Van eene zaak afzien,
d. haar opgeven. laten varen , er zich niet
vender mee inlaten. Ge heel van iemand afzien. 1k zie van den koop Zij ziet van
haar' minnaar af. Wij zagen van ons rest
af, —baar, by. dat men kan afzien,
dock bijna enkel in Onafzienbaar.
—baarheid , y r. —lijk , by., zie Afzienbaar, loch bijna enkel gebruikelijk
in : Onafzienlijk. —lijkheld , yr.
*Afziften, b w. door ziften afzonderen: De
knecht heeft er tien pond van afgezift.
ten einde ziften.
b. en o. w. met
Afzigtelijk, zie Afzigtig.
(-er, -st,) by. en bw. zoodanig dat
men 't gezigt er van afwendt, zeer leelijk :
Een ajzigtig mensal. —heid yr.
*Afzijgen ongel. o. W. met Z. , naar heneden zijgen:Hij zeeg van den stoel af.
Afzijn, zie Afwezen.
Afzijpelen, o. w. met Z., zijpelend afloopen :Het water zijpelt langs den muur af.
—eling , y r. —en zie Afzijpelen.
—eren , zie Afzijpelen. —ering
zie Afzijpeling. —ing zie Afzij.

rem. Zich van de gezelschappen afzonderen ; van hier: fig. Zich afzonderen, zich van
degenen verwijderen, met welke men vroeger
omging. Zie ook Afgezonderd. —ing,
yr. (mrv. -en,) het afzonderen ; fig. eenzaamheid : In de afzondering leven. —lijk
(-er, -st,) by. en bw. eigeulijk wat afgezonderd kan worden ; in het gehruik, van hetgene afezonderd is , bijzonder , cigen : Eene
afzonderlijke kamer. Eene afzonderlijke
behandeling.*-, bw. aileen, eenzaam: A fzonderlijk wonen , leven , zitten , slapen , eten.
Afzonderlijk met iemandspreken,handelen.
Afzooinen , b. w. ten einde zoomen : De
halsdoeken zijn afgezoomd.
*Afzouten,ongd. b. w. ten einde zouten: De
hammen zijn afgezouten.
Afzuigen, ongel. b. w. zuigende van de oppervlakte nemen : Den room van de melk
afzuigen.*--, zuigend afzonderen : Het kind
zuigt de moederveel af;fig.bij boomkweekers
en tuinlieden , door zuigen afnemen en zoo
verkrijgen : De jonge kerseboomen zijn van
dien ouden voor het huis afgezogen.
door zuigen vermoeijen : Het kind heeft de
min afgezogen ,zich afgezogen. —ing, yr.
Afzuipen, ongel. b. w. , zie .Afdrinken

en Zuipen.
*Afzullen onreg, o. w. met , naar be-

neden zullen (gebracht, enz. worden) : De
miter zal van 't paard af. afgezonderd of
zullen worden:De knoopen zullenvan den'rok
wijderen , d. i. van de wijs brengen : Een'
af. *-, voltooid zullen worden : De laarzen
voorzanger afzingen , van de wijs afzingen.
zullen van daag nog af.— DewijI bij af*-, ten einde zingen zie bet meer gebruikezullen steeds een ander werkwoord als uitgelijke ritzingen.
laten moet ondersteld worden , is het niet
*Afzinken ongel. o, w. met Z. , zich door
wel mogelijk, al de beteekenissen op to geven ,
zinken verwijderen.
waarin
het kan v000rkomen.
o.
w.
met
fl.
,
verwijderd
ongel.
.Afzitten ,
zitten : 1k zat ver van u af. Ga wet vender *Afzwa,aijen o. w. met Z. , zich zwaaijend verwijderen : Hij is van de stoep
van het vuur afzitten.*--, met Z., van bet
gezwaaid.
paard afstijgen : De ritmeester liet de ruiterij afzitten. De ruiterij was afgezeten. Afzweepen , b. w, met eene zweep naar
beneden jagen : Iemand van den berg af9L., b. w. door zitten afzonderen : De bank is
zweepen.*-, met eene zweep verwijderen :
nog niet droog , gij zult er al de verve afzitWij hebben den bond van de kamer afge
ten. 4E-, door zitten vermoeijen Zich afzitten.
zweept. door zweepen afzonderen Gij
Afzoenen onreg. b. w. opzoeken en wegzweept het arme dier al het haar van den
nemen : De rupsen van de boomen afzoeken.
rug af.
*-, ten einde toe doorzoeken : De honden
zochten het gansche bosch af , zonder een' Afzweerder,m.,—ster, y r. dieafzw eert.
Alzweinmen ongel. o. w. met Z., zich
enkelen haas op to jagen. —ing yr.
zwemmend verwijderen : Van het land of
Afzoenen , b. w. door zoenen verwijderen :
den oever of `zwemmen. Wear is hij afgeHij zoende hoar de tranen van de wangen
zwommen ? , door zwemmen afmatten :
af.*-, door zoenen hevredigen : Gij moet uwe
Zich ajzwemmen.
nicht afzoenen. Elkander afzoenen , zoenend den twist bijleggen , dien men heeft. Afzweren ongel. b. w. zich met een'
eed van iets losmaken : Eene godsdienst ,
*--, door zoenen vermoeijen : Zich afzoenen,
Een' dwingeland afzweren. Afzweren,
—ing yr.
ongel. o. w. met Z. , door eene zweer of ver *A.fzolen , b. w. ten einde zolen : Hij moet
zwering afgezonderd worden: De groote teen
eerst de laarzen afzolen.
is
hem afgezworen. —ing, yr.
b.
w.
van
lets
anders
afAfzonderen ,
Agaat
, (de stof,) o. en (de steen,) m. (des
scheiden : De lammeren van de schapen ,
Den ouden wijn van den nieuwen afzonde- , -s, mrv. agaten,) een doorschijnende fijne

.Afzingen ongel, b. w. door zingen ver-
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bedient, vooral tot het beet maken van water.
steen zeer hard en met de fraaiste kleuren,
—roos , yr. eene soort van witachtige roos. Aker, m. (des -3, mrv. -s,) zie Eike!,
Agent , m. (des -s,mrv. -en,) zaakgelastigde.
—spek 3 o. —tje , o. (des -s, mrv. -s,)
—schap , 0. hoedanigheid van agent.
verkleinw. van aker.
Agurkje, o. (des -s, mrv. -s,) soort van Akker, m. (des •s, mrv. -s,) een stuk bouwland, dat veelal meer lang dan breed is : Een'
kleinen komkommer,, die gemeenlijk in zuur
akker beploegen,bemesten,bezaaijen,beplanwordt gelegd. —shed, o. —spot, m.
—szaad , o.
ten.Sprw. Gods water over Gods akker laten
Ahorn, m. (des -s, mrv, -en,) naam van
loopen, zeer onverscbillig zijn , zich om niets
bekommeren.*-,hetgene op een' akker groeit:
een' boom die in de gematigde luchtstreken groeit. —bast, m. —blad , o.
Mijn gansche akker is door den bagel ver—boom , m. —en, onverb. by. van
woest. —arbeid, m. , zie Akkerden ahorn Eene ahornen plank. —loof,
werk. —bouw , M. het bebouwen van
o. vr. bladluis op den ahorn.
den akker ; landbouw : Van den akkerbouw
—schors, vr. —suiker, yr. suiker,
leven.4-, de kunst of wetenschap, om de aarde
met voordeel te bebouwen : Den akkerbouw
die uit het sap van den ahorn bereid worth.
—tak , rn. —wortel, m.
leeren. Zich op den akkerbouw toeleggen.
Ai , tusschenw. uitroep van iemand , die eene
Onder die wetenschappen is de akkerbouw
voorzeker de nuttigste.—brem, vr.weede.
plotselinge of onverwachte stekende pijn gevoelt : Ai dat doet zeer.
—en, b. en o. w. met H., weinig gebruik.,
Ajuin, m. (des -s,mrv,-en,) ui.—achtig,
ploegen. —gereedschap,o.—hane.
by. dat jets van ajuin heeft, naar ajuin gevoet , m. eene soort van hanevoet.
lijkt. —bed , o. --bled o. —bol,m.
—kruid, 0. zeker gewas. —land, 0.
o.—loof,o.—lucht,vr.—plant, yr.
bouwland. —lieden m. mrv. , zie Ak—reuk, m. —salade, yr. —sans,
kerman. —maalsbosch, o. eiken
vr. —schel, yr. —schil, yr. —soep 5
hakbosch. Misschien wel eene verbastering
yr. —wortel,m. —zaad, o.
van Akkermansbosch. —inaals.
eek,vr.eek van akkermaalsbout.--maals.
Akademie, yr. (mrv. -ien,) genootschap
hout 0. eiken hakhout, dat, om de schors
ter bevordering van kunsten en wetensehapen het bout op geregelde tijden geveld wordt.
pen , vereeniging van geleerden en kunste—man, rn. (des -s, mrv. -mannen, -lieden,)
naars : De akademie van beeldende kunsten.
man, welke den akkerbouw verstaat en oefent.
*-, bij ons voor : boogeschool : Mijn neef
—mannetje o. verkleinw. van akstudeert op eene buitenlandsche akademie.
kerman. in sommige streken zeker
Op de akademie zijn. —burger, m.
vogeltje, ook bouwmeestertje, kwikstaartje
iemand, die op eene hoogeschool. studeert,
geheeten. —veld, o. bouwland.
student. —gebouw o. —leeraar,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van akker.
m. —leven , o. —prediker, m.
—voor, yr. —werk, o. werkzaamheden
—stad , yr. stad met eene akademie.
van den landbouw. —wet, yr. bij de Ro—isch, by. van of op eene akademie.
meinen eene wet , volgens welke de veroverm. ( van den -, mrv. -en,) lid eener
de landerijen onder de soldaten of burgers verakademie.
deeld werden.
Akant, yr. (mrv. -en,) naam eener plant,
anders beerenklaauw geheeten ; dock enkel Akonitit , yr. eene zeer vergiftige plant. WEILAND noemt het o. , welk geslacht bet
in de bouwkunde voor bladen van 't Romeinwoord volgens BILDERDIJK heeft , wanneer
sche en Corinthische kapiteel.
Akelei , yr. (mrv. -j en,) cene plant , die om
het niet de plant , maar het giftmiddel te
kennen geeft.
hare fraaije bloemen in de tuinen wordt geAkse, yr. (mrv. -n,) eene bijI , die inzonkweekt.
derh. tot het omhakken van boomen wordt
Akelig, (-er, -st, ) by. en bw. naar , boogst
gebruikt.
onaangenaam , verschrikkelijk : Een akelig
Bosch. Akelig weer. Een akelig gezang. Akte, yr. (mrv. -n,) eigenlijk : handeling ,
Akelig zingen. onopgeruimd, treurig :
daad ; van bier in 't gebruik schriftelijk
bewijs van eene handeling of verrigting : Eene
Een akelig mensch. Een akelig gezelschap.
--held, yr. (mrv. -heden ,) hoedanigheid
onderhandsche akte. Eene notarieele akte.
Eene akte van den eersten onderwijzersrang.
van hetgene akelig is; akelige daad of gebeurtenis : 1k huiver nog van al de akelig
*--,enkel in het meerv. : Akten , processtukken. soms voor eene der hoofdafdeelingen
heden, die bij vertelde.
Aker, m. (des -s, mrv. -s,) watervat, emmer,
van een tooneelstuk, bedrijf : De eerste akte.
—nschrift, o. groot schrift, dat in kopien
hoewel misschien nergens weer in gebruik.
van akten gebezigd wordt.
lntusschen verstaat men in sommige streken
daaronder een' koperen ketel van middelbare Aktie, yr. (mrv. -ien, ) bij regtsgeleerden ,
proses , regtsgeding : Daarover hebt gij
grootte, waarvan men zich in de huishouding
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Greene aktie tegen hem , d. daarover kunt
gij hem geen proces aandoen ; fig. in den
gemeenz. spreektr. , ruzie , twist : Zij hebben aktie geltad."-, in den handel , aandeel
iu eerie onderneming , inzonderh. in de fondsen : De aktien zijn gerezen , gedaald ; fig.
Zijne aktien zijn gedaald , De aktien zijn
met he rn gedactiel , d. hij is toegevender geworden. bij redenaars , gebaren ; bij krijgslieden , gevecht , slag. —handel, m.
handel in effecten. —handelaar,
--howler , rn.
Al , by. of algemeen telw., dat voor de lidwoorden en de bijvoeg. voornaamw. onverb.
blijft en het denkbeeld van algerneenheid ,
zoo wel enkel als meervoud uitdrukt : Al
de leden der vergadering. Al deze appels.
Al die vruchten. Al het bout. "-, rn. (des -s,)
God : De ong-eschapen Al. *--, o. (des ..s,)
heelal : Het zigtbaar al ; fig. Zij is mijn
troost , mijn bw. hoewel het in dezen
zin meer tot de dagelijksche taal , dan tot
den deftigen stijI belloort, reeds, alreede, beruim,
reids : 1k ben er al. 1k meet het al.
wel : Dit huis is al zoo groot als het vorige.
Ilet is al wel. als een bloot stopwoord :
Al willens ; inzonderh. voor tegenwoordige
deelwoorden : Al kuychende en hijgende.
Sprw. Al doende leert nten. voegw. dat
eene zijdelingsbeperkende kracht heeft, somtijds van ook verzeld : Al ware hij zoo rijk
als CROESUS, 1rij zou haar nimmer bekoren.
Al is hij ook bier, ik wil Item tochniet zien
Al kon zij het ook nog zoo gemakkelijk , zij
zou Loch niet willen. In samenstell. dient het
soms ter versterking , bij aleer, alhoewel.
Zie verder Alle,Aller en Alles.
Rant, [Odes -s,) eene wild groeijende plant,
Welker wortel een' specerijachtigen reuk en
smaak heeft. —sbier, o. bier met een altreksel van alantswortel gemengd. —olie,
yr. olie uit den alantswortel. —swijn, m.
wijn,die op den alantswortel getrokkeir wordt
—swortel, rn.
Alarm, o.(des -s, )wapenkreet: Alarm blazen;
fig.schrik,ontsteltenis: Toen het eerAte alarm
overwas. geraas, getier : Zij maakten
een geweldig alarm. — blazer m.
—Idok , yr. klok, waarmee alarm wordt
geluid. —kreet, rn. roepen van alarm.
—plaats, vr. plaats, waar men zich
geval van alarm vereenigen moet. —slang,
yr. slang voor seinvuren. —trout, vr.,
—trommel, yr.
Albast, o. (van het -,) een !Vine gipssteen
met weinig glans , veelal wit , doch ook peel,
groen , grijs en rood ; fig. jets dat fraai wit
is, waarom de hats , boezem CFI handen
eener schoone vronw met dezen naam worden
hestempeld. —en , onverb, by. van albast :
Een albasten beeld ; fig. fraai wit , albasterwit : Albasten handen. — er, o. (des -s,)

Alko
—eren , onverb, by . albasten.
--er-twit, by. zoo wit als albaster.
itlbedil, rn. en yr. (des -s, mrv. -len,)
albast.

iemand, die alles bedilt : 1k kan zulke albedillen niet uitstaan.
m. en yr.
(des -s, mrv. -ven,)iernand, die alles beschikt
of beschikken wil.—dril, m. en yr. iemand,
die alles bedrilt of bedrillen wil. --rends
zie Ilereids. m. en vr. (des
-s, mrv. -ken,) iemand , die alles beschikt of
beschikken wil , die zich met alles bemoeit,
beschikal , bemoeial bedrilal.
Aldaar bw. daar, op die plaats, soms met
een' zekeren nadruk : 1k zocht mijn zoon to
A., dock vond Item aldaar niet. --dus, bw.
op deze wijze, dus, met het versterkende al,
als Hij begon zijne verhandeling aides:
a Geachte borders ! W ij zullen,» enz.
—dttsdanig zie het meer gebruikelijke
nusdanig. —eer, voegw. e e r met
het versterkende a 1, doch meestal voorafgegaan van voor, als : Poor en aleer ik
op reis ga.
Alft yr. (mrv. -en ,) naam van een' visch ,
zie Elft.
Algebra , vr. een gedeelte der wiskunde ,
het rekenen met letters in plaats van cijfers ,
anders stelkunst geheeten. , by.
en bw. van of volgens de algebra.
Algemeen (-er, -st,) by. aan alien of aan
de meesten gemeen : Eene algemeene ziekte.
Een alyemeen yebruik. Hen zeyt vrij algemeen. De vooryedrayen wet is met algemeene stemmen verworpen. In den volstrekten
zin van aan alien gemeen kan het woord
Beene trappen van vergelijking hebben.
o. (des -s,) het publiek : Het algemeen is er
tegen. De maatschappij : Tot nut van 't
algemeenheid Over 't algemeen, ln 't alyemeen , d. gemeenlijk ,
doorgaans. —heid, yr. hoedanigheid van
hetgene algemeen is : De alyemeenheid der
wet. —making, yr. —wording , yr.
Algenoegzaain , by . voor zich en alle
schepselen genoeg, enkel van het Opperwezen.
—held vr.
Algoed, by. in de hoogste mate goed , enkel
van de Godheid : De algoede God. De Algopde. —ertieren by. tot de triterste mate
goedertieren, enkel van God : De Algoedertierene God. De Algoedertierene.
renheid,vr.—heid,vr. eene eigenschap
der Godheid.

Alhier, bw. op deze plaats , bier, met bet
versterkende a 1.
Alhoewel, voegw., zie
Allikruiti,vr.(mrv. -en.) zekere eetbare slak.
Alkoof, y r. (mrv, -koven,) eenigszins
zonderd gedeelte van eene kamer,, dat tot
slaapvertrek is ingerigt : Eene voorkamer
met eene alkoof,
Alkoran t rn. (des -s,) naam van het bock
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waarin de wet van IVIAITOIVIED vervat is ; het
Mahomedaansche geloof: Den alkoran afzweren. Sommigen willen, in plaats van
alkoran, volstrekt koran gebezigd hebben ,
omdat , zeggen zij koran dan twee lidwoorden voor zich bekomt. Indien men dus met
alkoran handelt, dan behoort men , orn zich
zelven gelijk te blijven, ook te schrijven : De
manak (almanak) , de gebra (algebra) , de
ommer (lommer), enz.
Alkove, yr. (mre. -n,) alkoof.
Alle, by. of algemeen telw. zonder door
eenig bijvoegelijk naamwoord te worden gevolgd. Het duidt met opzigt tot de enkele
deelen eener soort de algemeenhei d aan:
Alle menschen. Alle landen. In vele gevallen, waar het bepaalde voorwerpen aanduidt , is het uit al de ontstaan en verdient Beene navolging : bij v. Alle leden
der vergadering keurden het goed, d. i.
al de leden.*-, ter aanduicling van alle menschen , wanneer het alleen staat, is het alien
en wordt even als de bijv. naamw. verbogen,
met uitzondering van den 2. ny., die alley
luidt : 1. alien , 2. aller , 3. alien, 4. alien;
bij v. : Allen kunnen niet even rift zijn.
Aller oogen waren op hem gevestigd. God
schenkt alien , wat hun dienstig is. Hen
kan alien niet met de zelfde liefde beminnen. Staat bet daarentegen in verband met
een z. n. voornw.,of telw., dan blijft bet alle,
als : Wij alle , die bier vereenigdzij n. Alle
zes. De schurken verdienen alle te worden
g er aft. 4 - in een' verzamelenden zin : Alle
hoop is verloren. Alle dag. Alle dagen.
Alle twee dagen.— In dezen zin willen sommigen het slechts dan verbogen hebben ,
wenneer het door ieder kan vervangen
worden , en zeggen : Aan alle kant. Ik
wensch u alle voorspoed. Sprw. Alle flout
is geentimmerhout , d. i. men maakt onderscheid tusschen de personen en zaken , die
men gebruikeii wil , al les is niet even geschikt voor alles. Alle begin is moeijelijk.
—daagsch, by. dat alle dagen plaats
heeft : De alledaagsche koorts. hetgene
tot de week- of werkda gen behoort : Een
alledaagsche rok. Om dubbelzinnigheid
voor te komen , bezigt men liever : Een
daagsche rok,dat buitendien juister is, dewijI
daagsch en zondaagsch tegenstellingen zijn,
en alledaagsch geen' enkclen dag uitsinit ;
fig. gering , gewoon , dagelijksch : Een
alledaagsch gedicht, verstand, &elder.
Aileen, by. en ho. (dat nit al en eon is
samengesteld , waarom bet beter zou wezen,
de eene 1 weg te laten en aleen te bezigen,
even als men aleer , atom , aloud schrijft,)
enkel, zonder van iemand of lets verzeld te
zijn : Zij is alleen. De gedachte alleen
baart afgrijzen. Sprw. Een ongeluk komt
zelden alleen.* bw.niets dan,enkel,slechts:

Ik drink alleen wijn. Dewijl het, zonder
den toon, niet duidelijk is , of ik de eenige
ben, die wijn drinkt, dan of mijn eenige drank
wijn is, kan deze dubbelzinnigheid vermeden worden door : Ik alleen drink wijn.
Ik drink enkel wijn, niets dan wijn.
—handel, m. halide!, welke niet algemeen, maar slechts door eenen of door weinigen gedreven wordt veelal met een hasterdwoord seonopolie geheeten. —heerscher, m. vorst , die het gebiedt alleen
voert , monarch. —heersching, yr.
regering van een' staat , welke door een
enkel hoofd bestuurd wordt ; staat, welke
door een hoofd bestuurd wordt. —ig, by.
alleen , dock in de schrijftaal niet zeer gebruikelijk. —lijk bw. enkel , niets dart ,
slechts : Ik verzoek alleenlijk deze gunst.
—spraak., yr. tooneel, waarin iemand
alleen is en een gesprek met zich zelven
houdt. --tang, m. gezang , 't welk door
eene stein gezongen worth.
Allegaar, bw. allegader,, alles of alle te
zamen : Ik kan het fruit allegacir niet nemen. Zij hebbenallegaar hun best gedaan.ln eene deftige voordragt zal het tegenwoordig niet ligt meer voorkornen. —gaartje,
o. (des -s, vnrv.-s,) jets dat uit meer dingen samengesteld is : Wtj dronken een
allegaeirt je.*-, zeker kaartspel, waaraan at
de leden van bet gezelschap deel kunnen
nemen. --gather , zie Allegattr.
—ma,al, zie Altemaal. —man,
(uit alleen man samengesteld , wordt aangemerkt als eene soort van) yoornw. ieder,
dikwijls voorafgegaan van : Jan , als : Jan
alleman waarvoor sours minder goed :
Jan en alleman wordt gebezigd. Sprw. Als
niet komt tot iet , is het allemans verdriet ,
of kent het zichzelf niet , d. degenen, die
van niet zij n opgekomen , bejegenen anderen
vaak met trotschheid. Het woord behoort tot
de dagelijksche taal.
yr. straathoer,, gemeene hoer. —mansvriend, m. de vriend van alien , gemeenlijk van kinderen en honden gezegd ,
welke tegen ieder vriendeiijk zijn.
Alle, zie Al.
bw. langzaam,
van lieverlede , trapswijze : De koude nam
allengken ‘i. toe.
Allenthalve, bw. aan alle kan ten , overal:
De booswicht vindt ailenthalve wetten

die hrj vreezen mart.
llem?, 2. 'Iv. van alit' voor aan bij v. en bijw.

in den overtr. tr. gehech t, our aan te dniden,
dat het voorwerp aan 't welk de hoedanigheid wordt toegekend , alle a ndere voorwerpen (twee of meer) overtreft: Hij is de alleroudste man dier stad; fig.voor bijy. naamw.
en bijw. , die van geen bepalend lidwoord zijn
voorafgcgaan beteekent bet meestal cm'
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zeer hoogen graad : Zij is een allerbevalligst
meisje d. een meisje, dat eene hooge
mate hevallig is. Zij danst allerliefst.
—best by. en bw. overt. tr. met voorvoeging van a 11 er :Hij moest het allerbeste
laken hebben. Een allerbest man , d. een
uitstekendgoed man bw. opperbest , nitmuntend : Zij zingt het allerbest, d. i. het
best van alle.--ehristelijiist,bv. overtr.
tr. van c hriste l ij k met voorvoeging van
alter, titel van de voorrnalige koningen
van Frankrijk : Zijne allerchristelijkste
Majesteit. —hande onverb. by. , zie
Allerlei. —heiligen m, of o. , naar
mate er dag of feest als uitgelaten bij ondersteld wordt , naam van een feest in de 11.-C.
kerk , dat op den 1. Nov. gevierd wordt en
door Paus BONIF ACIUS IV., gelijk men meent,
werd ingesteld, om die heiligen te gedenken,
voor welke geese afzonderlijke dagen zijn
aangewezen : Tegen allerheiligen. Te allerheiligen. Op allerheiligen. Zij gaat
allerheiligen trouwen. —hoogst by.
overtr. tr. van h o o g met voorvoeging van
a 11 e r , inzonderheid van de Godheid gebezigd : De alierhoogste God. De Allerhoogste . --lei , onverb. by. van alle soort of
soorten : Allerlei of Allerhande wijn , yolk.
Allerlei of Allerhande stoffen , menschen.
Zie Iliande en Lei. Allerhande en
Allerlei soort of soorten , slag verdienen
Beene aanprijzing. —wegen , bw. op alle wegen of plaatsen , overal : Nen
spreekt er allerwegen van. —zielendag m. een feestdag welke in de R.-C.
kerk op den Z. Nov. wordt gevierd.
_Allies o. alle dingen of alle menschen : Alles is zijne gading. Alles spant tegen hem
samen. Alles, wet men kan wenschen. D it almijn hebben
les. Dat alles. LJ1 jn alles , d.
gevolgd van een bijv. naamw.,
en houden.
welk den aard van een zelfst. naamw. aanneemt en in den 2 naamv. staat , beteekent
het alle dingen, welke die hoedanigheid of
eigenschap bezitten : Ik wensch u alles
goeds. —zins, bw. in alle opzigten : Bet is
alleszins noodzakelijk.
Alirnagt vr. de hoogste magt , eene eigenschap der Godheid : Gods almagt; fig. ongemeen groote magi, : De almagt harer bekoorlijkheid. —ig, by. met almagt bekleed:
De Alrnagtige God. De Almagtige.
—igheid, yr. eigenschap der almagt in 't
afgetrokkene.
Almanali , m. (des -s, mrv. -ken,) tijdwijzer : Eeuwigdurende almanak.
,
Almogend, zie Almagtig.

schouwd. —pHl, vr. —Besets. , yr.
—plant , Yr.
Alom , bw. overal , op alle plaatsen.
Alointegenwoordig, by. eenc eigenschap der Godheid , overal tegenwoordig :
De alomtegenwoordige God. De Alomtegenwoordig.e. --Reid , yr.
*Alooi, 0. (des -s,) gehalte van goud en zilver ; fig. Ze zijn beide van 't zelfde alooi ,
d. i. van den zelfden stempel, van de zelfde
waarde.
Aloud , by. zeer oud , van de grijze oudheid:
Vorsten der aloude stammen. —heid vr.
hooge oudheid.
*Alpha, yr. (mrv.- ,s,) naam van de ecrste letter in 't Grieksche alphabet ; fig. De alpha en
de omega , d. i. het begin en bet einde.
—bet o. (des -s, mrv. -ten, -s,) letterlijst ,
verzameling van al de letters , waarvan men
zich tot hetschrijven eener taal bedient Bet
Grieksche alphabet.*-, bij boekdrukkers ,
die vroeger in het algemeen de vellen met de
letters van het alphabet teekenden , bevat
een alphabet 23 gedrukte bladen : A, B, C ,
D, E, F, G, K, L, M,N, 0, P,
Q, El, S, T, V, X, Y, Z waarbij J , U
en W worden weggelaten , die in 't Latijnsche alphabet niet voorkomen. —isch , by.
en bw. naar de orde van het alphabet.
Aireede Aireeds zie ReedsAlruin (als plant,) vr. en (als wortel) m.
(des -s, mrv. -en.) eene plant, aan welker
wortel bet bijgeloofeene verbazende genees kracht toeschrijft.
Als, voegw. om eene gelijkheid aan te duiden
na zoo, zoodanig, zulk en (in het
dagelijksche verkeer met uitlating van z o o)
even, als : Zij is zoo rijk als haar man.
Zulk een rokals de uwe. Zoodaniye vrouwen
als de Enyelsche. Even (zoo) groote huizen , als deze. Ik ben even (zoo) groot als
hij. Wanneer er ecn werkwoord volgt ,
wordt als meermalen verzwegen : Zoo veel
hij dragen kan. Voor zoo veel ik weet. -,
niet van zoo, zoo d a n ig , enz. voorafgegaan : Zij zingt als een'tngel , d. i. zoo,
als een engel zingt. Ik merk het als eene
bijzondere gunst aan. in de hoedanigheid van : Als vader is hij daartoe verpligt.
Wanneer men soms twijfelen mogt , welke
naamval behoort gebezigd te worden , breide
men den zin , om de zwarigbeid uit den
weg te ruimen ; bij v. Ifij gedraagt zich(zoo)
als een pains (zich gedraagt). Zij behande ft
mij (zoo) als (zij) een' slaaf (hehandelen
zou). alsof, in welke beteekenis bet woord,
uit hoolde van den onzekeren toestand der
rede, gaarne de aanvoegende wijs na zich
neemt, met het onderwerp achter het werkw.:
Bid hield zich,als wilde hij gain. Als ware
het om mij iets nieuws te vertellen. Voor
als ware het schrijvcn velen ten onregte als

zie Almagtigheid.
Aloe, yr. (mrv. eene uitheemsche plant,

waaruit men een bitter sap trekt, dat , in
de geneeskunde gebruikt , den zelfden naam
voert. — boom , m, de aloe als boom be-
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het care, Fr zijn eater taalkundigen , die ze
als eerie eigenaardige uitdrukking voor our
zoo te spreken , om het zoo eens uit te drukken , willen geduld hebben. *-, indien, zoo:
.Als '1 u beliefs. Als het zoo is. in gevalle,
bijaldien : Als hij komt. Als hij er wezen
mogt.*-, sours voor toen, ofschoon dit laatste
de voorkeur verdient en het eerste ook meer
en meer verdringt : 1k meende joist te vertrekken, als hij kwant.*-, wanneer , in den
tijd dat :Als men jong is , denkt men aan
zulke dinyen niet.
terwijl , gedurende
den tijd dat: Als ik daaraan werkte.
*Alschoon, voegw. alhoewel , hoewel.
*Alschrift o, een enkel maal gebruikt
ter vertaling van Pasygraphie geschrift ,
dat ieder in zijne taal leest, even als de cijfers.
Alsdan bw. , zie Dan.
Alsem m. (des -s,) een bitter kruid een
aftreksel daarvan ; Zijne pen in gal en
alsem doopen, zegt men van een' schrijver ,
die:zich in bittere en scherpe bewoordingen
uitlaat. —bier, o. bier , waarin alsem is
afgetrokken. —bitter , o. bitter van al-sem getrokken vr.flesch met alsembitter. —knop, m. —olie, vr.olie uit
alsem getrokken. —smaak,m.—wijn 9
m. wijn op alsem getrokken.
Alsmede bw. tevens, ook: De man verkoopt allerlei geestrijke dranken , alsmede spek , ham en metworst. —nog , zie
Nog. —nu bw., zie Nu. —of ,
voegw., waarvoor men souls even alsof bezigt:
.ffij behandelt mij, alsof ik zijn vriend
ware , d. i. zoo ats hij iemand behandelen
zou , die zijn vriend is.
Alt , yr. (mrv. -en,) eerie hoop stem in de
zangkunst : De alt zingen.*-, eene soort van
grootere viool , dan de gewone: De alt spelen.
*Altaal, yr. algemetme taal , welke door
ieder gesproken en verstaan wordt.
Altaar, o. (des -s, mrv. -aren,) soort van
steenen tafel voornamelijk bestemd voor
offeranden : Een altaar bouwen. Het altaar
bedienen. Sprw. Die het altaar bedient ,
moet er van leven , d. i. het is billijk, dat
men van zijn beroep leeft. —bled o.
bouwkuustige versiering , waartegen het altaar staat. —bock o. bock , dat aan het
altaar gebruikt wordt. —dienaar, m.
misdienaar. dienst, vr. dienst des altaars. —doek, m. dock , waarmede het
altaar tot sieraad gedekt wordt. —geheintenis yr. —gewand, o. gewaad des
priesters , die bet altaar bedient. —kaars,
yr. —kleed 0., zie Altaardoek en
Altaargewaad. —stnk o. schilderij in het altaarblad. —trap , m. —verhemelte o. hemel boven het altaar.
Altegader,, zie Allegatr. maal,
zie Allegan-. —met , bw, in de yolks-

Alz ial
taal , sours , uu en dan : Indienik hem altemet aantreff en mogt.
Althans, bw. ten minste 1 k althans heb
er geen woord van gerept.
Altijd, bw. te alien tijde , steeds : Niemand
is altijd wijs. althans, ten minste , dock
begint in deze beteekenis te verouderen : Wie
het ook gezegd hebbe , ik altijd heb het niet
gezeyd.
Aitoos bw. altijd ; althans, ten minste.
Altsleutel,m.sleutel , welke de altstem aanwijst. —snaar yr. —speelster,, yr.
—speler,, m. —stem , vr, stem , welke de alt zingt of daarvoor geschikt is.
—zanger m. —zangster vr.
Alum , (m. des -5, mrv. -en,) een zout van
eene samentrekkende hoedanigheid, waarvan men in de kunsten veel gebruik maakt.
—aarde, vr. alum bevattende aarde.
—achtig, by. naar alum gelijkende ; alum
bevattende. —erts m. erts , waaruit akin
wordt gekookt. —geest m. —ketel,
m. looden ketel , waarin de aluinloog wordt
gekookt. m. —kokerij, yr.
het koken van alum ; werkplaats , waarin
aluinalum bereid worth. —maker
koker. —makerij yr. aluinkokerij.
--steen m. steen , die alum bevat.
—water , o. water , in hetwelk alum is
opgelost.
Alvermogen, o. alrnagt ; Opperwezen.
Alvermogend by. alrnagtig.
*Alvleesch , o. door sommigen gebruikt ter
vertaling van Pancreas , zweesrik.
Alvorens bw. vooraf: Ik heb hem er alvorens over gesproken.*-, voegw. weinig gebruikelijk voor dat.
Alwaar,, bw. op welke plaats , waa r, dock
enkel in een' betrekkelijken zin : Noem mij
de plaats , alwaar ik u vinden kan.
Alweder,Alweer, bw.weder, wederom
op nieuw , weer.
Alwetend, by. die alles weet : De alwetende God. De Alu' etende. —heid Yr.
*Alwiis,bv.die de operste wijsheid bezit : De
alwijzefader. De Alwijze. —heid , yr.
opperste wijsheicl.
Alzegenaar m. God als de zegcnaar van
alien.
Alziend by. die of dat alles ziet : Gods
alziend oog. De Alziende.
Alzoo , bw. op die wijze : De zaak weed alzoo bevonden. *-, uit lien hoofde , diensvolgens : De Heer A. koeht de bezittingen
van den granf , en alzoo ook dit kasteel.
voegw. naardien , dewijl : Alzoo hij een
rijk man is.
Alzoodanig, by . zoodanig , zie Zoo-

danig.
Alzulk zie Zulk. W. 's voorbeeld van
betgebruik : Hij is een liefhebber van atdewijl bijzulke boeken , is dubbelzinuig
11
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na ieder daaronder al zulke boeken verstaan
zal.
Amandel m. (des -s, mrv. -en, -s,) de
vrucht van den amandelboom : Zoete en bittere amandelen ; fig. keelklier : De amandelen zijn sterk gezwollen.—beschuit,
y r. beschuit , waarin amandelen gebakken
zijn. —boom, m. —deeg o. deeg
van gestampte amandelen. —drank,
m. amandelmelk. —kern, yr. —koek,
in. koek , waartoe men amandelen gebruikt.
—melk, yr. drank van gestampte amandelen en water. —olie y r. eene fijne
olie uit amandelen geperst. —seliel,
—schil, y r. —smaak, m. —soep
vr. soep met amandelen. —stroop, yr.
stroop van zoete amandelen. —taart , yr.
taart , waartoe men amandelen gebruikt.
—tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
amandel. —zeep y r. eene fijne zeep uit
gestampte amandelen en Yvelriekende °lien.
Amarant y r. (aim -en,) eene bloem.
o. naam der kleur. —kleur , yr.
het amarant. —kleurig, by.
Amara m. (des -s,) een steen met ijzerdeelen , welken men tot een fijn poeijer
maakt en in dezen staat gebruikt tot het
polijsten van metalen en fijne steenen.
—poeder —poeijer, o.
Amazone, yr. (mrv. -n,) eene moedigc ,
heldhaftige vrouw ; fig. naam van zeker
rijkleed der vrouwen. Het woord is ontleend
van de ouden , welke verhalen, dat zekere
krijgshafte vrouwen bij de rivier Thermodon
in Azle een eigen rijk gesticht hadden en
geene mannen onder zich duldden.
Ambacht, o. (des -s mrv. -en,) handwerk :
Een arnbacht keren.*-, hooge heerlijkheid.
—sbewaarder m. bestuurder van
een ambacht.—sgezel,m.werkman bij een
ambacht. —sheer m. beer van een ambacht. —sheerliiikheid , yr. hooge
heerlijkheid. —shuis, o. weleer, gemeentehuis. —skamer y r. weleer , gerneeniekamer,, gildekamer. —slieden,
—luiden. , m. mrv. van ambachtsman. —sinan m. (mrv. -slieden ,
-sluiden , -slui,) die een arnbacht verstaat
en drijft. —srekening, vr.rekening van
een' ambachtsman. —svrouw y r. vrouw
eener hooge heerlijkheid.
Ambassade vr. (mrv. -n,) ambt van een'
ambassadeur ; gezantschap. —ur, m.
(des -s, mrv. -s,) gezant, afgez ant.
Amber, m. (des -s.) barnsteen. —bloem,
y r. plant met am hergeurigc bloemen.
—geur m. geur van amber ; fig. liefelijke geur. —geurig , by. —grijs
o. eene weeke grijze stof met een' sterken
reek. —peer, y r. peer met een' ambergeur.
Alimbroos
m. (van het of den -, )

Anan
Ambrozljn o. (des -s,) voedsel van eenc
aangenamen smaak , dat voor de goden van
den Olympus bestemd was en de onsterfelijkbeid schonk , godenspijs.
Ambt o. (des -s, mrv. -en,) eene bediening ,
welke iemand door anderen wordt opgedragen
en hem voordeelen geeft: Een ambt bekleeden. Naar een ambt dingen. Sprw. Wien
God een ambt geeft , dien geeft hij ook
verstand , wordt gezegd met opzigt tot dengenen,dien men voor zijn ambt Met berekend
acht. regtsgebied. —eloos bv. en bw.
zonder ambt. —enaar m. (des -s, mrv.
-s, -aren,) die een ambt bekleedt ; inzonderh.
iemand, welkeaangesteld is,om tegen smokkelarij te waken,in het dagelijkscbe leven meestal commies geheeten. —geld , o. geld,
dat bij 't aanvaarden van een ambt wordt
betaald. —genoot m. die met ons het
zelfde ambt bekleedt. —je, o. (des -s, mrv.
-5,) verkleinw. van ambt ; gering ambt.
Sprw. Alle ambtjes zijn smerig , geen
ambt is zoo gering , of het !evert eenige
voordeelen op. —man, m. (mrv. -mannen,
-lieden,) weleer, degene die een ambt bekleedde ; later werd op sommige plaatsen
diegene ambtman geheeten , welke elders
den naam van schout of drost voerde.--sbe.
diening yr. het waarnemen van een
ambt. —sbetrekking y r. betrekking,
waarin men door een ambt komt. —sbezigheid, yr. —sbroeder, m. ambtgenoot. —schrijver m. weleer , griffier ; secretaris van een ambt. —shalve,
bw. uit hoofde van zijn ambt. —snaam
m. naam , dien het ambt geeft. —spligt,
m. —sverrigting, y r. —szegel
o. zegel van een ambt.
Amen , bw. woord , met hetwelk men een
gebed sluit , het zij zoo ; fig. gemeenz. Ja
en amen op jets zeggen, volmondig en onvoorwaardelijk goedkeuren.
Amerij y r. verbasterd van Ave Maria,
enkel in : In eene amerij , d. i. in zoo veel
tijd , als er noodig is, om een Ave Maria
een oogenblik.
uit te spreken , d.
Ametist , (de steen,) m. en (de stof,) o. (van
den -, mrv. -en) een violetkleurig edelgesteente. Amethyst verdient de voorkeur.

—steen, m.
*Amiant , (de steen) m. en (de stof) o. (des
-s, mrv. -en,) een steen , van welks vezelen
men eene onverbrandbare stof maakt , ook
asbest en steenvlas geheeten.
*Amiraal m., zie Admiraal, dat
minder goed , doch het meest in gebruik is.
Ammoniak, m. (des -s,) zeker vlug zout.
—geest , tn. —zout o.
*Ammonshoorn —Koren, m. eene
versteening.
Ananas, y r. (mrv. -sen,) eene uitheemschc
plant , die in warme kasten gekweekt wordt
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Ander
vrucht van deze plant ; eene soort van
groote aardbei. —plant, yr.
Ander, by. met den aard van een' vergr. tr.,
niet de zelfde , hetzij van twee of meer personen of zaken : De eene man is kleermaker,
de andere tuinier. Den eene bevalt dit , den
andere dat. Iemand anders zegt het. Maak
dat anderen wijs. Ik heb iets anders. Het
andere (d. vrouwelijke) geslacht. Deze
pen deugt niet, geef mg (van twee) de andere , (van vele) eene andere. Ik moet u
noglhet eene en andere (een en ander, d. i.
ecnige bijzonderheden) van mijne reizen
mededeelen. *-,tweede, doch sleclits in enkele gevallen: Ik bezoek item om den anderen
dag. Om het andere jaar. *-, verschil lend :
Hij is een geheel ander man dan z ijn broeder.*-, volgende : Des anderen daags. Ik
ga de andere week naar Londen. In de
andere wereld. Als praedicatief bijv. naamw.
bezigt men anders: De zaak is anders.
Maak den rok anders. —daa,gsch,by.anderendaagseh. —deels bw. in een ander
opzigt , aan den anderen kant : Eensdeels
liet ik het om u, anderdeels om uw' neef.
—endaagsch, 1w. van eene koorts,
die om den anderen dag terug keert : De anderendaagsche koorts. —half , by. een
en een half. —maal , bw. voor de tweede
maal : Ik zeg het u andermaal. Een- en
andermaal, bij herhaling. —s, by. 2. nv.
van ander, dat bij ergens , nergens , iets,
niets iemand , niernand , wie , wat , wear
gebruikt wordt : Anders niets. Niets anders.
Iemand enders. 1Viernand anders. Ergens
anders. 1Vergens antlers. Wie cinders?
Wat enders. Waarlanders ? by. op eene
andere wijze : Het viel anders nit. Anders
spreken dan men denkt.*-,in het tegengestelde geval : Kom binnen, anders sluit ik
de deur.*-, by. praedicatief , zie Ander.
voegw. ten minste, althans , schoon dit
gebruik door vele!' alseen germanismus wordt
aangemerkt : Iizdien gij anders nog voornernens zijt, er keen te gaan.—sdenkend,
by. van eene andere denkwijze. —szi ns ,
bw. in een' anderen zin ; in een ander geval,
doch weinig in gebruik ; buitendien voor
't overige: Anderszins was hij de goedheid
zelve.
*Andivie, yr. gelijk sommigen uitspreken en
beter sehrijven, zie Andijvie.
Andijvie, yr. een bekend tuingewas.—bed,
0. —blad , o. —plant, yr. —pot,

Anker
gerstenaar.*-, soort van haak
angels eener.
om mee to visschen : Het aas aan den angel
doen.*-, voetangel ; fig. Dear is een angel
onder verborgen daar schuilt cenig kwaad
achter. « Achter deze beleefdheid moet een
angel onder het gras sehuilen. n —ier, m.
zie Anjelier, dat beter aan de uitspraak
voldoet. —tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van angel ; fig. Ze zijn wel verzoend ,
dock er is nog een angeltje (een klein overblijfsel van haat) in hen hart blijven zitten.
Angst, m. (van den -,mrv. -en,) beklemdh eid
der Borst , eene hooge mate van vrees en
bezorgdheid. bw. aangstiglijk.
—ig (-er, -st,) by. en bw. met angst vervuld ; met angst vervullend : Ang stige zorgen. —igheid yr. —iglijk bw.

—kreet m. —zweet, o.
Anijl, m. (des -s,) indigo.
Anijs m. (van den -, ) eene plant,die bet anijs-

zaad oplevert ; anijszaad ; een geestrijk vocht,
dat op anijszaad overgehaald is. —beschuit, yr. —boom, m. boom , die
het anijszaad voortbrengt. —drop ,
—drup,o. drop,wa aria anijsis.—fleseli,
yr. —glas, o.—melk,yr.—reuk,m.
—sinaak m. —suiker , yr. suiker
met anijs vermengd. —vat, o. —water,
o. —zaad, o.
*Anjelier, m. (des -s, mrv. -en,) eene plant
die om hare fraaije bloemen met liefelijke
geuren zorgvuldig gekweekt wordt.
—struik, m.
*Anjer, m. (des -s, mrv. -s,) bier en
daar in gebruik voor anjelier.
Anker, o. (des -s, mrv. -s, en na een telw. in
sommige gevallen -,) maat voor vloeibare
dingen , het vierde van een aarn : Een anker
bevat 44 flessehen. Anker,o.(des -s, mrv.
-s,) een met weerhaken voorzien werktuig ,
om een schip vast to houden : Het anker
werpen , uitwerpen , laten vallen, ligten ,
ophalen. Voor zijn anker rijden , terwijI
men voor anker ligt, op- en neergeslingerd
worden. Poor anker cirijven. Zijn anker slepen , zegt men van een schip , welks anker
niet in den grond hecht.Het anker kappen,het
ankertouw doorkappen ; fig. Zijn anker ergens uitwerpen, d. er zijn' intrek nemen.
.Hij is het anker mijner hoop , d. hij is degene, op wien ik in mijne wederwaardigheden
bouw,*-, in de bouwkunst , soort:van haak,
die ter bevestiging van muren , gewelven ,
enz. client. —arm, m. een der naar boven
omgebogene dikke haken , waarin bet bem.—salade, —sla, yr. —stronk,
nedenste gedeelte van de ankerschacht bem. —struik m. —zaad , o.
A mloren, m. naam eener plant.
vestigd is. —balk, m. balk , waaraan een
anker bevestigd is. —blok, o. —boei,
Anemoon , y r. (wry. -monen,) eene plant ,
yr. boei, welke de:plaats van het anker anwijst.
(lie men om bare fr aaije bloemen in de tuinen
kweekt. —bed , o, —bol , m.
—en, o. w, met ten anker konien ,
Angel , m. (des -s, mrv. -s,) stekel van bijen,
bet anker uitwerpen, *-, b. w. in de bouwk.
wespen enz ; fig. stekel eener korenaar : De
met ankers beve qi8en. —geld, o. geld
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Anker
dat men betaalt om het anker to molten
werpen. —grond, m. grond , waarin men
het anker werpen kan.—haak, m. ijzeren
haak , waarmee bij het ligten van bet anker
het boeitouw gevat wordt. —hods, m. het
bovenste dunne einde van de ankerschacht.
-- hand, vr. het breede gedeelte van een'
ankerarm. —kruis, o. dat gedeelte van
het anker , waaraan zich de ankerarmen bevinden, welke daar met de schacht een kruis
vormen.—oogo. boven in de ankerschacht
het ronde gat , waarin de ankerring hangt.
---oar, o. —plaats y r. waar men
ankert of ankeren kan. —regt, o. regt
om te ankeren. —ring, m. ring , waaraan
de kabel wordt bevestigd. —schacht,
yr. regte ijzeren staaf, welke met de armen
het anker uitmaakt. —schoen, m. houten bekleedsel aan het anker op een' lossen
grond. —smederij y r. het smeden van
ankers ; werkplaats van den ankersmid.
—smid, In. —steel, —stok, m.
een vierkant bout boven aan de ankerschacht. —talie, yr. talie , iwaarmee
bet boven water geligte anker tot aan de
zijde van den boeg wordt opgewonden.
—tand, m. —tje, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van anker. m.
ankergeld. —touw, o. kabel. —voering, vr. bekleeding van planken aan den
boeg , opdat deze bij het werpen en ligten
van bet anker niet beschadigd worde.
—vormig, by.
Ansjovis, y r. (mrv. -sen,) een vischje , dat
ingezouten wordt gegeten. —saus , yr.
—vangst yr.
Antichrist, m. (van den -, mrv. -en,)
vijand des Christendom .; ; inzond. die verzoeker , welke volgens de meening van sommigen in de laatste tijden zal komen om eene
leer in te voeren , welke met de leer van
CHRISM in strijd is.
*Antilope, yr. (mrv. -n,) geslacht van
zoogdieren,dat tot de herkaauwende behoort.
Antwoord, o. hetgene aan hem wordt
toegevoegd welke eene vraag doet : In antwoord op uw' brief. Hij gaf mij daaropien
antwoord. Sommigen schrijven andwoord.
—en, b. w. ten antwoord geven. —er,
m. (des -s, mrv. -s.) —ing, y r. —ster,vr.
Apenbakhuis, —bakkes, o. fig.
apengezigt. —bek,m.bek van een'aap ; fig.
apengezigt.—buis,o. buis, dat men een' aap
aantrekt ; fig. kort naauw buisje. —geslacht, o. geslacht der apen. —gezigt,
0. gezigt van een' aap ; fig. gezigt als van
een' aap , leelijk gezigt. —koning, m.
naam , dien men aan den Braziliaanschen
aquiqui geeft. —hop, m. kop van een'
aap ; fig. dommerik , domkop. kuur,
yr. aperij. —land, o. land , waar veel apen
yr. liefde van de apen voor
3ijn.

hunne jongen fig. dwaze liefde der ouders
tot verderf voor hunne kinderen. —neus,
m. —rok, m. rok , dien men een' gekleeden aap aantrekt; fig. al te naauw
sluitende rok. —spel, o. spel van
apen ; fig. niets beduidende verrigtingen.

—sprong,m.—staart,m.—werk,
0. aperij.

Aperij, y r. (mrv. -en,) zotte kuren, grillen.
—tje, o. (des-s, mrv. -s,) verkleinw. van
aperij.

Apin, y r. (mrv. -nen,) wijfje van den aap.
—netje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van apin.

*Apocrief, (-er, -st,) b y. ter aanduiding
van zekere bijbelboeken, aan welker echtheid
men twij felt : De apocriefe boeken ; fig.
twijfelachtig.
Apostel, m. (des -s, mrv. -en, -s,) een der
twaalf leerlingen van JEWS De handelingen der apostelen ; fig. verkondiger , verbreider : Een apostel der duisternis ; in den
gemeenz. spreektr. : ;en ruige apostel, een
raw mensch. *-, een der 12 kanonnen, welke
HENDFIK VIII. in 1513 in de Nederlanden
liet gieten en welke de namen der twaalfapostelen droegen. In 1535 had het zelfde te
Malaga plaats. —ambt, o. —dom, 0.
(des -s,) de apostelen als een vereenigd ligchaam. —paarden, o. mrv. fig. : Met
apostelpaarden, te voet. —schap,o. des
-s,)apostelambt. 4-, yr. apostel dom. —zalf,
yr. bij paardenartsen , eene zalf ter genezing
van zweren , (Ins geheeten naar de twaalverlei hestanddeelen.
Apostolisch, b y . van de apostelen ; fig.
evenlis van de apostelen. bw. gelijk de
apostelen.
Apotheek, y r. (mrv. -eken,) plaats, waar
geneesmiddelen bereid en verkocht worden ,
artsenijwinkel; fig. Hij maakt eene apotheek
van zijn ligchaam , hij gcbruikt veel en allerlei geneesmiddelen. apothekerskunst;
bock , waarin de bereidingen van geneesmiddelen worden opgegeven. —je, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van apotheek.
Apotheker,m. (des-s,mrv. -s,)artsenijbereider.-sbediende,m.bediende in eene apotheek; die, na hetafleggen van het vereischte
examen,eene apotheek waarneemt, gewoonlijk
provisor gehee ten. —sboek, o. apotheek ,
pharmacopoea. —sche, yr. (mrv. -n,)
vrouw, die cene apotheek heeft. —sdochter, o. —doosje, o. spanen of, thans
meestal , papieren doosje voor pillen, enz
—sdrank m. drank in eene apotheek
bereid. vr. flesch in cene apotheek; flesch , waarin de zieke cm' drank
uit de apotheek ontvangt. —sgewigt,
o. gewigt voor geneesmiddelen medicinaal
gewigt. —sgezel,m.—sha,ndboek,
o. boek , waarin de apothekerskunst wordt ge-

Apoth

Arend

leerd. —sjongen, m. apothekersleerling;
jongen welke de geneesmiddelen rondbrengt ; schimpnaam voor : apothekerszoon.
—sknecht m. —skunst yr.
—sleerling, m. —spond, o. pond
van het apothekersgewigt. —spot , m. pot
in eene apotheek. —spotje, o. verkleinw.
van apothekerspot ; potje , waarin sommige
middelen aan de zieken worden gezonden.
—srekening, yr. rekening van eery
apotheker ; fig. rekening , Welker posten te
hoog zijn gesteld. —svrouw, y r. —weduwe, y r. —swerk,o.—swinkel,

mel met appeirondo vlakken.
0. —sehotel, m. —schuit, yr.
7 sin.a m. (des -'s, tare. -'s,) zoete oranjeappel. —siroop y r. —smaak m.
--sop, o. —steel, m.—stroop yr.
—struif, y r. —taart y r. taart van
appels of met appelschijven belegd. —teef,
vr. schimpnaam voor cone fruitverkoopster.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
appel ; fig. Een appeltje zoo " den dorst ,
gemeenz. , overgespaard geld , dat men enkel in geval van hood aantast. —ton , yr.
—tuin, m. appelboomgaard. —vrouw,
yr. —wagen m. —wijf, o. schimpnaam voor eene appelvrouw. m.
—zak, m. —zalf, yr. gemeenlijk pomade genoemd. —zak m. —zolder, m.
—zuur, b y . en o. bet bijzondere zuur
der appels.
April, m. (des -s, mrv. -s,) de vierde maand
des jaars, grasmaand. —dag, m.
—maand yr. —morgen, m.

m.—szoon, m.
Appel, m. (des -s, mrv. -s, -en,) eene be-

kende boomvrucht : Een zure , zoete appel;
fig. In een' zuren appel bijten, zich tot iets
onaangenaams bepalen. lets voor een' appel
of een ei (zeer goedkoop) verkoopen. Sprw.
De boom draagt voor zich zelven Beene appelen, wij levee niet enkel voor ons zelven. Een
rotten appel in een mande maakt het gave
—nacht, —regen, m. —vorst,
ooft te schande , een schurft schaap steekt
yr. —weder, —weer, o. weer in
de geheele kudde aan. De appel valt niet
verve van den slam , dit wordt gezegd ten
April ; fig. onbestendig weer. — zon yr.
aanzien van dengenen , die het slechte voor- Alrak, m. (des -s,) een geestrijke drank , die
uit rijst wordt gestookt. —Ilesch, yr.
beeld zijner ouders volgt. ter aanduiding
—prijs, m. —stoker, m. —stokevan onderscheidene ronde voorwerpen : De
rij y r. —ton, yr. --vat, m.
appelvanhet oog; zie ook ltijksappel,
enz. —aar,m. (des -s,:mrv. -aren ,-s,)appel- Arbeid,m.(des-sOinspanning van ligcbaams
en zielskrachten: Een zure arbeid. 4E-, moeite,
boom. —azijn, m. —beet, m. beet
last , bezwaar : Het kosite hun veel arbeid.
van of in een' appel. —bloeisel, o. ,
—bloesem m. bloesem van den appelbarensnood: In arbeid zijn, zitten ; fig.
gisting: De wijn is in arbeid.*-, voortbrengboom. —boom, m. een bekende vruchtboom. —boomen, onverb. b y . van den
sel onzer ligcbaams- en zielskrachten , werk.
—en, o. w. met H., zijne krachten inspanappelboom.—boomgaard,m.—bord,
nen , werken Voor loon arbeiden ; fig.
o. —brij m. brij van appels. —broodje, o. brood] e, waarin:appels zijn gebakken.
gesten. —er, m. (des -s, mrv. -s,) die
—drank , m. drank nit het sap van appels
arbeidt , inzonderh. met de banden , werkverkregen.—IIaauwte, yr. fig. gemeenz.,
man ; fig. in den bijbel , verkondiger van
bezwijming Eene appelflaauwte krijgen.
Gods woord. —slieden,m. mrv. van ar—graauw b y. van paarden , graauw
beidsma n zieArbeidsvolk. —sloon,
m. en o. -slui, -luiden zie Arbeidsmet roode vlakken. —graau.wtje o.
lieden. —sman, m. (mrv. -slieden ,
appelgraauw paard. —groen, by. bleek-luiden , -lui ,) man , die met ligchaamsargroen.—hof,m. appelboomgaard. —hok,
heid zijn brood verdient arbeider. — ster,
o. —kar, yr. --kern, yr. —kelder,
yr. ( ntry
werkvrouw. svolk o.
m.—kist, y r. —koek,m.—kooper,
arbeidslieden. —zaam, (-zamer, -st,) by.
m. —koopster, yr. —kuil, m.
tot den arbeid geneigd ijverig , werkzaam,
—man, m. die appels verkoopt. Sprw.
naarstig. —zaamheid, yr.
De appelman of .Het appelmannetje komt
am zijn geld, dit pleegt men ten aanzi en Arebitect,m. (des -s, mrv.-en,)bouwmeester.
dergenen te zeggen, die van te veel vruchten Arduin , (de stof,) o. (de steen ,) m. in den
verb. st. , gehonwen steen , hardsteen.
eten ziek worden. —mand,yr.—markt,
—steen, m. —steepen, onverb.
y r. —melk, y r. gezoden melk met appels.
by. van arduin.
—moes o. appels tot moes gebracht.
—pannekoek m. —pent, vr. ge- Arend, m. (des -s, -en,) een roofvogel ,
adelaar ; iu een wapen , afbeelding van eon'
stoofde appels , zoo als men bij gebraden
arend : De Pruisische arend. Een dubbele
vleesch eet. —pit, yr. —prol, y r. appelbrij. —rek, o. rek, waarop men appels
arend; van bier in den verb, st. , rijk , dat
zulk cern' arend in het wapen voert , inzond.
bewaart. --reek, m. --road, by.
bet voormalige Roomsche rijk ; een gesternte;
—sehel, y r. appelschil. —sehijf, yr.
in sommige streken , mannetje van de
—sehil, y r.
schim-
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duif, doirer. —je o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van arend. —sbek,

–sei, o. –sklaauw m. –skop,
m.–sneb, yr. –snest, 0. –sneus,
m. neus van eere arend ; fig. kromme neus.

—soog, o. oog van een' arend ; fig. scherp,
glinsterend oog.—ssteen,m. zekere steep,
dus genoeind , dewii l men heeft voorgewend,
dat hij in arendsnesten wordt gewonden.
—sveder —sveAr vr. —svlugt
y r. vlugt des arends ; fig. snelle vlugt.
Arg, (-er, -st,) bv. en bw. behalve in arglist ,
enz. heeft het voor erg plaats gemaakt.
—list, yr. booze list , d. i. list , welke
tot nadeel van anderen wordt aangewend :
Zij is vol arglist. —listig, (-er, -st.) by.
en bw. die arglist heeft: Een arglistig wijf.
in arglist gegrond : Eene arglistige daad.
Arglistig to work gaan. —listigheid,
y r. —JO; jk , bw. met arglist.
Argusoog, o. fig. ontleend van ARGUS
die volgens de label honderd oogen had,
scherp argwanig oog : Zij zag hem met Argusoogen na.
Argwaan, m. ongunstig vermoeden omtrent iemands gezindheden , vooral wanneer
dit vermoeden ongegrond is : Argwaan omtrent iemand hebben , voeden , verwehken.
Argwaan tegen iemand opvatten. —wanen,h. w. argwaan omtrent iemand of jets
hebben: Zij begon hem to argwanen. —wanig ,`(-er. -st,)bv. tot argwaan geneigd: Een
argwanigmensch. Zich argwanig gedrag en.
Ark, yr.(mry -en,) in den bijbel soort van
kist of koffer : De arke des verbonds, eene op
Gods bevel vervaardigde kist ter bewaring
van de tafelen der wet. Lie ark van NOACH
bet schip, waarin NOACH en de zijnen gedurende den zondvloed leefden ; van hier
geeft men op sommige plaatsen fig. den naam
ark aan een gebouw,, waarin verscheidene
huisgezinnen wonen. —e y r. (mrv. -n,)
ark.
Arm, (-er, -st,) by. en bw. behoeftig, zonder
tijdelijk vermogen : Eene arme vrouw ; fig.
van ander bezit verstoken : Arm van vrienden , van troost. Eene arme taal , die gebrek aan woorden , enz. heeft. ongelukkig , beklagenswaardig : De arme drommel
is blind. Eene arme ziel.
Arm, m. (des -s, mrv. -en,) aan 't menschelijke ligchaam een bekend deel , hetwelk van
den schouder tot aan het gewricht der hand
reikt : Arm in arm , gearmd. De armen
naar iemand uitstrekken. Iemand bij den
arm (pakken en hem ) de dear uitzetten ; fig.
Iemand met opene armen (d. i. met vriendelijke voorkomendheid) ontvangen. Vorsten
hebben lange armen , hunne magt reikt ver.
Iemand in den arm nemen , hulp bij hem
zoeken. Iemand in de armen vallen , d. i.
zich vrijwillig aan hem onderwerpen ; ook:

magt : De wereidzijne help inroepen.
lijke iets, dat in gedaante naar cen'
arm gelijkt : Een arm der zee. De amen,
eener kerkkroon. Een stoel met armen
een armstoel. —ader, y r. --band,
m. een armsieraad ; draagband voor een'
gewonden arm. —been, o. het holle been
des arms van den schouder tot aan den elleboog.
Armbestuur, o. bestuur over de armen ;
armbestuurders. —bestuurder, m. lid
van het armbestuur. —bezorger, m.
iemand tot verzorging der armen aangesteld.
Armblaker, m. blaker met armen.
—borst, y r. weleer,, soort van boog met
een' drukker,, waarmede men de pees liet
a fspringen.
*Armbuidel, —bull, m., armzakje.
—bus, y r. bus , waarin liefdegaven voor
de armen worden verzameld : De arrnbussen
ligten.
Arnie, m. en y r. (des-n, mrv. -n,) behoeftige;
inzond. zulk een , die van de diaconie , enz.
onderhouden of ondersteund wordt ; fig. De
armen, gemeenz. bet armbestuur. Aan de
armen zijn, komen, raken, geraken. Van de
armen trekken, leVen,onderhouden worden.

–nbezorger, –nbus, –ngeld,
---nkas –nhuis, –nschool,
– nverzorger zie Arinbezorger , Armbus, enz. –nwet, y r. wet
betreffende het onderhoud der armen.

Armgeld, o. geld tot onderhoud der armen.
Arm.gesmijde, o. weleer, armversierselen .

Arinhartig, (-er, -st,) b y . en bw. arm of
bekrompen van hart; gering , nietig : Een
armhartig dichter. —heid, yr. —lijk,
bw.
Armhuis, o. huis ter verpleging van armen.
—huisjongen m. —kas yr. kas ,
waarin het armgeld wordt bewaard ; fig.
armgeld. —kind, o. kind in cen armhuis.
Arniloos 5 b y . zonder armen.
Arnimeester m. armbezorger.
Armoede, yr. gebrek aan tijdelijk vermogen : In armoede Leven. Armoede is Beene
schande ; fig. gebrek aan andere Bingen:
Armoede des geestes. Zijn geld in artnoede
verteren geen genot voor zijn geld hebben.
—ig, (-er, -st,) b y . en bw. behoeftig.
—igheid, y r. — iglijk, bw.
—je o. (des -s,) fig. gemeenz. geringe bezitt ing : /Va mijn' dood kan hij mijn armoedje krijgen.
Armozijn, o. (des -s,) eene ligte zijden stof.
Armpijp , yr. armbeen. ---pj e o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van arm.
Armpost, m. in sommige kerken , een post
van boven met eene soort van geslotene bus
ter opneming van liefdegaven.
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m. ring , dien men tot sieraad iits,vr.(mrv. -sen,)regte elke door 't midden van een' bol pat `en om welke deze hot
aan den arm draagt. --sateen, y r. welzich beweegt : De as eener sfeer.*--, lijii
eer een gedeelte der wapenrusting ter bewelke ondersteld Nv o rdt door bet middel punt
dekking van den arm.
en de beide Nolen der aarde te gaan ; in de
Armsehool, y r. school , waar arme kinwetensch.elke Iijn, die ondersteld wordt door
deren voor niet onderwijs ontvangen.
bet midden van een voorwerp te gaan of het
Armsnoer, o. snoer of band ter versiein twee gelijke deelen te scheiden : De as
ring des arms. --stoel, m. leunstoel.
van eene glazen buis. * -, in de kunsten, stuk
--vol, m. (van den -, mrv. armen-vol,) zoo
hout , ijzer , enz. om 't welk zich een ligveel men in den arm of in de armen kan vatten.
chaam beweegt : De as van een' molen. -,
*Armzakje, o. zakje, waarmee in de kerk
inzond. aan een rijtuig, dat stuk, waarop de
liefdegaven worden ingezameld.
bak rust en om welks einden zich de radeArmzalig, (-er, -st,) b y . en bw. door
ren bewegen: E en rijtuig met ijzeren assen.
groote en aanhoudende armoede ellendig ;
---arm, m. een der twee einden van eene
doch veelal fig. hoogst onbeduidend : Een
wagenas.
armzalig geschenk.Een armzalig geschrevenboek. —heid, yr. (mrv. -heden,) arm- *Asbest, m. en 0. (van den of het mrv,
-en,) amiant.
zalige toestand ; armzalig ding.
Arrest, o. (van :het -, mrv. -en,) beslag: Asbeugel, m. beugel aan eene wagenas.
Arrest op jets leggen. bij krijgsl. verbod A.sch, yr. overgebleven stof of poeijer van
een verhrand lip;ehaam : Tot asch verbranom uit te gaan : Arrest hebben ; van pier:
den. In de asch leggen, verbranden , b. v.
gevangenis: In arrest zijn, zitten. bij
eene stad. In de asch ggen , verbrand zijn;
regtsgel. uitspraak , vonnis. --ant, m.
fig. verdwenen of verijdeld zijn. In zak en
(des -s, mrv. -en,) gevangene. —eren, b. w.
asch boete doen , even als de Joden , welke
in beslag nemen; bij krijgsl., gevangen nemen
zich bij groote droefheid met asch bestrooijen;
en houden ; bij regtsgel., vaststellen, bepalen.
van hier : fig. in de volkstaal : In zak en
Arsenaal, o. (des -s, mrv. -alen,) tuighuis.
asch zitten , in groote droefheid verkeeren.
Arsenik, m, (des -s,) rattekruid.
Sprw. Tusschen twee stoelen in de asch
Artikel, o. (des -5, mrv. -en, -s,) grootere
zitten, wordt gezegd van iemand , die twee
of kleinere afdeeling van een geschrift ; bij
oogmerkert had en geen van beide bereikte.
koopl. , enkele soort van waar : In't artikel
*-, overblijfselen eens overledenen ontleend
der koffie gaat weinig om.*-,in de spraakk.,
van de gewoonte der ouden , welke de
lidwoord. ---brief , y r. bij bet zeewezen ,
lijken verbrandden : Tot asch worden , stervoorschrift van gedrag met de straffen ,
y en. Zijne asch ruste in vrede ; fig. bij
die op de overtreding der verschillende artidicht. , aandenken : Iemands asch betreukelen gesteld zijn. ---tje, o. (des -s, mrv.
ren , beweenen, ontwijden.
-s,) verkleinw. van artikel.
bv. naar asch gelijkende. ---bak, m. bak
Artillerie, yr. geschut : De zware, ligte,
ter berging van asch ; bak , waarin de
rijdende troepen , welke het
kagchelasch valt. ---beer, m. op sommige
geschut bedienen, de bruggen leggen, enz. :
plaatsen,aschman. ---belt,vr.—bezem,
Bij de artillerie dienen. --kunst, vr.
m. haardbezem. —bus, y r. lijkbus.
--magazijn, o. m. ge—dag, m. aschwoensdag in de vaste, wanschutmeester. ---olficier,m.---paard,
neer bij de I-1.-C. de priester het voorhoofd
o. --park, ---perk o. , zie Park.
der geloovigen met een kruis van gewijde
--school, yr. ---trein, m., zie Trein.
asch teekent. --dock, m. grove doek,
A.rtillerist, m. (van den -, mrv. -en,)
w aarin men de ascii doet om loog te maken.
krijgsman, doch inzond. soldaat , bij de artilo. haardgat , waarin de asch y ak, ;
lerie.
aschkuil ; fig. gemeenz. , asschepoestster.
Artisjok y r. (mrv. -ken,) plant,die in haar'
—graauw b y . aschkleurig. —hok,
kelk vele over elkander liggende , rondachtio. —hoop, m. --kar, vr. ---kar•
ge en dikke bladen heeft , welker vleesch
man, m. —ketel, m. ketch , waarin
het eethare gedeelte der plant is. --bed, o.
men de haardasch schept ; ketel waarin
---stoel, m. het onderste van de artisjok.
men stookt. ---kleur, yr. ---kieurig,
Arts, m. (van den -, mrv. -en,) geneesheer.
by. --koek, m. in heete ascii gebakken
Artsenij, y r. (mrv. -en,) geneesmiddel.
koek. ---kolk, m. gat, waarin de asch
--bereider, m. apotheker. ---berei.
van den baud valt. ---kuil, m. knit ter
ding, yr. --drank, m. geneesdrank.
berging van asch. --man, m. (mrv. -lie---kunde, yr. kennis van de artsenijen ,
den,) man, welke de asch langs de huizen op.
Naar gehruik en bereiding. ---kundig, by.
haalt. --plant, y r. plant , welker blades
in de artsenijkunde bedreven ; over de artsemet ascii bestrooid schijnen , cineraria.
nijkunde handelende. ---win.kel, m.
m. pot ter berging der liaardasch ;
apothcek,
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pot, waariu mon stookt. —schop Yr.
elders vuurschop. ---schuit, yr. —ton,
y r. —va,rken, o. aschbezern bepaaldelijk van varkensborstels. —vat,o. —water , o. loog.
Asem 9 enz. , zie Adem 9 enz.
Asijzer, o. asscheen. —je o. (des •s,
mrv. -s,) verkleinw. van as.
Asperzie (mrv. -ien, -s,) plant, welker stelen men eet , wanneer zij jong en malsch zijn.
--bed, o. bed voor of met asperzies ; fig.
klij heeft asperziebedden aangelegd , zegt
men van iemand , die ergens cere post bekleedt en weinig uitzigt heeft , oft' tot
hooger betrekkingen te worden geroepen.
--plant , yr. —zaad o.
yr.
*Aspis, yr. (mrv. -sen,)
eene vergiftige slang.
Asputnt o. uiteinde cener as , pool ; fig.
Zij zijn de aspunten, waarop alles draait ,
de personen, op wie alles aankomt.
d.
Asscheen yr. ijzer , dat, geheel in de
bouten as ingelaten , ter versterking daarvan client.
Asschepoestster, yr. ---tje, o. in
de gemeenz. taal , meisje dat gestadig in
de asch (poest of) blaast en wroet , en er vuil
en ongedaan uitziet.
Asschig, (-er, -st,)bv. beascht.
Assignaat, m. (des -s, mrv. -aten,) voorbeen in Frankrijk, soort van papieren geld,
welks betaling op den verkoop van domeingoederen was aangewezen.
Assignatie Yr. (mrv. -ien, -s,) order aan
iemand afgegeven , om eene daarin aangeduide som te ontvangen.
Assuradeur m. (des -s, mrv. -s,) verzekeraar van schepen, goederen, enz. voor
eene bepaalde son].
Assurantie, yr. (mrv. -ien, -s,) verzekering van schepen , goederen , enz. ; de verzekeraars zelven : De assurantie weigert
de betaling. ---kantoor, o. kantoor,,
waar scbepen enz. verzekerd worden.
'1*Aswenteling, yr. wenteling om eene as.
t. van eten.
At,
Aterling 9 m. en yr. (des -s, mrv, -en,) basstaard , onecht kind ; fig. slecht mensch ,
degene, die een' ander' beimelijk belaagt.
, by . onecht ; fig. snood.
Atlas, m. (van den -, mrv. -sen,) verzameling
van land- of zeekaarten : Een atlas van Nederland. "-, o. (van bet -, mrv. -sen,) cone,
veelal zijden , lndische stof, die, glad en
blinkend meestal vari:e6ne kleur is. --formaat, o. bij bockband. , zeer groot folio.
Attisch zout ,
Attisch , by. van Attica ;
d. alles wat bet kenmerk van dat fijne verdraap;t , waardoor zich de Atheners
onderscheidden.
Au, cen middelbare tweeklank , die uit de
korte a (in bal) en de korte u (in publiek)

bestaat. Dauw tnoet vooral niet als douw
luiden.
Au, tusschenw. de natuurlijke uitdrukking
van ligchaamssmart : Au , dat doet zeer !
Augustus m. de achtste maand des
jaars, oogstmaand. ---avond, m. ---dag,
m. ---maand, yr. --nacht, m.
---morgen, m. ---oclitend , m.
--regen, m. --warmte, vr. ---weder , --weer , o. ---zon yr.
Alattaar, o. zie bet meer gebruik. Altaar.
Avegaar, m. (des -s, mrv. -s, -area,) eene
groote boor , ook effer geheeten.
Averegts , bw. verkeerd Averegts verkeerd is een pleoaamus. —Ch, by. verkeerd : De averegtsche zijde van een kleed;
fig.slinksch: Averegtsche oogmerken."--,van
ter zijde : Een averegtsche slag.

Averij zie itaverij.
Averuit , yr. zekere plant.
Avond, m. (des -s, mrv. -en,) einde van
den dag ; de tijd van het einde des dags tot
men naar bed gaat: Ikbracht een gedeelte
van den avond bij haar door. Van avond
of Dezen avond. Des avonds, in of gedurende den avond. Goeden avond ! ;
fig. latere gedeelte, eindc : De avond des
levens. oulings, dag of avond voor eon'
feestdag, waarvan nog eenige overblijfselen
zijn , bij v. kersavond , vastenavond. Zoo
men besluiten kon , om met KILIAAN en ,
onder de lateren, STARING avend to schrijven , zou men beter aan de uitspraak voldoen , zonder tegen de afleiding te zondigen. —beurt, yr. —bezoek , o.
o. nieuwsblad . dat 's avonds nitkomt. --damp, m. —dauw,
---dienst, y r. —drank, m. —eten,
o. —gebed, o. —gesprek, O. —gezang, o. gezang des avonds of op den
avond. —gezelschap o. —godsdienst, yr. —je, o. (des -s, wr y . -s,)
verkleinw. van avond —kerk, yr.
kleeding, yr. —klok,vr. —land,
o. westelijk land. —1a,ndsch, bv. westelijk. —les, yr. --licht, o. —lied,
o. lied op den avond. —1u.cht, yr. lucht,
koelte of wind van den avond. —tnaal
o. maaltijd des avonds ; melk , die eene koc
des avonds geeft ; meestal, nachtmaal : Aan
het of Ten avondmaal ;wan.
ganger 9 m. —maalgangster,, VI'.
—maalsbeker, vr. —maalsbrood , o. —maalstafel , yr.

—maablswijn, m. —ntaaltijd
vr. melk , die eerie koe des
avonds geeft. —mis yr. —muziek 9
yr. serenade. —offer, o. —partij, yr.
partij, die men 's avonds houdt. —post, yr.

—preek, yr. —regen m. —rood,
o. roode klcur van den hemel des avonds.
—rust, yr. —schemering, Yr.
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tijd , dat men die wanspeiiing late varen ,
--school 9 vr. , yr. schnit
ten cinde verdere wanspraak voor te komen.
die 's avonds afvaart. —spel o. —spijs,
Bagazje , stellazje kunnen niet verkeerd
yr. —star , —ster vr. de ster Venus.
worden uitgesproken. Wie voor eerie mis—stond m. avond!ijd. —taak
vr.
plaatsing van den klemtoon (sta-la-zje)
—fijdkortit4,-,-, yr.
,
moat vreezen, seltrijve stetrazje.
eivereirijf,
vr. —mar, o. —vermaak, o. —ver- Aznren onverb. b y . aztmryerwig.
telling; , yr. —vorst yr. —waelat, Amin"- , (de steen,) m. en (de stof.) o. (des
-s, sari. -uren,)een fraaije heogblaauwe steen.
vr. —wandellng , NT.
o.
Zie ook Mantanr. —steen , tn. —ver
rn. --wo21‘. vr. —zang
wig , by.
m. —zegen m.
vr.—zorg,vr.
Avonturen , b. w. gemeenz. wagon : 1k
, de tweede letter van het alphabet en de
, m. (des -s,
zal 113t aronturen,.
eerste van de medeklinkers. Zij is erne lipmrv. -s.) gehikzoeker. —nriersler ,
letter hehoort tot de zachte medeklinkers
—ntir o. (des -s, mrv. -uren,) toevnl, niten is verwant met de scoerpe p. Ms verwantkomst , die weer aan het gelid: ' Ian aan het
sehapie medeklinker !weft 7d , even als d,
over!eg is toe te sehrijven Op (" vont:war onhet eigenaardige , dot zij na een' anderen
dernemen. Op avontaur nit 4 an7i ,zipi fbrverwantsehapten rnedeldinker niet alleen
ontmorting De
tuin zoeken. "-, voorval
haar7 zaeb teri klank behondt mane ook den
(-er,
avonturen eener reis.
voorafgaanden seherpen zacht maakt , ter-st,) b y. en bw. onYerwaeht toeyailig„ wonwijI zij de k in de harde Franseheg (ga»t) verderbaar , onwaarsehijrdijk Die gesehiedeandert: Dock bIj u sirafbnar , (denk,banr,
nis is reel te avonturiviijk onl geloof te
ik ben ,) opbeuren , kasboek uitbreiden
9erdienpn,. 4'-, vvaarbij men vent Nyaa:t geals waren zij Dog bij u, strarbaar,
vaar:ijk. —lanrilykite11, y r. —tzarobbeuren • kazboek. vidbreiden geschreven.
tie, 0. (des -s, nice. -s,) verkleinw. van
(c, vr.(mrv, b' s,) als: Eerie DuitAclie b.Sprw.,
avontnnr.
zie "-, eene muzieknoot Welke den zeAzen , h. w. bijna, zoo niet geheet verouderd,
venden toon voorstelt. anders ti geheeten.
voeden eten.*-, o. w. met 1I., algerneen in
gehru;k : Op 'lets n:en zich met jets voe- Oa tussehenw. waarmede men zijue arkenring van jets te kennen geeft; fig. Boe noels ba
den of tracliten te voeden ; naar iets
zeggen. d. geen woord sprekeri.
trachteri of s:aan.
_Azijn m. (des -s„ sari'. -en,) ern bekend Banlister , yr. (mrv. -s.) die zich baadt.
vr. (mr.v -jeri,) inham !eine zeezune webs V fl onderseheidene soorten.
boezem : De burp' von Gibraltar. Oatari, yr.
(-er , -st,) by. dat, naar azijn
(inrv. --jen.) zekere wollen stof; fig. gemeenz.
gelijkt of een' azijnsmaak heeft. —iron.
Roode bani,
roode wijn.
yr.
wen , 0. —bronwer m. —bron.
—ien onverb. by. van haai. o.
werij , yr. —en , b. w. azijn over jets
(des -s, mrv. -s.) matrozenwambuis , hetzij
gieLen : De sia aztjnen. —fabrilek , vi.
in der (land can baai of van eene andere
— "Tab ri ant , m. ch , yr.
stolgemaakt ; fig. gerneenz.: Iemand wet
—gees t 9 m. —handei , —hali.
op zfja, baaitie gevrn d. i. hem alrossen.
detaa-r m. —kan , vi'. —ran,
-vangen, 0.V.« vim en zwierig op sehantM. —airnik, yr. —Inch, vr.—niat,
sen riderieD
vangeron. fig. a iernand,
yr. —maker , in. —malierij, vr het
die \dug en zwierig Op sehaaisen rij(It. ,)
,
makett van azijr, ; azijaabriek.
wever m. --weverij vr. bet
yr. —pla,ais, yr. arirmakerij.
wey en van baai : De banin'everij brent
m. sans , yr. —snitaak. m. —stelplaats, waar haai •wordt gewewelnig
letje , 0. olie- en azijrnfrager.
Yen.
aaaizout, 0.
voor azijuvaten.
vi'. stei
riiw
VC:51a. 0 0 1) e;r• e
ye. -1- 1117,; )
aa2i,vr.(mrr.hp.ker„) cen teelien voor de zee—verLoopster , vr. --waler, o.
lieden, am voor ondiep: en en andere gevaarm aTer met azwi. —zasz 4:7, o. rout, (at met
liJke piaatsen te waleschuwen : bet bestaat
vitriool en stemen arjriverzadid is. -zza-ar,
in tonnen • die op het water drijven , of in
bv. bij seheik. , me t azijninur verzadid.*-.
palen : De b,iben verzelten. Sprw.. Als. het
0. heL eigendommee zunr van den arijn.
fij rerloopt , verzet wen de baken , men
_zing , vi. het azen.
rigt zich none de orn3!andigheden ; IV. De
4',1::e. Sedert weer dan twee eenwen vindt
Laken zijn, rer:et, de hekien zijn verbangei.
men
aadle gehrnikt, orn den Fransehen
De baken, komen grit , d. i. verloonen zich;
nit i ;nr age in bagae (ha gaadje), OEM !
lig. het geheim kornt aan den dag.*-, yourvoor testae:). Elierdoor is ailengs eene, vertoren : iEene bank be:eilen; fig. iemand, die
keerde ui ispraak ontstaan , namelijk die van
anderen ten voorheeld strekt , zie Vraag,-.
ba-J(',
-je, stet- Mad -)C. Het is nicer dart
-Z031
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Baal
bank enz. —geld, 0. betgene men
tot onderhoud der baleen bijdraagt.
Baal, o. , zie Baal, yr. (mrv.
halen,) groot pak koopwaren , dat its grof
linnen , matters , papier,, enz. gewikkeld
venial met touwen , soms in de latere jaren
zelfs met ijzeren hoepels, saarngebonclen
words: Eene bawl ko ffieboonen ,katoen, wol,
enz. —dock, o. paklinnen. —tie o.
niTT -s.) verkleinw. van baal.
(des
Elam', yr. (mrv. -banen,) effene vlakte ; fig.
Bniten de bean des krijgs. inzonderh.
die behoorlijk toebereide grand waarop een
steenweg , enz. zal aangelegd worden : De
aarden bean ; zie ook liegelbaan,
Holfbaan, Lijnbaan, enz. ;
lets op de lame bean sehuiven, d. jets
verschuiven , mtsteHen. Op de of Ter bean
brengen voorslaan. _remand van de bean
knikkeren, d. hens van zijn 7 post ontzetten.
Hij is van de bean geslagen , hij weet niet
sneer, wat hij aanvangen zal. Rum baan
maken, zich een' weg door bet gedrang banen. De bean klaar maken, d. i. de nondige voorbereidselen maken. Sprw. Hij is
het katje van de bean d. bij is altijd aan
het hoofd. *-, op het ijs geveegd pad : De
bean warm louden, gestadig op de schaatsen zijn ;
zonder ophouden aan jets berig
lijn, welke een ligehaam in zijne
hem eging besehrijlt , loopbaan eerier planeet;
brcedte van
fig. De bean der deugd.
stoffen Een rok van vier banen , van vier
touwbean. —der, m. (des -s, ram
slager , Iiindraaijer. —derheer,
voorheen degene , welke de battier van zijts
newest drorg ; thaws nog fig. Hij speelt
den baanderheer (banjerheer), hij hangt den
( ;rooters beer —derij, vr. (inn. -en.)
tonwslagerij. —drazijer m. raddraaijer in eette lijnbaan. —geld, o. _geld,
hetwelk de baanve 8 ers bekomen van degenen,
die van de geveegde baan op het ijsgebruik
snake '' ' . —spinner , m. iemand, welke in
de lijobaan spint. —tje o. (des -s, mrv.
-s.) verkleinw. van baan; fig. vet postje : Dat
is een baanye. *- , inzonderh. op oor!ogssehepen , bediening van kok , koksmaat ,
enz. met bet voortsitzigt cm tot hooger
betrekking op te klimmen : Voor een boontje dienst nemen. —veegster , vr.,
—veger, rn. die eene haws op 'net ijs
veegt.
Naar, vr. (mrv. baren,) golf: De baren der
zee ; Zijn geluk op de baren zoeken.*-,
staaf gond of zilver : Eene boar zilver. Zilver in baren.*-. draagstelling berrie , doch
bijna nitsluitend : hikbaar. Baas, vr.
(mrv. baren,) in een wapen , streep ,balk.
Maar, in. (des -s, rural. baren,) Europeer,
die voor 't eerst in Oost-Indic komt en nog
Met ueacelisnatieerd is, alzoo tegenstelling

11Baar
van oudgast. Zie NIag. v. Taalk. I. bladz , 30.
Ilaar, uitgang vats bijvoeg. naamw., die
voorkomt : 1.) achter zelfst. naamw., alwaar
bet dragend, voortbrensend , of ook wel het
bezit eener zaak, to kennels geeft , als:
vruehtbaar , kostbaar ; II ) achter den
wortel van een werkwoord ; 1.) in eets'
hedrijvenden zin . geschikt orn te doers : Hutubear,, manbaar,, feilbaar ; 2.) in een' lijderide!) sin , a.) geschikt om te lijden, te
onderEaan : Troostbaar, eetbaar,, breekbear , smeedbaar.smellbaar, leesbaar, kenboar , betaalbaar d. getrood gegeten ,
enz. kunnende worden ; b.) verdienende
te lijden to ondergaan : achtbaar, strafboar , laakbaar, d. dat verdient yeacht,
'enz. te worden.
Inaa,r, b y . Moot , open : De bare zee; fig.
Eene bare lengen, eene tasthare. enkel,
niets clan : In boar geld betalen, d. i. in ge-

reed geld. — Deze uitdrukking is nog hier en
daar in gebruik.
Baarblijtielijk, (-er, -st.) by. en bw.
volkomen blijkbaar, gebeel duidelijk Eene
baarblijkelijke wearkid. —held, yr.
Uaard, In. (des -s, nary. -en.) het haar orn
de kin, op de bovenlip en de wangen Hij
heeft nog Been' beard; hij kart tot de
mannen met gerekend worden. _remand in
den beard vlie9en , varen, hem ouvriendelijk
of hard bejegenen.
lets in den
board wri,iven d. verwijten. Om 's
keizers board spelen, om iets , waarop

men geen regt heeft. "-, voor sonsmige
dingen, welke naar eels' baard gelii ken: lie
baorden der Lorenaren, der oesters.*-,
Walvisehhaard. —eloos, by. zonder baard. eloosheid,vr. —en ,
0. w. met 11., eere baard krijgen. —haar,
0. —hen, vr.
vrouw met een' baard.

(-er, -st,) by. gehaard ; fig. sterk.
o. (des-s, mrr. -s,) verkleinw. van
baard. -knipper, m. -mannetje,
0. weieer stuk geld ter waarde van 30 c.,
waarop eel) gebaarde man was afgebeeld.
—xnees, yr. gebaarde meeg. —schaar,
yr. schaar,, waarwm zich de baardknipper
bedient. —scheerder, rn. schraper, —schrapper, in. met verachting voor : baardseheerder. -ViSeil mo
staatn van zekere gebaarde visschen.
, 1w. tirezenlijk.bijna enkel in :
aa,arii
Raw of Feren als de baartyke duivel.
Etaarinoeder, vr. lifineeder ; fig. bran
oorzaak.
baars, m. (van den mrv. - zen,) een bekende riviervisch : Den bears veryallen, bij
bet schoonmaken van den baars de gal breken ; fig. eene zaak bederven. —je, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van baars.
--horn , yr. —kop, —maal, 0.
man!, dat hooldzakelijii nit baars trestaat.,
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liaary
--net, 0, —schotel m. --sim,m.
soort van aap.

vr.
o. vlies, dat de vrneht in de
lijfmoeder ornsluit.
Baas, m. (van den -, mrv. bazen,) werkmeester die gezellen houdt , zie
mermansbaas, enz. ; fig. die het gezag voert : lk ben pier &la,. De vrouw is
baas. De meiden zijn dear bags. Dee
baas spe'en, d. i. de wetten stencil. Hij
is een vrolijke boas, d.
een vrolijke
snaak.*-, die in eene kunst , enz. nitmunt :
EV is een baas in 't zingers. lly is mij
de baas , d. overtreft mij. gcmeenz.
die zich goed gedraagt : Gij yijt een
baas van eenVongen.*-, wordt gezegd van
jets, dat groot is : Een bags van een' snoek.
—je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
baas. —schap o. (des -s,) meestersehap.
Mutt vr. (mrv. batert,) nut , voordeel : Alle
baten en schaden komen voor rekening van,
den verkooper. *-, vooral van gencesmiddelen :1k vond bij dat middel weiniy
&cat. Te beat hebben
zich van icts bedienen, tot zijne buip hebben. —je a. (des
-s, mrv. verkleinw. van haat , dock
enkel in Sprw. Alle bautjes helpen, zegt men
tot iemand , die zich wegens de geringlieid
zijner bij drage tracht te verschoonen.
—zucht, vr. zuebt naar eigen voordeel.
—zuchtig, (-er, -st,)
en bw. naar
cigen voordeel strevende. -zuchtigheid
yr. —zuchtiglijk, bw.
liaauwen , o. w. met H., geluid geven',
vooral van de Echo, loch bijria enkel in
1Vebaauwen gebruikelijk.
nabbel, m. ( des-s,) bet babbelen; fig. in de
gemeetiz. taal,mond : De babbel steat hem
nooit std. —aar, m. (des -s. mrv. -s.) die
babbelt ; zeker suikerballetje. —aarster, yr. (mrv. -s.) —arij, yr. (mrr.
-en,) gebabbel. — egniehjes o. mrv.
gerneenz. zotte kuren zotterniien. —en,
b. en o. w. met II., wet praten ; overbabbelen.
Ilabijn, enz. zie Dobkin enz.
Sabok , m. lomperd. —kig, (-er, -st,)
b y . en bw. lamp , raw , onvriendelijk.
pia 1, veil. t. van bidden.
Iliad, o. (des -s, ran , -en,) vioPistof, waarin men zich baadt : E en warm bad nemen .
Baden gebrniken ; Het bed der wedergeboorte d. i. in den bijbeist. de doop . Men
heeft ook baden • Welke Beene vloeistoffen
zijn . b. v. modderbaden. k -, bij scheik. elke
zelfstandigheid, door welker tusschenkomst
men een vat warm maakt , b. v. dampbad,
zandbad.*-, hadplaats : De badenbezveken.
badkuip; badkamer. —arts, m.
—broek, yr. —en, b. w. bet pi-cheek
ligefiaam of een gedeelte in eene vloeistof

liSlajon
brengen, betzij orn het te reinigen, te verfrisschen , of om de gezondheid te bevorderen :
Zich baden ; fig. Zich in vreu5 de Wen.
eene hooge mate van vreugrle genieten. Eck
ire tranen baden . vele tranen storten. Zich
in den wellust baden geheel aan den
weilust overgeven. Zich in het bloed der vijanden !mien d. veel bleed vergieten.
0. V. met 11. , zich baden.*--, zie Waden.
—er, m. (des -s, nirr. -s.) rn. die
eene badplaats bezoekt. —geld, o.
o. --huffs, o. dat ten gernakke der badgasten is ingerigt. —ing yr.
liet baden. —inrigting, vr. inrigting ten
matte van badgasten. —iiainer, yr.
o. —kleeding, yr.
—knecht, m. bediende bij het bad.
—kuip, yr. k trip, waarin men zieli baadt.
—kuipje 0. kleine hadkuip , inzonderh.
voor de voeten. —kuur, yr. genezing door
baden. —mantel, In. —muts, yr.

mats , die vrouwen en meisjes bij bet baden
opzetten. —plaats, yr. waar men
de baden gebruikt ; plaats, waar men zich

baadt. --reis, yr. reis naar eene badplaats. —saizoen, 0. —schip, o.schip,
dat tot een bad is ingerigt. —stoof, yr.
zie Stoof. —stoofhouder, m.,
—stoofhoudster, vr. die eene badstoof
booth tee gebruike van anderen, —water, o. water , dat tot een bad dient.
—tijd, m. gewone tijd orn de baden te
gebr tidier). —vertrek o.
Ilaliren, 0, w. met U. , bassen blaffen.
Bag , yr. (mrv. -gen,) edelgesleente , dat in
een' ring gezet is.
*.illaga,zje, yr. hetgene men op reis en in
den oorlog inedeyoert. —kar, yr.-standaard, —iva,gen, m.
bag.
agge, vr. (mrv.
Bagger, Yr. modeler, slijk. —beugel,
in. beugel aan een baggernet. —boer,
baggerman. —en, b. en o. w. met H. , met
cm net, enz. den rnodder uit graeliten en
slooten of, in de verse!' de turfstolopbalen.
—lui, m. mrv., zie Ilaggerman.
—man, rn. (mrv. -lieden , -luiden , -lui ,)
iemand , die met een net nit gracliten en
slooten het slijk ophaalt.
inrigting op eerie baggerpraam ter uitmaling
van het slijk. —net, o. —praain,
—schuit, yr. praam of sebuit met een'
toestel ter nitmaling van bet slijk. —turf,
m. gebaggerde turf.
illagijn., y r. (mrv. -en.) kleedcrkruk.
vr., zie Begijn. --ra, vr. zekere ra.
ajert, m. (des -s,.)mengeiklomp chaos;
zie
zie het betere 1Baljtvw.
Wiajonet y r. (mart'. -ten, ) punt ie; warn
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dat men op een soldatengeweer kart bevestigen. — scheede vr. —steek, m.
Bak , y r. (mrv. -ken,) wang, koon : Ingevallen bakken.
Bak, m. (des -s, MTV -ken,) een vat van onder scheiden gedaantc en gebruik : Fen
hoiden, carder,, steenen , lyzeren , blikken, kopiren bak. op schepen , kom,
maarnit de matrozen eten ; van bier fig. in
den gemeenz. spreektran t : Rom aan den bak,
d. kom aan matrozen, (lie nit eaten
bak eten ; fig. 'lawn van onderseheidene
ruitnten : De bak van Pen schip , de voorpleeht. De bak, van een' wayen, van eene
j'ontein. De bak in een' schouwburg , het
parterre. *-, zekere platboOindesehuit, pont.
—beest 0. grof ongeseltikt beast ; fig.
al , oat lomp en zwaar is : Een bakbeest van
een' mensch , een zwaar log menseh. Een
bakbeest van een evehip , d. een onhandelbaar vaartnig;. —boord linkerzijde van
een sehip, zieStuurboord.—boordswacht vr.
Bakellaa,r , y r. (mrv. -s,) laurierbezie.
"taken o. (des -s, mrv. -s,) baak. —en,
o. w. met H. , baken plaatsen om ondiepten , enz. aan te wijzen , zie
; bakcnstokken zetten.
stok m. pan! ter
aanwijzing van cone lija.
Bake', vr. (mrv.
oppasster bij acne
kraantvrouw. —en, b, w. in docken en
vindsels doen ; van bier wartoen, kocsteren : Zilch in de zon bakeren. Sprw. .Heet
gebakerd zijn d. oploopend of haastig
zijn. *-5 0. w. met H., baker zijn bakeren
aan. —dienst Yr. —loon , m.
en o. mand , y r. wand, waarin vow.been de baker met het kind zat orn bet te
bakeren ; zie cok Ilakermat , en
Wria.urniand. —mat, vr., zie Baker=and; lig. plants, waar iemand geboren
en oN evoed is ; cn , in verdere figunr,
piaats, waar lets het eerst weed aangekweekt ,
enkel in De wiq en bakermat van een'
persoon, van kunsten en wetensehappen.
—moer, vr. baker. --penning, at.
gesehenk , dat men bij een kraambezoek aan
de baker refl. sehelling m. schellin dien men , toes die count nog gan3baar
was, ais eerie fooi aan de baker gar; fig.
een zeer groote sciwilin 3 , elders ook wel
flapschelling geheeten. —speid, vr. acne
soort van groote spalden , elders pakspeld
geheeten. —stoel m. stoel , waarin de
baker zit. —tie, o. (des -s, mrv.
verkleinw. van baker.
Bakimis, o. op het land , can klein gebouw
_met can' bako y en , meestal van het woonhuis
afgeseheiden; fig. zie
Etalije,o. (des -. inro. -s,) verkleinw. van bak.
Ba,kiliebaard ,
meestal in bet meets'.
gebruikaiij k
ak'kebaarden , d.

de haren , die men aan de wangen laat grocijen, wangbaard.
Bakken , angel. b. w. (ik bakte , heb gebakken,) door stuke butte tot bet gebruik
gereed waken : Men bakt brood in een' oven,
koek in de asch, visch, in de pan ; van
bier gerneenz. Bet heeft van nada een koekj e gebakken , stark gevroren. Hij zal wet
kleiner broodjes b.ikken , d. i. toegeven.
*-, bij prnikemakers : Haar bakken , d. i.
Naar met deer' omzet in den oven plaatsen
on] hate doen kruilen.*-, door sterke hittc
volkomen droog en hard rnaken : M, n bakt
pannen , steenen , tqelt, es , pollen , enz. ;
lig. gemeenz. verrigten, doer, tritvoeren : Gij
hebt nni beet gehad , (loch ik zal 't u weer
bakken. zal dat wet bakhen , klaar krijgen.
Hij heeft zijn' brodr erne poets gebakken ,
d. Bespeeld.*-, o. w. met H. , door hitte
ten gebruike geschikt worden : Het brood
bakt reeds. *-, bet bakkersberoep

drijven.

*-, met Z. , fig. kieven : De pleister is aan
het vet gebakken.
13akker,m.(des - s,mrv. -s,) iemand, die bet
bakken verstant ; inzonderheid can handwerksman,die bet broodbakken 'weft geleerd
en in dat bedrijrziin bestaan zoekt:llij is bakker. Een kande bakker. iemand die brood verkoopt, doe') zelfniet bakt. —ij,vr.(mrv.-en,)
bakkersambaebt ; hail waar brood gebakken en verkoeht word; p!aats waar het brood
wordt toebereid en gebakken : flij is diet in
de bakkerij, —in , yr. (mrv. -nen,) bakkersvrottw ; yrouw,, die Gene bakkerij heeft.
Bakkersambacht bedrijr, o.
o. —beroep, o. —brood , o. brood
van den bakker. --bull, rn. —deeg,
o. —deerne , —deren, Yr. sehimptiaam voor : —dochter, yr. —gezel,
, o. —huis, o. huis
m.—glid ,
van can' bakker ; huis gesehikt voor acne

bakkerij. —jongen, , m.
jongen, hetzij zoon of kneeht , van eett 7 bakken. —Iknecht,m.—kolen.,vr.mrv. uitgedoofde kolen van bet bout , waarmee de
bakker den overt heat gestookt. —leer-

—mand , yr. —zneel,
ling ,
0. —nering, Yr. —oven, m. —plaat,
vr. plaat , waarop de bakker bet brood in den
oven zet. —rekening, yr. —schop ,
yr. oveosehop. —vronw, yr. —wagen wagon, inzonderh. handwagen,
van eau' bakker. —weduw, vr. —wijf,

0.—winkel, -zolder ,m.-zoon,
fitakkertje , o. (des -s, ntry. -s.)
verkleinw. van bakker ; in sornmige streken
een gebreid pluimmutsje voor kinderen.
113alklies , o. (van bet - , mrv. -sen.) in de
p!atte taal , mond en aangezigt : Een leelqjk
bakkes, een leelijk gezigt. —je, o. (des -s,
?um -s,) verkleinw. van bakkes ; fig, Een
lief bakkesje, can lief gezig tje.
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Datil

Balk

digd stokje in eere paraplu , een keursliji
akloon, m. en o. loon van den bakker.
enz. Voigens de Geldersehe uitspraak be—oven, rn. oven, waarin men brood, kock,
enz. bakt.—pan, yr. —sel,o.(des -s, wiry.
boorde het balljn gesehreven to worden.
—en , onverb. b y. van balein. —tie o.
-s.) gebak ; zoo veel als op eens gebakken
wordt : Bet taatste baksel is in den oven.
(des -s, aim -s,) verkleinw. van baiein ;
inzonderh. dun vyandelstokje van balein
alislagerij vr. kinnebaks!ag.
rond reepje balein , maarvan men zich belOaksitede,, yr. sledc met ,en' bak , koets&via, um eerie verstot,te pip door to steken.
slede.
Maks-tag , V?. stag , die van den grooten
, in. (des -s, airy. en,) argestroopte
mast naar den bezaansmasi
hind , die aan den bulk li n t open gesneden
te Yr. --tvind, m. bij zeel. frissehe
is ; lig. met veraehting , buik : Den bulg
-wind.
volprop I en.
nalisteen, m,gebakken steen. —seer, yr. *IBalgetv.aad, o. balklced. —hand(mrr.-s.)
die bakt.zie
schoen m.
Etakta,nd m. inaaltand kies.
Ua!ic, yr, (mrv. -en,) felinity; van cone
Baktrog m. tog waarin het deep; voor
brug , trap , enz. ; inzonderh. alscbutsel of
brood , enz. worth gekneed. —visch m.
lick iii eerie pleitzaal : Poor de balie komen.
visch die geselikt Isom gebakken to worden.
zijn met Wander vow . de /atie geJakivagen wagen met cent' grouten
weest d. voor de regt Cr S ; van bier : fig.
bak.
regtsqefeerdheid : De ion[i e W. is woor de
m. (des -s , mrv. een road ligbale bestemd. *-, afileeling eerier ridderehaam : Denial shawl. De bal van de hand,
orde.
van den voet d. i. het halfronde verheYene Balie vr. (mrv. -en,) tobbe. —mond t.
dee/. Len bal p?hakt; fig. Den bal missluan,
vr. Platte mand voor linen enz. , welke
d. zich ver:;.issen. E kander den bal toedoor twee personen gedragen wordt.
werpen , toeliaatsen, toesluan , d. elkan- ISalietveispreliendheid, yr. welspreders ooginerken beyorderen.Sprw. Die knotkendheid your de ha he of der pleitbezorgers.
sett , moet den bill verwacklen , d. wie Ig j uw , m. (des -s, var. -s, -en.) weleer
een' antler' aanvalt [met verwaehten , door
aanzienlijk ambtenaar , drost booldhem wetter aatigevailen te worden.
sehout. —agile 9 zic bet betere lialjuo. (des -s, airy. -s,) danspartij : Een
Nvazje. —azje , y r. (air y . baljuwbal Aevea , een gezelsellap op eigene kosten
sehap. —scha,p , o. (des -s, mrv. -pen,)
ten dans verzarneAln. Het bal openen , den
het ambt, van baijuw ; gebied van een' bateersten dans dansen.
jaw.
4 2ala,nceerstok m. stok aan de ein- Balk , m. (des -s, mrv. -en.) een vierkant
den gemeenlij k met lood bezwaard , waarstuk timmerhout, dat gemeenlijk in de lengnice zich koordedausers in eyenwigt houden.
th o brecdtc door een gebouw wordt gelegd:
lealans , yr. (mrr. -en.) boom , adman de
gemeenz.
De balken lisigeu reeds ;
weegschalen bangen ; deze boom met de
zegt men van iets , dat lang tact
weegselnden ; even wigt : In &vans holden ;
beurd is: Dit may awn wel aan den balk
fig. in den koophandei staat, van ontyangst
sehrlyven. Sprw. Den splinterineens andera
en nitgaai: IllIjnbroeder maakt ieder jaur
oog z en, en niet den balk in zifn eigen,
bulans, o. (des -s, 2111 .1, -s,)
een' ander'
d. de klcinstc gebreken
verkleinw. van batons. —enmaker, in.
opmerken en vow zijne eigenc veel grootere
—maker , m. —rekening-, vr.
blind zijn. in de toonk. , welke de
"Balcostuum o. balkleeding , balgemitten vaneen seheidt ; in de wapenk.,
wand.
een der:stukken van het scti1d , dat van den
Baldadig , (-er,-st.) bv. en bw. ondeugend,
boyensten linkerhoek tot den ondersten
boos, kwaardaardig. —head , vr. (airy .
regtel hock loopt.
-hedert,) hoedanigheid van hetgene baldadig 41Salkapsel o. kapsel voor een bal.
bw.
is ; baldadige
o. W. met
, eon onaange(-er. -st.) by. en bw. roekeloos,
imam geluid voorthren;l en zoo a Is de
stout , vermetel.
, yr. (MIT -heezel doet : De ezel ran 1112i 11 ' bunrman heeft
den . ) vermetelheid
daad.
vermetele
den yanschennacht , ebaat. ;lig.I1rj balLt
—lij k bw.
een ezel.
Balderen o. w. met II. , een hevig F- *Balken , m. (des -s , mrv.-s,) in sommige
rans waken bulderen.
streken , Wants haven de dole , -waar men
13atlein , (de stor.) o. en (het daaruit yerongedorsebt /wren heqlt.
vaardide) Yr. (des -s, airy. -en,) mal, o. gat in een' muar, waarin bet
viselthaard , eerie horenneLtige zeer buigeinde van cell' balk wordt gelegd.
zame slot', die zich nan het bovenkakebeen
—haak m. ijzeren hank , naarmede
van den ,,,:a!visch bevindi
een l)aik wordt vastgeliouden.
,
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Balk
(des -.5. mrv. -s,) verkleinw. van balk.
1131alkon o. (des -s, mrv. -s,) aan een hovengebouw vooruitspringend gedeelte , dat
veclal op zuilen rust, en door een lick omgeven is.
*Balksieutel m, sink, dat nit een'
°miff spring t en ter ondersteuning van een'
balk dicta.
Ballast, m. (van den -, mrv. -en,) benedenste last in een setup, welke dicta out het
vaartuig ril evenwigt te howler) , &eh voor
bet overige van %%emit; or geese waarde is :
Ballast innemen ; vat, hie,. fig aller:ei nuttelooze dingen : H tj is een ballast voor de
werel d. i. een ()mint Le last ; gemeenz.:
Iemand voor ballast medenemen, d. i. in
een r vette on bezette plait ts aan iernand
geven , die anders Met zotide nice zijn
gegaan. —en, b.w. met ballast bezwaren.
—kleed, o. kleed over den ballast.
—sehip, o., —sehnit , y r. seltip, schuit,
waaritt de ballast vt or& aangevoerd.
nalletje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van hal m. ; fig. Een balletie van iets. optverpen , opgooljen d. i. van lets beginners
te spreken. *-, in de keuken , kleine hal van
gehakt vleesch ; kokinje, suikerballetje.
Balling, m. en y r. (des -s, mrv. -en,)banneling, waarvan bet eene samentrekking is.
gebattitene. —schap, yr. staat van balling:
Hij werd in ballingschap naar V. gezonden.
Baloorig, (-er, -st,) by. door geraas verdoofd; meestal fig.ontevreden, in eene kwade
inim. —heid , yr.
lEtalschoen,
danssclioen,
Balsem, m. (des -s, mrv. -s,) bet welriekende, filne witachtige en doorzigtige bars
van den Arahisehen bal g ernstruik dat Pen'
bitteren srnaak en eene gettezende kracht
heat Balsem van Gilead , van 31 ekkl.
elk vloeibaar. welriekend liars van andere
uitheemsehe boornen en struiken, inzonderh.
wanneer bet lever 's eene genezende kracht
bezit ; bij artsenijbereiders sap, dat nit fijne
obeli samengesteld is; fig. alles, wat een'
lielelijken gem' verbreidt ja zulk een geur
zelf ; van bier in den verhev. st. : De blocmen wasemen balsem nit. troost en opbearing voor 't gemoed : Balsem in iemands
hart , in iernands wooden gieten. —achtig, b y . - boom, tn. elke boom , die
balsem nitzweet. —den, m. balsemboom
van Gilead en Mekka. --door, yr. — en ,
b.w.met balsern ofatidere welriekende din gen
geurip; maken ; inzonderh. een lijk met balsemachtige stollen vullen , om de verrotting
voor te komen. —geur, m. geur van den
balsem ; fig. liefelijke gem'. --trout, o.
bet welriekende bout van den balsemboom.
Balsemijn, yr. (mrv. -en,) eene plant, die
om hare kaaijebloemen in de tuinen gekweek t
worth. —bed , o, —zaad o,

Band
Balseming,vr. (mrv. -en,) bet balsemen.
—kruid o. een weirickend versterkend
kruid. —olie, y r. welriekende olie.
—struik,m. struik, die balsem oplevert.
Balspel, o. spel , waarbij men batten werpt
of slant.
Balsturig, (-er, -st,) b y . weerspannig
harctitekkig : Zet oenbalsturigen knaap eens
te refi t. —held, yr.
*B.Alvest o. vest voor een bal.
, m. zak , waarin de teelballen bestolen zikt. —break, vr. breuk, welke
tot aan den balzak reikt.
Eilamboes o. (van bet mrv, -zen,) een
Oost-lnd.selt riet dat sours wet eene hoogte
van 60 voet bereikt. m. wandelstok van
zulk riet. —je, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van Imnboes. --net, o. —stok,m.
Ban , m. (des -s,) uitsluiting van de kerkehike gcrneenschap Iemand in den ban doen.
rijksban ; regtsgebied , regtsban. —bedreiging, y r. hedreiging met den ban.
—bliksem, rn. fig. kerkban Hij werd
met den banb iksembedreigd.
Band, m. (des -s, mtv. -en.) alles, wat
client om te Minden of te verbinden : Eels'
hood aan den bawl leggen, d. bent vastleggen. De band van een bock, d. bet ornkleedsel van leer , enz. van een ingebonden
bock. De band van eene broek „ het boven
opgezette sink, 't welk de middel otngeeft.
Ifzeren banden om de widen van een rijtaig.
De banden, met welke men boesdoeners
plagt te pijoigeo ; van bier : Buiteo pijn
en banden; Iemand in den band houden,
d.i. hem betetigelen. De banden der riendsehap, des huwelijks , der vrede. Door
den band , (waarvoor meestal , volgens sommigen ten onregte : Door de back ,) gemeenz. over 't algemeen. Uit den band
spring-en, zieli te buiten pan. Het moet
van den zak of van den band komen. d. het
moet er zijn , waar bet ook van daan kome.
*-, boekdeel ; breukband : Een' band dragen. 4-, o. (des -s,) lint, inzonderh. van finite° of katoen. —el, m. (des -s, corr. -s,)
in sommige streken . hoepel. m.
(des-s, mrv. -s, -en,) leeren draagbaud , die
over den linkersehouder pat en onder den
regterarm uitkomt , en waaraan de karabijn
of patroontaseh hangt. fabriek , vr.
---Bond, m. bond . die aan den band ligt;
fig. zie Bandrekel,
*Bandiet, m. (des -s, mrv. -en,) eigenlijk

een balling, die van roof en mooed leeft ; in
bet gebruik veelal : landlooper,, die van

bedrog en roof leeft. Somrnigen schrijven ten
on reg te bandit.
Bandje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van band. —nagel, m. ijzeren nagel,
waarmede een band wordt vastgehouden.
rn, rep el , die aan den band
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dochter vr. —b akkersgezel m.
ligt ; doch enkel fig. scheldnaam , om een'
—ba,kkersjongen ,
trageri vaclsigen mensch aan te duiden :
Itersknecht rn. —bakkersleerHij ligt daar als een bandrekel. --rijs,
ling rn. —bakkersmeid , yr.
o.bindrijs. —wever m. —weverij
—bakkersrol, yr. — bakkers yr. het woven van band ; weverij , waar
oven, m —bakkersvrouw, yr„
men baud vervaardigt.
—kakkersweduw vr.
Xiamen, h. w. tut eene baan d.
lierswerk, o. —bakkersivinkell
maker' : Len gebaande weg ; fig. Den weg
bakkerszoon ,
—deeg, o.
tot iets batten, de hindernissen tot iets weg—-hammetje , 0. kleine ham. —teerHeinen.
der, m. (des- s, wry. -s.) —teerster,
Bang, (-er, -st,) b y. die een smartelijk veryr. (mrv. -s.)
terea o. w. met H.,
langen of eetiige vrees ondervindt , bevreesd,
man lier), brassen.—tèr in g, yr. —w
inbeaugst , arigstig : Bang zijn , maker workel , m.
den voor iemand of iets. Het is rnij bang,
dat bij sornmigen Yeorknint, riekt naar een Bankgeld , o. geld, lat in de bank wordt
aatigenometi, ingebeeld geld. dat als getnunte
gerrnanismus en verdient geene navolging;
specie in den halide( Wet voorkornt ; geld voor
fig. hang makend . akelig , naar : De ban8 e
het zitten in eerie kerkbatik.—houder,m.
eenzaamheid. —heid, —igheid vr.
lombardhouder;die eene speelhank houdt.
Banier,, yr.(mry -en,) veldteeken , vaan—ier,, m. (des -s, mrv-. s,) die eene speele : Men zwaait de bonier.
ddel
bank houdt ; koopman , die geld- en wis*Banjer m. (des -s, mrv. -s,) in de omselzaken
—iershuis . o. —iersgangstaa I, verkort van banjerheer.—heer,
dochter, yr. —iersjongen,
m. baanderheer.
—ierskterk, m. —iersvrouw,, yr.
Bank, yr. (mrr. -en,) meer of minder
—iersweduw, yr. —ierszoon ,
large verheveitheid van bout stee p , zoden,
Vie. o. (des -s,mrv. -sOverklentw. van bank;
enz. hetzij tot eene zitplaats of tot ander
in het dagelijksche verkeer,baaknoot.-noot,
gebruik : Eene losse , vaste , hooye, loge
vr.brielje , dat eene daarop verrnelde waarde
bank. Eene geslot. ire b7nk in de kerk ; van
heeft eu in de bank tegen specie kan verwishieelig.getneenz.:Men behoeft het ondergeene
sold worden. --roet, o. (de -s, mrv. -en,)
stoelen ofbanken te steken of te schuiren,
het, onvermogen om zijne schtilden te betad. i. men belloeft er geen geheim van te
len en het bekend worden dier omstandigmaken , dewiil ieder bet weet. leniand van
heid , inzonderli. van kooplieden en wissede bank drinken , d. i. hem zoo beschoriken
laars: Bankroet spelen , bankbrenkig
maken , dat Itij van de bank rolt. Door (le
worden. Hij maakteeen bankroet van derdebank, door elkander,, zie Band.
hal f nalioen.
by. bankbreukig : Banklange tafel, welke tot onderscheidene oogroet gaan , zijn , worden . —roetier,
merken client ; van doze beteekenis heeft
—roetierster, yr.
in. (des -s, inrv.
men : Bank van leening Draaibank
(mrv.-s,) die een bankroet maakt of gemaakt
Schoolbank Speelbank , Werkbank ,
heeft. —rot , enz., zie lEg ankroet enz,
selbank , enz., die alle tevens door bet enkele bank worden voorgesteld.*-, regtbank, Banneling, zie bet bijna uitsluitend ge— nen , ongel.
bruikelijke
doch weinig meer in gebruik : De bank (zie
b. w. (ik bande , heb gebannen,) in ballingViersehaar) spannen. —aard , rn.
schap zenden , uitbannen , d.
iernand Yer(des -s, mrv. -en , -s.) weinig gebruikelijk ,
oordeelen ow het land te ruimen : Hij wend
—aktie vr. aandeel in de
onecht
nit het land gebannen fig. De droefheid
bank. —break , yr. , zie het meer geeen' geest, enz. bezweren ;
batmen.
bruikelijke , hoewel rninder deftige Bangemeenz. bij kaartspelers,altroeven. —ring,
bui ten staat
,
keroet.
—vioek , in. banbliksem : Den banom zijne sehtilden te betalen Bankbreukly
vloek over iernand uitspreken.
banknoot , bankje.
worden. —briefje
—en, o. v. met IL , aan de Orel zitten , Bar, (-der, -st,) by. pup , koud : Bar weer.
Het barre noorden.
tafelen ; (loch bijna enkel fig. gerneenz. voor:
vertoeven , tabernakelen ; zeker spel om geld Barak, yr. (wry -ken,) veldhut der soldaten ; van bier fig. gemeenz. , slecht of
spelen. —eroet, enz. zie Illankroet,
ellendig ingerigt huis.
enz. —erot , enz. , zie Bankroet, enz.

Banket,

o. (des-s, mrv. -ten,) smulpartij ,

gastmaal ; razor

zeker bekend

kergebak : Ern pond banket. —bakker,, in. —balikerij vr. banketbakkersbedrijf ; plaats waar banket wordt
gebakkeu. —bakkersbedriji, o.
—bakikersberoep, o. —baikkers-

litarba,ar,,

tn. (des -s, urn. -aren ,) in do

Geich. der Griekeu en aorneinen , buitealander , vreemdeling ; van leer lig. bij ors,
west en oubeschaafd mensell ; doch itizond.
wreedaard: 1.12:i is een regtebarbaar. —sell,
(-er, -ste,)bv. en law. nitheernsch ; doch enkei
fig. strijdt met onze zeden en gewoonten

— 96 —

Barb

Bast

fig. gemeenz. barmhartigheid waardig, armenbesebaaid, ruw : Eene barbaarscitetaal ,
zalig : Een barnthartig schilder.
d.i. eene taal , welke of geene re il eien volgt,
vr. —liik bw.
of ruw en hard is; van flier: rid W hard,
aardhoop.
wreed,onmensehelijk : Eenbarbaarsch yolk. narante vr.
Barnen , b. en o. w. met H. , branden. Het
—sciaheid yr.
zal met ligt racer voorkornen, behalvc
arbee", rn. (des, -s mrv. -en,) een rivierde onhepaalde wijs , als zeilstandig gevisch met ern' baard.
brtrikt h. v. : In '1 barren van 't gevaar ,
narbier, , (des-s, mrv. -s, -en.) haardd. i.toen bet gevaar bet hoogste was. —ing,
seheerder. —en, b. w. gemeenz. , van
vr..zie Branding. —steer, m. amber.
den baard bevrijderi. *-, o. W. met H., het
steenaluirri,m. in de seheik. zeker zout.
barbiersbedrijf oefenen. —sbedrijr, o.

steenvernis,o.-steenen,onverb. bv.
—sberoep o.—sbekken,o. SChet s rken. —sdo Otter yr. —sgereed. Barometer m. (des -s, mrv. -s,) een
werktuig „ door hetweIk de drukking van
schap 0. seheergereedschap. —s jongden darnpli ring wordt aangewezen. —buis,
en , m. —sknecitt rri.
yr. —sehnal yr.
m. —svronw,vr.—swednw,
bel:

Sanon, rn. (des -s, mrv. -nen, -s.) edelman
yr.—swan -Ike], m. —szeoza,m.
taisselien den graaf en den jonkheer ; fig.
verkkinw. van barbier.
o. (des-s,
Den baron. spelen, , uithitnen , d. i. den
Bard, rn. (des -,, 'wry . -en,) I,ij de Cc! ten ,
grooten freer spelen. —es, y r. (mrv.
diehter, welke de derigilen hunner heiden
-sen,) bezitster eerier barimie ; vrouw of doehbezong ; van bier sours een lien- en helter van een' baron. —ie , y r. (ntrr. -en ,)
dendichter. —enzang, rn.
heeriiikheid , (lie aim den bezitter den titer
1ardezaan rn. (des mrv. -anen,)
van baron geeft. —peer , y r. soort van
soort van hellehriard, doe!) van een seherper
peer. —Schap o. (des-s,)rang van baron.
ijzer voorzien , dan men bij die snort van
Barrevoetbroeder,, rn. monnik ,
napenen 'weft.
blootsvoets gnat.--er, m (des -s, ntrv. -s,)
Karen , b. w. van eene zwangere vrouw, ter
die barrevoets gaat ; barrevoetbroeder.
wereld brengen : Eene dochter barren ; fig.
—s 9 bw. met bIoote voeten , blootsvoets.
voortbrengen , le weal; brengen, veroorzaken :
Opzien baren. gedrag baiirt de goede Barse.11, (-er, -ste,) bv. en bw. norsch,
stmrsch, onvriendelijk : Eenbrasch, mensch.
moeder veel verdriet. Sprw. De tijd baart
Een barse h anwooed. Ientand barsch antrozen , d. i. door langdurigheid van tijd
woorden.R eid, yr.
komt veel tot stand. —snood , m. tijd
die er verloopt van de eerste 'even tot het Barsie zie Iargie.
Barst, enz., zie bet weer gebruikelijke
baren : In b .rensnood zijn.
Berst enz.
1131arensteet m. (des -s,) in de wapenkunde , opine plaats , het Fransehe lambel. 90arzje zie Bargie.
*BarensweeL'n , 0. mrv. de weeiia of Bas rn. (van den -, ?Jim -sen,) in de muziek,Iaapte toon. grondstem : Den bas zingpijnen van het kinderbaren.
viool, waarop de bas gespeeld wordt.
en.
Barg m. (des -s, rare. -en,) gesneden beer,
Bas, zie /ara,aiba,s.
mannelijk varken.
d.
zie Bark. *Basiluit , yr. fluit , waarop de bas wordt
Bargie , yr. (mrv.
gespeeld.
Barzje kornt weiligt beter met de nitBasiliskus, zie bet betere Baziliskus.
spraak overeen.
arheid, yr. hoedanigheid van hetgene Basso., m. (des -'s, mrv. -'s,) naam. die in
Turk .rje aan voorname , zelfs arnbtelooze
bar is, gunrheid , zie Bar.
personen wordt ge;!everi.
Baring, yr. het barer.
Bark , yr. (mrv. -en,) eery klein vaartnig , Bassen zie Balren.
iThassethorerat,m.soort van grooteklarinet.
soort van schuit.
3arkan , 0. (des -s, nirr. -s,) soort van Bassetspel, o. zeker kaartspel eene
soort van faro.
grolkamelot. —wever,m.—weverij,
*Oass:st,rn. (van den
-en,) baszanger.
vr. fabrick, Irvaar men harkan vervaardigt.
*Bar:ins vr. (mrv. -Sell groote bark , Bass ilentel , tn. —snaar yr. &like
snaar van sommige speelttrigen. --soli, vr.
grootste boot , welke de sehepen medevoeren.
(wry. -s.) zeker blaasspeeltnig. —stem
Ig arkiaout , 0. zware plank , die een sehip
yr. laagste stem.
uitwendig in de !mate op onderseheidene
hoog ten omgeelt.
East m. (van den -, mrr. -en,) sellers of
,
sehil van f;ewass f. ri : De bast ran &torten ,
m. (des -s, tnry. -en,)
ee'r'ier ; fig. in de P latte vo:kst. hurlh :
baardYiseh.
bet gebast met paardeboonen
arrn -Lartig (-er, -s!..) b y . en
met zipe
geheele ligehaam , als :
hi clend jegens e:lendigernEen :eer barn? harbast te8en den muur ann.
tig mensch. De barnthart;ge Samaeritaan;
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Halt
" p asta, in. (des '-s, 7111'1".

glean
derde troef--

kaart iu het ornberspel.

4 Hasta tusschenw. houd op : En hiermede
basta I , en hiermede is het uit.

Basta,ard m. (des -s, retry. -en, -s,) natuurlijk of ° Hecht kind, welks vader onbekend is
lemand bastaard make_, d. i.
hem onterven. *-, van diereii, planten , enz.,
welke niet van de Mite soort, moor verbasterd zijn : Deze .hond is niet van het echte
ras maar eertbastaard. In deze beteekenis
beef!, het woord eenige samenstellingen , die
eehter soms verkort worden , lej v. De broodsulker is te dam . ,ik kan het met bastaard
(basterd) wel !Coen. —broeder, in. —ij,
yr. stoat dergenen, welke buiten het huwelijk
geteeld ziju ; in de taalk. , plornplieid , onbeschaafdheid , moestheid , zie Taalbastaard j.
o. —kiontje,
0. klontje tussehen wit en bruin. making , yr. onterving. —nachtegaal,
In. zekere zangvoget. —schrift o. zeker
schrift, dot tnsschen staand crr loopend
schrift het midden houdt. —soort, vr.
onechte snort. —sniker, yr. suiker tusschen de Witte en de bruine.
in.vreemdaardige nitgang van een edit woord,
b. v. kleine'ren en bossehazje hebben bastaarduitgangen.
vervalschte wijn.
, onecbte windhond.
--woortl, 0. woord , dat , nit eene andere
tool overgenomen , daarvan de kenmerken
draagt , bj v. punch ,
—muster,
vr. oneciite zuster.
Hastachtig , by. naar bast Gelijkende.
eloos , by. -Londer bast.
astig,(-er,-st.)1w.dik van bast.—igheid,
ye. ;fie o. (des -s, mrr.
verklei nw.
van bast.
*Basviool , yr. eon speeltnig zie Bas.
zanger
zangster ye.
ataijon. o. (des -s, mrv. -s,) troop
yolk to voot R dot een gedeelte van een regement uitmaakt.
aten, o. w. Ind , van nut zijn , helpen :
Het heej t ntij weiniy gebaat. iVat boat het
artij , of ii; het doe ? Spew. Boat het niet,
het schoadt met, men kan bet zonder
beproeven. — In de Iaatste jaren heelt
men bet wooed als w. bqinnen to gebruiken en bet zells in den lijdenden vorm genomen : Gebaut worden.
atilt bv. voordeelig. als overschot :
komt eerybotig slot van f 100.
*atit ,o. (van het -, nirv. -en,) naam van
zeker fijri lijnwaad. --en , onverb. by.
Iii. die 1)atist ueen. —Aveveiyij vr. bet ''even vain beist ; fabriek,
waarin batist wordt yeevaardiad.
Elatg eh
-st,) bv. en bw. trotsch ,
stout : ikees ;war :oo kitsch niet!
yr.

atterij vr. -en,) plaats of work ;
waarop men eenige stukketi gesehut ploatst :
Eerie batteril optverpen.*-, dit geschut zelf,,
ook wet: Beweegbaee battertj genoemd
de: vaste
batterij.
in tegenst.
van
v tn.
—b
soort
Haviia,an m. (des -s, mry.
—sgezigt o. fig. leevan grooten
lijk gezigt.
'1131-zzilislms rn. (van den -s, 7111T -sen,)
zekere slang. —ci o.
Hazin, vr. (ntrv. -nen,) vrouw van het huis ;
groote vrouw.
Haznin vr. (airy. -en,) een nietalen speeltuig , dot even als de trumpet wordt geblazen , dock zoodanig ingerigt is , dot onder het spelen de deelen op- en neêrgesehoven kunnen worden , waardoor men de.
hoogte en laagte der toonen voortbrengt :
De bazitin steken,blazett.*-, aan een orgel ,
zeker register van 16 voet. —blazer,
en , o. w. met 1-1. op de bazuin
m.
b.w.
met luider stern verkonblazen.
diger) , school) meestal atitbazuinen. —ge, 0. —gesehal o.
,
rn. —tool), fli.
, een toonloos onseheidbaar voorvoegsel
outings bi. Als eene sluiting en drukking
der lippen geeft bet , even sits oars, eene
onivatting te kennel-) of eene opdrukking aan
het voorwerp der rode. De beteekenissen der
werkwoorden , die met be samengesteld zijn.
Lan men tot de volgende zes brengen. 1.)
Ilet drukt bet voorwerp der handeling nit ,
meestal met bet bijdenkbeeld van veiling
uitstrekking of verbreiding der handeling
over of OM het geheele voorwerp: Bedekken,

b,schilderen , besmeren , bezaaij en, beplantett , bepalen , begrenzen ; II.) het t oon t
de overbrenging en mededeeling der zoak
of der hoedanigheid , welke bet grondwoord
aandnidt , op een voorwerp Bebloe men ,
bezonden , beve6tiyett , tespoedien ; III.)
eene vereigting , die aan bet voorwerp sleehts
bier en daar,, inzond. op de oppervlakte ,
piaats heeft : Betasten , brsnijdett , bespringen ; IV.) eene herbaliug : Beruiken ,
besnuffelen ; V.) cm bereiken : Beroepen ,
beschieten ; VI.) het dicta ter versteeking
van bet begrip: Besehimpen , bedrukken.
Beaartien, b.w. met aarde bedekken.

-inns vr.
Heademen ,

b. w.
ademt over jets 1;;
ten 8 aan of daarmede bedekken.
vr.
Beambte , tn. (des -n, mrv. -n,) die met
arribt bekieed is , ambienaar.

Eleanibtsclar7jver,, notaris ; grinie;geheinischrii‘ Cr.
Heartier), , b. w. toestemmen, goedkeneen
beaantden het voorstel. —in g vr.
ILleangst bv. met angst VerVil Id , beatingstiad , bevrecsA benaauwd.
eid sir

13
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ati i,stilicid. —igen 1,. w. beangst of
bevreesd make!! : femandbeangstigen. Dat
beangstigt zijn geweten. —iging vr.
Heantwoordeti 9 by. waarop men
antwoorden vr.
—e , w. antwoord op iets geven : Ik, heb
(ten brief, zijne . vraug reeds beantwoord.
0. w. met 11., fig. : Aan
weerleggen.
jets beautwoorden , d. aan jets voldoen ;
ook : daarmede evereen komen. —er
iag vr. (mrr. -en.)
(des -s, nay. -s.)
--ster 9 y r. (ntrv, -s.)
iearbeiden, b. w. aan jets arbeiden en
daardoor volkomen traebten to maker) :
Een' afferbearbeiden. Een vreemd underwerp beart-eden. —er
--ing, yr.
—ster, ve.
aeaseht, b y . met aEch bedekt of bemorst.
Beasemen zie Elea,demen.—ing,
zie Beadeaning.
ilebinden ongel.b.w. met een bindsel
bedekken;ombinden.—ing 9 yr.
Inebloetien, b. w. met bioed bedekken of
bevochtigen : Zij keerdenmet bebloede koppen naar hills.
"Illebloenzen, w. met linemen bedekken , versieren of tooijen.
eboeten, b. w. iemand eene geldboete
opleggen , hem in loete slaan of beslaan.
—jug, yr.
Fiebolwerken b.w. van bohverken
voorzien en daarmede versterken Eene stad
bebolwerken.;f1;I.getneenz.: Hij z al dat wel
bebolwerken d. uitvoeren , tot stand
brengen. —ing 9 vr.
veri. t. van bebinden. —en,
Nerl. dw. van behinden.
Flebonwen, b. w. met gebouwen bezetten :
Deze plautsen ijit in weinige jaren behouwd. bepioetcen : Wear rroqer slechts
eerie woestijn werd gevonden, ziet wen
titans bebouwde aLiers. —er,
---ing,
.§ter vr. (ins-v. -s.)
e 'oeenn , b. w. broedend bedekken.
iced, o, (des -s„ mrr. -den.) ern zak van
tijk , gewoonlijk met veéren , dons ens.
gevuld , om er op of onder to slapen :
ben 14 een vriendvan donzenbedden. zulk
een bed met zijn toebehooren van peuluw
kussens , lakens, dekens enz.: Het bed
maken ofopmaken. Te bed of Naar bed gaan.
Te bed zijn , Een kind te bed
legij en noar bed brengen. Sprw. Wie den
naam heeft van vvoeg opstaan , mag
te bed bbjven , d. wie eenmaal den
naam van jets heeft , verliest Item niet hat
w eer; fig. huwelijk : Einderen van, het eersie ledelcant met bed en toebehooren:
Zijn bed stoat in de achterkaneer."-. in een'
um , aigepe: k te plants ., waarop men getA asset) kweekt : Een bed ntet 2i:uric/en, met
ttilpen. 1 -, bedding eener rivier,

-st,) by. van menselien ,
jaren geyorderd , bejaard : Eene bedaagde
51011W. —heid 9 NT.
Neclaan,
tijd van bedoen.
nedaard (-er, -st,) b y. en bw. stil , kalm
rustig ; van eene zachte gemoedsgesteldheid : Een bedaard jongeling, Wie kon
bij zulk een tooneel bedaard blijren?
zij speak zeer bedaard. bw.
—heid , y r. stilte ; zachte gemoedsgesteld heid.
*Ig edacht y en'. t. en verl. dw. van bedenken.
ISetlaciatzanem , (-zanier, -st,) by. en bw,
die ziefi bedenkt, omzigtig , die yoorzigtig en
met overleg te werk gaat : Eenbedachtzeata
—heid, yr.
liedata,gd,

Betiammen, b. w. met een' dam omgeven.
—ming , yr.
Illedampen , b. w. met damp bedekken.

—ing yr.
Ledanken b.w. iemand zijn' dank betui-

p;en : 1k bedankte hear voor de maY bewezene gunst ; fig. (iemand zijie dank voor bewezene diensten bettligen en) hem ontslaan
heeft al zijne meiden bedankt."-, met
beleefdheid en onder dankbetniging bet,
aangebodene afwijzen Hij hood ntio eene
pleats in zijnrtjtuig aan , dock ik bedankte hens voor die vriendelijkheid."-, o.
w. met 11... bet aangebodene met beleefdheid
en onder dankbetniging afwijzen ; van lieu:
inzond. , eerie nitnoodiging niet aannemen
Het spijt mildat lievrouw L. bedankt heel?.
zijn ambt nederleggen : De burg erneester
heeft bedankt. —ing 9 vr.
Bedaren, w. stil maken, tot zich zelven
doen komen :wist zijn' toorn te bedaren.
o. V. met Z. , stil worden , tot zich zelven
komen : 1k ben van diett schrik bedaard.
Ht t onweesr begint te bedaren. —Jug , vr.
Ueda-v.-Ewen b. w. met dauw bedekken ;
dockenkel fig. Met zegen bedauwen. Dat
it Gods gunst beilauwe ! "-, o. w. met Z. ,
met danw bedekt worden , even als
gelen , bereT,enen besnecuwen ,beijzelert,
als : Bedaillvde velden. —ing, yr.
lieddedelien , yr. deken op het bed.
—friesch , yr. tinnen &sell ter verwarming
van een bed. -- goed, o. alles 'vat tot een
bed behoort ; bedden met hun toebehooren :
Men heeft al zijn beddegoed voor sehulden,
verkocht. —jait , o. —"deed , o., zie

Neddesprei.—kooper,m.-koopster , yr. —kwast, m. kwast in bet
bed,waarbij men zichophert.
0. • maaaksfier vr. vrouw, die bedden
vervaardigt; zij , die bedden opmaakt.
--ntatier, m. —n , b. w. verouderd,
te bed !mien : Al beddede ik mid' in de het.
o. w. met II., in bet dagelijkNehe lever,.
bet bed of de bedden opmaken : De weid
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nsoet nog bedden. —pan , yr. soort van
pan , waarin men kolen doet , orn een bed
te warmen. —pisser m. —pisster
yr. —plank , yr. plank aan de voorzijde
van cen bed , om het uitvallen der dekens,
eras te verhinderen , inzond. in zoogenoemde
bedsteden ; fig. zegt men hier en daar in t
gemeenzame verkeer van iemand , die eenigszins wrevelig is : Ilij heeft zich of de kale
aan de beddeplank gestooten. —sprei
yr. sierlijke overdeken van een bed , pronkdeken. —steit ,zieBedstede. —stok,
m. stok , waarvan men bij bet opmaken van
bedden gebruik maakt. —stopper , m.,
—stopster,, yr. die bedden stopt d. i.
vervaardigt. —stroo o. stroo waarop
een bed ligt; in de plantk. : Onzer-lievevrouwen-beddestroo, eene plant , die anders
polei beet. —tafel yr., —tafeltje
0. tafeltje, dat voor bet bed staat en al datgene bevat , wat men des nachts kan noodig
Isebben. —tijk, yr., zie Tijk. —tje
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van bed.
--veeren, yr. mrv. o. alles,
waarme6 bedden gevuld worden. —warmer, m. iemand, welke de bedden warmt ;
heddepan. —was , o. was ter digtmaking
der tijk , voor dat het bed gestopt wordt.
—zak , m. zak om een bed daarin te bergen ; overtrek van een bed. —winkel, m.
Bedding, yr. (mrv. -en,) zoldering , waarop bet geschut staat ; sleuf, waarin zich
eerie rivier voortbeweegt ; sluisvloer ; laag.
—balk, m. balk voor geschutbeddingen.
Bede vr. -n,) bet bidden , bet uiten
van een' wensch of verzoek welks vervulling
men van eere ander' hoopt Zijne bede wend
niet verhoord. —dag , m. biddag.
Bedeed,
t. van Bedoen.
Bedeelen , b. w. iemand een deel van iets
doers toekomen : Men heeft ons niet te ruins
bedeeld. inzond. aan behoeftigen nit de
armenkas een gedeelte van hun bestaan verschaffen Bedeeld worden, nit de armenkas
trekken. —er m. vr. (mrv.
-en,) het bedeelen;hetgene een:behoeftige nit
de armenkas ontvangt : Iesnands bedeeling
vermeerderen , verminderen , inhouden.
—ster, yr. (mrv. -s.)
Iledeesd (-er, -st,) by. en bw. verlegen ,
ontsteld : Er bedeesduitzien. —Iieid , yr.
IBedehuis o. gebouw,, dat ter godsdienstoefening ingerigt is.
Bedekken , b. w. gelled of rondom dekken : llet aangezigt met de handen bedekken. De gansehe vlakte was met sneeaw
bedekt.*-, voor het gezigt verbergen ; van
bier in den vestingb. : De bedekte weg , d. i.
bet gedeelte der vestingwerken tusschen de
contrescarpe en` het glacis; weg aan den buitenkant der graeht waar de soldaat tegen
bet geschut der belegeraars beveiligd is ; fig.

bewimpelen. Zie ook Bedekt.
y r. (mrr. -en,) het bedekken ; hetgene bedekt ; inzond. geleiwacht. —sel o. betgene bedekt. --t by. en bw. geheirn , verborgen : lets bedekt houden. —elijk, bw.
in 't geheirn.
Bedelaar, m. (des -s, mrv. -s, -aren,) die
orn aalmoezen vraagt ; fig. Iernandtot een'
bedelaar waken d. hem van het zijrie berooven. Een bedelaar. worden , al het zijne
verliezen. —aarachtig, (-er, -st,) by. en
bw. als cen bedelaar , bedelacbtig. —aarsdeken , yr. lappen deken , welke nit veel kleurige stukjes sits ofzijde genaaid ii.-aarsdoelen m. bedelaarsherberg. —aarsherberg yr. berberg , waar bedelaars
samenkomen of o yernachten. —aarster
ye. (mrv. -s.) —achtig (-er, -St.) by. en
bw. op de wive der bedelaars. —ares
arij
yr.
bedelaarster.
(mrv.
(mrv. -en,) het bedelen Zieh can de bedrlarij overgeven ; fig. lastig en onbeschaamd
verzoek. —arm , by. zoo arm , dat men
bedelen moct. —brief, m. schriftelijk
verlof ow te morn bedelen ; brief . waarin
men om iets bedekt. —broolder, m.
broeder of monnik , welke tot eene bedelorde
behoort. —brok m. gebedelde brok.
—brood, o. gebedeld brood. —en ,
aanhoudend
b.w. zich door bedelen d.
bidden , verschaffen : Zijn brood moeten
bedelen. Gunsten bedelen. o. w. met II. ,
dikwerf en bij herlialing bidden : Om
puzsten een ambt, enz. bedelen ; inzond.
tot onderhond van zijn Leven, om aalmoezen
vragen Gaan bedelen. —monnik m.
bedelbroeder. —orde yr. orde van mon-

niken , die van aalmoezen 'even. —star,
m, staf van yen' bedelaar ; dock meestal
fig. in : Tot den bedelstaf brenyen, Ann
den bedelstaf geraken gelled arm makers ,

worden.
Bedelven, ongel. b.w. al delvende bedekken ; fig. t o cen' diepen slaap bedolren
liggen. De wereld lay in onwetendheid bedolren. —ing, yr.
litedelzak, m. zak waarin bedelaars
hunne aalmoezen leggen; fig. uiterste armor-

de : Iemand aan den bedelzak helpers , tot
den bedelzak brengen. Aan den bedelzak
geraken.

Bedenlkelijk (-er. -st,) by. wat bedacht
kan worden : Mlle bedenkelijke middelen
aanwenden. hetgene bedenking verdient : Eene bedenkekke zaak ; fig. ge1

vaarlijk hagehelijk :

De onderneming komt

it bedenkelijk voor 7 Deze ziekte is beden-

yr. —en onreg
b.w. zijnc gedaehten over jets later] gaan .
over jets nadenken : Gij moogt die zaak wel
ernstig bedenken. Sprw. ['nor ;edam?, en
na bedaeht

meni;_ eel?' in. Heed
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gebracht,d. bet berouw komt doorgaans te
trouwde als ongetrouwde personen van de
zelfde of van versehillende sekse , slaapkalaat. door denken te weeg brengen
uitdenken , verzinnen : llij bedacht eene
meraad. —gordijn , yr.
list , om hoar tot zijn plan over te halen.
edienaar, m. die bedient inzond. in:
Bedienaar des Goddelijken woords , van
ten voordeele aan iemand denken : Iemand
in zijn testament bedenken , d. hem een
het evangelie d. verkondiger van bet
legaat vermaken. Zij heeft hear' ne(f red
goddelijke woord , van het evangelic, prebedacht. (Zich) , w. w. besluiteloos zijn,
dikant. —tle , m. (des -n, mrr. -n,) die
bij zich nadenken , overleggen : Ik bedenk
een ambt waarneernt, cm' post heeft, doch
bijna enkel in samenstell. bij v. Kantoorbemij nog , of ik het zal aannemen. fk zoo
diende , Postbedlende. Bediende van een
er mij geen oogenblik op bedenken ; van
bier : Op lets bedacht zorg voor jets
geregt, geregtsdienaar.*-, m. en vr. dienstdragen. Zich bedenken , van beshrit verandebode : Vele bedienden how/en. —denran. 1k heb mij bedacht mija zoom [foot
kamer , y r. —dentoon , m. en o.
met med. --en , o. (des -s,) overweging:
—dentarel , Yr. —en b. w. de noodige diensten bj iernand of jets verrigten
Jets in (zijn) bedenken ?amen. leinoni tijd
van bedenken geven.
hetzij in 't aigemeen of in een bijzonder opzigt:
twijfel : Zonder
.111.ijn schoenm,oler heeft mij altijd (goed
bedenken. argwaan , achterdoebt: Bebediend d. goed werk geleverd. De laid
denken hebben een 1.-.waad vermoeden hebbedienen. Zijne kalanten loffelijk bedienen.
ben. —er , m. die uitdenkt. --ing vr.
Eene kerk bedienen , d. daarin dienst doen.
(inrv..en,) overweging, beraad : In beden.Een ambt bedienen. (zie/r) , w. w. , alson
Ling nernen. "-, aanmerking: 1k het) op dot
..... bedienen d. i. van
Zich v
werk eeniye bedenkingen , die ik a sebri fgebruik rnaken,gebrniken. --ing,vr. (mrze
telijk zal mededeeku. —ster, yr. die
-en,) bedienen ; de dienst of diensten , welke
uitdenkt. —field
tijd om to overieggen
men ons bewijst : Nen heeft bij W. eene
of zieb te bedenken.
slechte bediening. "-, arnbt, post.
*Bedeplaats y r. plants, waar men bidt.
et-Herr, veld. tijd van bederven.
liederr o. (des -s,) ondergang , zie het
edijen o. w. met H., gedijen. Sprw. Onnicer gebruikelijkeVerderf;hct bederven,
regivaareity goed hedijt niet, d. i. op onversleehteren : Ifetbederf der zeden.*-, verregtvaardig verkregen goed volgt geen zegen.
andering in zijne natuur en vermindering
of verlies van waarde , verrotting : De goede- Itedijken , b. w. met een' dijk omge y en ,
pen zijn can bederfonderhevig. Er is reeds
indij ken : Een meir bedijken. Bedsjkt land.
bederf aan het vleesch , d. i. het is reeds tot
—ing , yr. (mrv. -en,) bet bedijken ; betverrotting overgegaan. (-er, -A)
gene bedijkt : De bedijkingen lieten reel
b y . dat ligt bederft.—elijkheid, y r. va tte wenschen over.
baarbeid voor bederf. —ster vr. (mil. —s,)
edilal 9 m. en vr. (des -s, albedil. —len , b. w. beschikk en ,beredderen,
die bederft ; fig. verleidster. —werend
b y . dat bet bederf inzond. de verrotting ,
besturen : Zij tell alles in Is-air bedillen.
*-, inzonderh. berispen : Alles , wet ik zeg ,
tegengaat.
—ier m. (des
won't door hoar
ederven ongel. b. w. (ik bodied en bedorf , bedorven,) een gedeelte zijner waar-5, mrv. -s.) —ling, yr. —ster, yr. (mrv.
de benemen , besehadigen onbruikbaar
maken : Gij bederft mijne scheerinessen ;
eding o. (des -s, mrv. -en.) voorwaarde
sleebter maken : De zeden bederven. Zij
bepaling : Onder heeling dat gij er hem
bederven elkander. o. w. met Z., tot
goat. Een beding nakomen. —en , ongel.
bederf overgaan en ten gevolge daarvan onb. w. door dingen verkrijgen , vooraf vasthruikbaar worden: Deze woren bederven ilyt.
stellen , bij vet-drag bepalen : JInj bedong de
[let vleesch stoat te bederven. —er m.
nieubelen coop zijn'zwage p.'"-, bet over jets
((Ies -s, mrv. -s,) (lie bederft ; fig. verleider.
eensworden , inzond. wat den prijs betreP,
—ing , y r. het bederven ; het bedorven
door dingen den prijs van jets bepalen : fk
'worden.
heb de laarzen voor zeven gulden bedongen.
filedestond , rn bidnur. —vaart yr.
—ing yr.
rein naar eene rneer of minder verwijderde
edisselen , b. w. met den dissel hewerplaats, om daar te bidden.--vaairtgangken ; gemeenz. gereed maken , in orde
er , --vaartgangster, yr..;
brengen II zal dot we! bedissekn.
--vaartreiziger m. die eene bede—ing, yr.
vaart doet.
edje o., zieBeddetje, —Ilegerig.
Bedgang m. gang turssehen versehillenby. wegens ziekte verpligt het bed to !louden.
de !redden „oltussehen het bed en den rnunr.
—ieerigheid , vr.
genoot
Cn vr. die met een' ander' Bedoelen , b. w. len doe! hebben , op
jets dorlcn , op bet ong llebben : 1/ bedorl
!!1 Let 71-16/e bet: slaapt zoo w e1
.t,a4
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gadeslaan.
beroep , hantëring
niet. Wat bedoelt daarmede? —ing,
oefent een eerlijk bedriijf eerie der
yr. (mrv. -en,) voorneinen ; meening : That
hoofdafdeelingen van cen tooncelstuk akte:
is uwe bedoeling ?
Het derde tooneel ran het eerste bedriji„
Uedoen (zich) , w. w. gemeenz., eene
—al, m. en vi. (des -s,
verzachte uitdrukking voor zich met zijn'
-len,) albe
drijf. ster yr.
eigen 7 drek bevuilen ; fi Men zou zich bedoen , d.i. men zou zich te schande lagchen. Bedrijven, ongel. b. V. verrigten , piegen , uitrigten , doers : Kwaad bedrijven.
verl. t. van bedelven.
Vreugde bedrijven , d. zich aan de vreugedolven verl. deelw. van bedelven.
de overgeven. "-, op sommigeplaatsen., op iets
Iledonapt ,(-er, -st.) bv. dompig: Eene bedrijcen , zie
dompte kamer. '-, dof, duister, somber.
Bedrijvend, b y . in de spraakk., dat cen
—held, yr. dompigheid.
bedrijf te kennen geeft : Len bedrijrend
Bedonderen, b. v. in de lage volkst., fig.
wPrkwoord, d. i.zulk een , dat een voorwerp
door verbazing doer' verstommen Hij was
in den vierden naartival bij zich heeft en
of stond bedonderd. 1k loot mij niet ligt
in de meeste gevallen den lijdenden vorrn
bedonderen , d. i. van mijn stuk brengen of
kan aannemen , door veien misschicn betel.
overbluffen. Men yerbanne het woord.
orergankels)k werkwoord geheeten , bij v.
t. van bedingen.
liedonoi,
Tnaken halen plaatsen. Sommigen floeBedongen verl. deelw. van bedingen.
men bedrijvend deelwoord , hetgeen over
edorf, zie fiSedierf, dat meer in ge't algemeen tegenwoordig deelwoord gebruili is.
noernd wordt , bij V. makende , zittende
deelw. van bederven.
eelorven,
wordende. —er m. —ig, (-cc, -st,) bv.
iZedotster, yr. (mrv.-s,) die bedot. —ten,
werkzaam , ijverig : Eene bedrijvige huisb. w. verschalken , misiciden , bedriegen :
moeder. igheid, y r. —ling, yr.
Hij dachtmij te bedotten. —ter , m. (des
Bedrilal, m. en vr. (des -s, mrv. -len,)
-s. ms-v. -s,) die bedot. —ting yr.
albedril. —len, b. wa doen drillers , doers
nedoven. Hoe W. dit oord tot dompelen
dreunen ; fig. gemeenz. , besturen naar
kan brengen , zal we' altijd cen raadsel blijzijn' eigen' sin inrigten : Zij wil alles bedrilyen. Welligt is het eene drukfout of, orn
len. IL zal dat welbedrillen d. bereddebet rijm , eerie verbastering van bedolven
ren. —ler, in. —ling, yr. —ster,
in: a Ach, red snij in ellendt bedoven.CA.m PH. »
yr. (Tisrv. -s.)
lg edraaiditeid, vr. fig. gerneenz. verleBedrinken , ongel. h. w. dronken drine
genheid. Het komt zdden voor.
ken , van de bank drinkers : Ientand bedrinvcrwarren ; van
edraaijen., b. W.
ken. Zich bedfinken.
bier : In of Met lets bedraaid zijn of zitten ,
Bedroefd, (-er, -st,) by. en bw. droevig ,
d. i. met jets verlegen zijn.
treurig , aangedaan : Bedroefdzijn , woredrag, o. (des -s,) hoegrootheid eener
den. Zij was er zees bedroefd over. *-, besom of rekeninp. : Raj &eft mij het gansche
droevend , treurig: verkeert in bedroefbedrag in klinkende munt betaald. Eene
de omstandigheden. "-, hetgene droefheid
som ten beds-age van f 600. —en ; ongel.
te kennen geeft of verraadt : Een bedroefd
b. w. beloopen , eene zekere som nitmaken :
gezigt. gerncenz. zoodanig , dat men cc
Hoe reel bedraagt de som ? de reLening ?
zich over bedroeven meet ellendig , erhet verlies ? de winst ?
barmelijk slecht : Eene bedroefde reredreei,
t. van bedrijven.
handeling. *-, bw. in het dagelijksche
edreigen, b. w. dreigen: 1emand met
levers soms voor zeer , als : Zij zingt beyr.
eene zware strof bedreigen.
droefd sleek& Zij heeft bedroejd weinig
(fare. -en,) het bedreigen ; dreip'ement.
van noode. —lteid yr. droefheid , trenISedreinznelen, b. w. in 'het naauw
brengen, verlegen maker) : Bedremmeld
righeid.
Inedroeg, veil. t. van bedragen.
staan,
ing yr. verlegenbeid.
nedreven , veil. deelw. van bedri.iiven.*-, Bedroeven, b. w. droevig maken: Dot bedroejt ndj. Het bedroeit nvij van u,d.i. ik ben
(-er, -st,) by. ervaren , geoefend. —held,
orn nwentmil bedroefd. Zielt over lets
vie ervarenheid.
droeven , droefheid over iets gevoelen.
Bedriegen, ongel. b. w. (ik bedroog , be—end, (-er, -st,) bv. hetgene droefheid
dragon.) te ferry misieiden: _remand
, yr.
opwekt , droevig.
met of in lets bedriegen.Z1( h bedriegen.dwalen , rnistasten , zich vergissen : 1k heb ?sq.?'
edrog, o. (des -s.) bedriegelijke handehug bedriegerij Bedroy ple gen. Een
in hem bedroyen. —er m. (des -s, mrv.-s.)
—erij vr. (nary. -en.) daad of handeling
croons (ook wet heilig) bedrog , d. bedrog,
betweik met een goed oogrnerk uordt gevan cen' bedri(ger. --ster vr. (mrv. -s.)
ettrijf, o. oples -s, lair. -yen.) verrigting,
pleegd. Sprw. Droomen is bedrog.
daa(1, wry!, :
beflrilress dcr mrnschen 53edro K en verl deelw, vat) bedriegen,
%8
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Beeld
Bedro
Bedronk yeti. tijd van bedrinken. Beitunr, m . (des -s,) in de muziek , cen
Medronken verl. deelw. van bedrinken.
liedroog verl. deelw. van bedriegen.
tijd van bedruipen.
Uedroop
edropen verl. deelw. van bedruipen.
Dedroppelen , b. w. droppelsgewijze nat
maken.
Illedruipen , b. w. ongel. droppelsgewijze
bevoehtigen of bedekken met iets : Het gebraad bedruipen. De kandelaar is geheel
met vet bedropen. Sprw. gene vette sans
bedruipt zich, zelve , d. degene , die genoegzame middelen heeft , kart de t ulip
van anderen ontberen ; van bier : fig. Hij
beeft
veer yoed bedruipen d.
Lan
toereikende iniddelen van bestaan.---ing,
m. lepel ter bedruiping
yr.
van gebraad.
Bedrukken, b. w. vol drukken Dit biad
is slechts aan de eene zijde bedrukt; fig.
prangen , benaauwen kwellen , verdrukken. —king, yr. —t, (-er, -st,) bedroefd treurig : Iiij ziet er zeer bedrukt
nit.
bedroevend : Bedrukte omstandigheden. —heid , yr. droefheid.
*Bedruppelen zie Bedroppelen.
itledruppen, zie Bedroppelen.
edsponde yr., zie Sponde. —stede , —stee, y r. eigenlijk , stede of
plaats vnor het bed ; in het gebruik getimmerde of gemetselde kast, waarin men slaapt:
Ik slaap veel liever in een, ledekant dan in
eene bedstede. —stro p , o. beddestroo.
—tafel, yr..,, —tafeltje , o. beddetafel , beddetafeltje.
liedneht (-er, -st,) by. bevreesd , bang :
Voor iemand of jets beducht zijn • --held,
yr. vrees.
Beduiden, b. w. door teekens aanwijsen :
zal a zijne woning beduiden. aan het
verstand brengen , begrijpelijk maker): 1 k
zal 't Naar wel beduiden. 4-, beteekenen
Wat beduidt het woord vrijzinnig ? fig.
Jiet heeft niet veel te beduiden, Het beduidt
niet veel, d. het is van weinig belang. -,
voorspellen , een voorteeken van jets zijn
Dat beduidt weinig goeds.
enis yr.
(mrv. -sen,) beteekenis.
vr.
—set , co. (des -s, mrv. -s,) heduidenis.
Beduinielen , b. w. veel door duim en
vinger laten gaan en daardoor b2zoedelen :
De eerste bladen van het bock waren ye/teel
beduimeld. —ing, vr.
Bednivelen ,b.w.gemeenz., bedremmelen,
verlegen maken : _Try stood beduiveld , toes
117j mij zag. —ing vr.
1Bednizeld,
zie
Medunken, 0. W. enkel in : Zich laten
bedunken dat eater weinig meet' voorkomt d. zich verbeelden, meenen. o.
(des -s,) meening, p;evoelen, oordeel,gedach Le:
.Tatze in i'ffn bedan ken .
bedun kens,

teeken , 'I welk eene foot een' halven toon
verhoogt. —slentet, m. sleutel , welke
de verhooging van cen' halven toon aanwijst.
nedvriend, m., —in, yr. echtgenoot.
Inedwang, o. (des -s,) dwang ; onderwerping:/n bedwang of In zijn bedwang houden,
d. beteugelen, in loom houden , bedwingen.
edwarmer, m. die een bed warms ;
gereedsehap ter verwarrnma van het bed
beddepan.
Bedwelind, by. fig. verlegen verward.
—dheid, vr. fig. verlegenheid verwarring.
—en, b. W. buiten zich zelven brengen :
De hitte der kamer bedwelmde Item. Die
ti,jding had mij yeheel bedwelmfl. —in,
g
vr. het bedwehnen ; toestand van hem die
bedwelmd is.
liedwingen , ongel. b. w. door dwang
onder zijue magt brengen , onderwerpen Hij
Iteeftal zijne vijanden bedwongen ; fig. beteugelen , intoomen , in bedwang !louden :
Zzyne hartstogtenbedwingen. Hij kon zich
niet bedwingen. —er, ilL --ster
vr.
tijd van bedwingen.
Bedwong
Bedwongen.,I \Teri. d.w. van bedwingen.
Beeedigen, h. w. iemand een' eed laten
dots , hem dien afnemen : Een beeedigde
vertaler , schatter , meter. met cede
bekraehtigen : Kunt gij uwe verklaring
, yr.
beeedigen P
Beefaal, m. een visa , die een' electrieken
schok veroorzaakt waardoor de hand desgenen , die hem aanraakt , zelfs met een'
stok , eene verdooving hekomt.
Beek , yr. (mrv. beken, ) een klein Impend
water. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van beck. —water, o.
J3teeld, o. (des -s, mrv. -en,) iedere zig,tbare
voorstelling , hetzij figeharnelijk of op een
vlak : Er staid- een fraai beeld voor den
schoorsteen. De bee/den op de schilderii
zijn niet fraai geteekend. Bee/den aanbidden ; fig. sehoone gestalte : Zij is een beeld
van schoonheid, een beeld van eene vrouu
een beeld.- zinnelijke voorstelling, denkbeeld : De treurige bemint de beelden , wake
voedsel can zijne treurigheid g even.
bw.in den vorm van
een beeld,aan een heel(' gelijk:Eene beeldelijkevoorstelling.Ietsbeeldelijk roorstellen.Zie
IFignurlijk.—en, b.w.vormen, maken;
van bier : Beeldende kunsten , d. kunsten,
welke zintielijk veorstel len, als : Reeldh,ouw-,
yraveer- , schilder- , teekenkunst ens.
—enaar m. (des -s, wry. -s, -aren,)
muntboek ; model. —endienaar, m.
—endienares vr.—endienst , vi'.
godsdienstige vereerinp; van beelden. —enleer , yr. verklaring der -beelden. —enrjt (-or. -st.) by. in de letterk. , rijk
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;een
beelden , beeldrkjk. —enkrainer, m.
inan,die beelden tangs de buizen te koop biedt.
—erig zie —gieter 9 m.
—gieterij vr. het gieten van beelden ;
plaats waar men beelden giet.—houriven,
b. w. (ik beeldhouwde , heb gebeeldlionwd,)
beelden uit bout of steer) vervaardigen of
liouwen Dat lofwerk is meesterlijk gebeeldhouwd. —houwer rn. kunstenaar , die met een' beitel , enz. beelden van
steen vervaardigt. —houwerij, vr.(mrv.
-en,) bet houwen van beelden ; werkplaats
van een' beeldhouwer. —houwersbei-

JO., —houwersdochter yr.
-houwersgereedschap, o. -houwersgezel,m.—houwershainer,
—houwersjongen, m. —houvivr ersk.necht m. —houwersmodel o. —honwersvrouw, vr.
—houwersvveduw, yr. —lionwerswerk , o. —houwerswinhet, m. werkplaats of Minket van een'
beeldbouwer. —houwerszoon, m.
--Itouilvklutust yr. kunst van den
beeldhouwer. —houwwerk o. werk
van eere beeldhouwer ; gebeeldbouwd werk.
—ig 9 (-er, -st, ) by. en bw. gemeenz., fraai
saloon. —je 9 o. (des -s, mrv.-s,) verkleinw.
van beeld. —jeskoop, m. beeldenkramer.

—rijk,zieBeeldenrijk. —schrift,
0. schrift , waarin de voorvverpen niet door
klankteekenen of letters , maar door afbeeldingen en zinnebeelden zijn voorgesteld.
—snijder, rn. kunstenaar , die beelden
en sieraden nit bout snijdt. suijderij,
yr. (mrr -en,)het snijden van beelden ; werkplaats van den beeldsnijder. —snijdersgereedschap o. —snijderswinkel rn. —spraati , y r. , zie liet betere

lieeldschrift;fignurhike taal.— spraWig b y . figundijk. —stormer M.
bestormer en verwoester van de beelden der
heiligen in de kerken. —stormerij vr.
het bestormen en verwoesten van de beelden
der heiligen in de kerken. —tenis yr.
zie bet juister gespelde Eteeltenis.
--werk o. icder werk van ligehamelijk
beeldende knnstenaars.
*Ileeltenis, yr. (mrv. -sen ,) beeld.
Iieemd 9 m. (des -s, leer. -en.) weide veld,
grasveld. —je, o.(des -s, mrv. -s,)verkleinw.
van beernd.
een, o,(des -s, mrv. - deren.) knook ,
schonk bot : De beenen nit het vieesch yemen. Er is nets don vel en been aan
hem . of Hij is nets Jan vel en been. Een
been kla;ven ; fig. 1k vind door geen been in,
ik zie er geen kwaad (zonder flier..) de
stof, waaruit beenderen bestaan. : K000/)en
van been." (mrv. -en.) dat gedeelte des ligebaaws , 't Welk van (IC kn:e tot aan den Biel
kan op zijne beenen niet staan;
reikt :

van tier eenige uitdrukkingen , waarin been
verkort voor beenen staat : Altijd op debeen
zijn nooit zitten. De gansehe start isop debein d. i. in beweging. Op de been komen , samenscholen , in beweging korner)
oak : zijne zaken vooruit zien gaan : ifaj is
aardig op de been. gekomen. Weder 'op de
been komen d. van eene ziekte opkornen ;
ook : zijne zaken weer herstellen. Weder op
de been helpen , van eene ziekte doers opkomen ; ook: tot berstel van iemands zaken
medewerken. Een leger op de been brengen.
Van de been raken , vallen ; gemeenz. :
'remand beenen esker , d. i. hem harder
doen loopen. lets op zijn been binden lets
aan zin been houwen een verlics lijden.
Een blok aan 't been hebben , d. niet veil
zijn, door jets verhinderd worden. Sprw. Het
zijn sterke beenen , die de weelde tunnen
dragen , d. weinige lieden weten zich in
voorspoed te jets dat eenige geiik he i d met een been beeft: De beenen
van een' passer , van de m , van een' waaijer. Dat been oudtijds vr. was , blijkt nog
nit : Vlug ter been. --- achtig, (-er, -st.)
b y . dat naar been gelijkt of iets daarvan heeft.
—asch, zie Eleenderasch. — bederf 0. bederf of vergaan der beenderen.
—besehriliver in. beschrijver der
beenderen. -beschrijving,vr. -blok
o. hlok,dat men inzouderh. een paard aan bet
been doet , om bet te verhinderen nit do

weide te springen,enz. elders bungel 8ebeeten.
—boor, yr. werktuig , waarmede men in
ofdoor een been boort,schedelboor.-brenk,
yr. break van een been. —bre-tier, m.
soort, vangrooten adelaar. —derasch,
yr. aseh van verbrande beenderen. inzond.
tot bet vervaardigen van smelikroezen.
—derhuis, o. elders knekelhuis genoernd. —derniteel o. gemalen been deren. —dermest, —derinist rn.
rest van gemalen beenderen. dersoep,
vr. soep van verbrijzelde beenderen gekookt.
—arittaijer9 m. ivoordraaijer. — droog,
by. gemeenz. zeer droog.— enonverb.bv. van
been gemaakt: Een beenen knoop, kam
mesheeht. —eter zie Beenbederf. .—hakker, m. vieeschhouwer.
—harnas o. gedeelte van een harnas,
waardoor de beenen beschut worden.
( - er, - st.) by. ruim van been voorzien : Beefig rieeseh.*--, in samenstelting, dat beetle!)
heeft : Tweebeenig tin8 beenig. - ilzer,
0. ijzer , waarin de beenen van een' misdadiger worden geklemd. yr. en o.
lijrn van beenderen. —loos by. zonder
been of beenen. pijp yr. pijp of hot van
het been. —scheen, vr. beenharnas.
nehroef, vr. cm foltertnig, waarin
de beenen worden vasfgeschroefd. —stof

vr. stor. waaruit been is samengestad.

Beer
Beam
0 . ((Ies -S. mro. -6,) verkleinw. van been; fig.
en men zegt daar:Beeste-, paarde-, schapen -.
lemand cen beentje liyten , iemand doer:
in zekere kaartspelen
en varkensmarld
vallen door hem iets voor of tussehen de beegeeft men den imam beest eau dengenen,welnen te steken.
vr. werktuig waarke Even' enke!en trek bekomt: Beest
tnede men de beenderen afvijlt. —viles 9 o.
worden. tentand beest ma/en , spelen.
vlies, dat een been omsluit. —vreter zie
—achtig , (-er, -st,) by. en bw. als een
IBeeneter. —wording, vr. onbeest, on beschoft,
gemeen.—achtiggemerkte overgang van weeke deelen tot been.
heid vr. (ntrv. -Eden,) het beestaelitig
—vaur 9 by. en o. in de seheikunde , zuur
zijn ; beestachtige daad. —ternarlit 9
uit beenderen getrokken. —zwart, o.
yr. , zie Beest. .---endokter m.
zwart of zwartsel van verkoolde beenderen.
veearts , elders : hoedokter, paarden*Beer 9 m.(des-s,mrv. beren,) hoop menschendater. —eiii,o. menagerie ; spel
drek.
waarin beesten optreden. —enstal 9 m.
veer 9 rn. (des -s, mrv.-en,) mannelijk varstal voor beesten ; zie ouk Beest. —iaal,
ken;een stormtuig der ouden;stuitpaal;inzond.
o. (des -s,) hoornvee en schapen ; belasting
gemetseld mnurwerk orn den slag van bet
daarop. —ig (-er, -st,) by . en bw. . zie
water te keeren.
zie Eleestneer m. (des -s, mrv,-en,) cen bekend vierachtiglteid. --je o. (des -s, airy. s.)
voetig roofdier ; fig. Een ongelikte beer , een
N'erkleinw. van beest.
onbesch aafd menseh. Den beer loslaten , Beet veri. tijd van hijten.
in de p/atte teal , zich aan aUcrici ongebun- fleet, y r. (mrv. -en,) beetwortel , kroot.
denheid overgeven. De beer is los bij hem, 1 eet m. (des -s. mrv. -beten, hap : Eett'
hij is zeer toorn
schertsend veer te betabeet in een'appel doen ; fig. knaging van bet
len rekening : De beeren komen los.*-,naarn
geweten : Het gevoel van sehuld doorlinaayt
van twee noordelijke sterrebeelclen: De yroomondzijn' boezem met geheime beten.
te en de Heine beer. Het meervoud beren
vol : Een beet (bete) broods; fig. IN zal er
verdient de voorkeur.
yeen' beet van hebben.*-, gebeten plaa t s : De
dans van een' beer.
Beerendans,
beet van eene vloo. Snsjdden beet van de peer
—dreh rn. —gebront , o. —hoeaf. *-, bij yisschers, aanbijten : Ik heb beet .
der , rn., zie liteerenleider. *-, zeker
d. de visch bijt aan bet aas. IL heb nog geen'
gesternte aehter den staart van den grooten
beet ye had ; van bier fig. gemeenz. 'remand
beer. —lta,ar, o.
—hot ,
beet hebben, d. bent gevat hebben ; hem in
o. —knid yr. huid van een' beer. Sprw.
heb hem, ter
zijne magt hebben ; foppen
De beerenhuid verkoopen , eer de beer yedeeg beet yehad. remand beet krijgen , d. i.
vanyen is , d. i. over jets beschikken , dat
hem vatten. Iemand beet nemen, d.
nog Met in oils bereik is. —jagt
bedriegen of misleiden. lets beet hebben , d.
Yr.
—hlaauw, m. Hamm van een' beer ;
in zijne magt hebben ; jets begrepen hebben.
cen gewas , akant. —hop , in, —land,
je o. (des -s. mrv, -s,) verkleinw. van
0. land , swear yeel beeren zijn. —leider ,
beet ; van bier: Lekkere beetles , d. lekm. iernand , die met een' beer of met
kernijen ; fig. kleine hoeveelheid , zelfs van
beeren rondtrekt.
inatag, yr.
dingen , welke men Met bijt: Een beet je
m. —nens m. —oor 9 o. oor van een'
vleesch, wija , geld. Welk een beetle I,
beer; cone bloem, aurikei. —poot, m. poot
hoe weinig !
van een' beer ; fig. gerneenz. groote breede Beetwortel, m. beet , zie liroot.
band. —tand, rn.
—sla,ap, m. Bef, vr. (flirv. --fen,) stropkie, dat somrnige
—vangst , yr. —vel ,
--vet,
geestelijken,enz.onder de kin dragen;van bier:
o. -voet m. - -wachter,
Net mantel en bef, zie G-einanteld
,
zie Eleerenkoeder, cn Beeren- Gebeft.
leider.
efaa,ind (--er, -st,) b y. zeer bekend, vertieergesternte, —gestarnte, o. ,
maard ; oudtijds enkel in een' lewaden zin ,
zie Beer. —in , yr. (ntrv. -nen,) wifie
doch thans meestal iii een' goeden : Zij was
vats den beer. —rups, yr. naam eener ruige
vr. Ye:It:ea:lioveral befaamd.
mps. —tie o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
beid.
van beer.
nefdrager, zieligefma,n.
0. W.
BEIServen , b. w. door erven bekomen : Belfen , b.. w. eene bef aandoen.
Ilet koningrijk der hemelen beerven.*--, ermet 11., eene beidragen.
yen van : ieman,dbeerven. —ing , yr.
Befranjen, b. w. metfranien omzetten ol
(oulings y r. , thans) o. (van het- ,
Beest
versieren.
mrv. -en,) een redeloos diet' ; fig. een bedew- Eegaafd (-er, -st,) by . en bw. met (inzonliik slecht mensch : Hsj is een regt beest.
derheid goede) oven voorzien: Een zeer
De beest spelen , zich ongeregeld en gemeen
vie (mry
(1 aq/it man , vedenaar.
tanstelien. "-. in sommifre streken rund ,
-Leden,) gave , talent, bekwaamlleid,
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Begs
Begaan, onreg. b. w. gaan op, betreden :
Dit pad wordt veel beg aan.*-, bedrijven,doch
meest in een' kwaden zin : Eene fout begaan.
Een' misslag begaan. Een' tnoord begaan.
enkel in het verl. deelw.: Begaan zijn
met , over of om , d. bekommerd zijn over
. , zich .. . zeer aantrekken. *-, o. w. met
11.. enkel in : Iemand laten begaan (met
lets) , d. iemand zijn' gang laten gaan.
—baar by. van een' wag enz. , die of
dat begaan kan worden,
iliegaapster, y r. die begaapt.
Begaf, verl. tijd van begeven.
liegapen, b. w. wijd genoeg gapen , om
iets in den mond te krijgen : Zij kon het niet
begapen. Sprw. Hij begeert meer dan hij
begapen kan , d. i. hij verlangt meer, dan hij
gebruiken kan ; fig, van alle kanten aangapen , aankijken , aanstaren : Ztj begapen
alles,wat men doet. —er, —ing, yr.
ISegaven, b. v als met eene gaar y oorzien :
De natuur had dien vorst met veel verstand
begaafd.--ing vr. het begayen ; fig. bier
en daar, gemeenz. flaauwte : Zij kreeg eene
beguving.
Ilegeefster,, yr. die begeeft.
Begeerder, m. (des -s, mrv. -s,) die
begeert. —en, b. w. vurig verlangen : Hij
bezit alles, wat zijn hart begeeren kan. *-,
inzonderh. naar het bezit van iets haken Zij
begeert de gansehe nalatenschap van haar'
man.*-, ziln verlangen naar iets te kennen
geven : 'rat begeert hij ? Hij begeerde hare
dochter tot vrouw. met magthebbing
eischen : Men begeerde van den vreemdeling
eene onbepaalde gehoorzaamheid. —en,
o. (des -s,) begeerte, sterk verlangen, wensch,
wil. —ig, (-er, -st,) b y . en bw. verlangend:
Begeerig naar aardsche schatten. Begeerty
naar iets inhalig, hebzuchtig :
Zij is al te begeerig. —igheid, yr.
—lijk, (-er, -st,) by. begeerd kunnende
of mogende worden : Een begeerlijk goed.*-,
aanlokkelijk ; inhalig , begeerig: Gij zijt
al te begeerlijk. —lijkheid, yr. —ster,
yr. (mry -s.) —te, yr. (mrv. -n,) sterk verlangen: Wat is ewe begeerte ? *-. wil : Het
is zijne begeerte ,dat gi,j het paard voor hem
koopt.
Begekken , b. w, voor den gek bouden.
Begeleiden b. w. verzellen , geleiden.
—er , m. —ing yr. —ster yr.
negelukzaligen, b. w. gelukzalig maken. —ing, yr.
Begenadigen , b. w. iemand genade bewijzen. —ing y r. het begenadigen; bewezene genade.
Begeven, ongel. b. w. schen/ken : Een
ambt begeven. *-, verlaten : Gij zu!t mij
niet begeren. Zijne krachten begaven hem.
Zoo het touw u niet begeeft, **- (ZICh), NV. W.
gaan zich vervoegen Zich near hill's

Bego
naar Parijs , op het land , in den echt,
ter rusts enz. begeven. —er, m.die een ambt
begeeft. —ing , Yr. het begeven : De begeving van dat ambt staat niet aan mij.
Begieten, ongel. b. w. door gieten nat
maken of bedekken : Bee ft de tuinman het
bloemperk begoten? ; fig. gemeenz. zegt men:
Een werk beyieten , d. op den goeden
voortgang daarvan drinken. —er, in.
—ing, y r. —ster , yr.
Begiftigen, b. w. beschenken : lcmand
met iets begiftigen. —er , m. (des -s, mrv.
-s.) —ing, yr. —ster, vr. (mrv. -s.)
Begijn, y r. (mrv. -en,) geestelijke docker ,
welke ether de kloostergelofte niet doet.
—ekoek, m. soort van koek. —enhof,
0. klooster of woning der begijnen.
Begin , o. (des -s,) aanvang : Fan het begin
der wereld af. Een begin met iets maken.
Sprw. Alle begin is moeijelijk. —nen,
ongel. b. w. (ik begon begonnen,) aanvangen , een' aanvang met jets maken : Debt
gij sew' brief reeds begonnen,? ondernemen : Wat zullen wij beyinnen , wanneer
ons plan mislukt ? o. w. met H., een'
aanvang nemen : De school begint te negen
uur. Het begon te sneeuwen. Aan of Met
iets beyinnen. Met iemand beginnen.—
Behalve daar , waar eene onbepaalde wijs
volgt , wordt bet door velen tegenwoordig
met zijn vervoegd : De school is reeds begonnen. wij zijn reeds vroeg met het leeren
der wiskunde begonnen. —ner, m. (des
-5, mrv. -5.) —set, o. (des -s. wry. -s, -en,)
aanvang ; aanvangsgrond : Alle beginselen
zijn moeijelijk. —ster y r. (mrv. .s.)
Beging, yen!. tijd van begaan.
Beglimpen, b. w.
fraaijen schijn aan
iets geyen. Misschien komt bet enkel bij
OIIDAAN voor. —ing, yr.
Begiuurder,m.,—ster,vr.die beginurt.
Begluren, b. w. glurende beschouwen
beloeren : Ientand beg luren , heimelijk op
iemands woorden en laden letten hem bespieden. —ing, yr.
Begon verl. tijd van beginnen.
Begonnen, verl. deelw. van beginnen.
Begoochelaar, m., —aarster yr.
die begoochelt. —en, b. w. door goodielarij misleiden , verblinden : _remand begoochelen. Iemand de oogen begoochelen d. i.
iemand jets anders vertoonen dan hij meant
te zien. Hij lint zich door hare vriendschap
begoochelen. —ing, yr. (wiry. -en,) het
begoochelen ;
Begooijen , b. w. gooijende bedekken :
Hij heejt de plaats met steenen begooid.*-,
gooijende bereiken bunt gij dien boom, met
dezen bal begooijen?
*Begost verl. tijd van beginnen. Deze
in de schripaall verouderde vorm komt nu
en dan in het dagelijksche verkeer nog voor.
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Begra
Begraarphants, yr. plaats, waar iemand
begraven is : 1k vond zijne begraafplaats
in de kerk niet. plaats ter begraving
van lijken , thans een beter woord dan
kerkhof , nu men de dooden niet weer in
en om de kerken ter aarde bestelt. —ster,
yr. die begraaft.
Begraasd, by. met gras bedekt : Een begraasde heurel. Begraasde boter zei men
vroeger voor grasboter.
lig egraanwen, b. w. graauwend bejegenen : Ilij vierd gestadig door haar begraauwd.
ilegrafenis, yr. (nzrv. -sen,) het begraven,
begraving, uitvaart : Eene begrafenis
bijwonen. Bedienaar der begrafenissen.
—bidder , m. aanspreker , bidder, groefbidder. —fonds, o. fonds , waartoe de
deelbebbers bijdragen en waaruit bij hun
over-10er) de begrafeniskosten betaald worden.
o.
—kosten, m, mrv.
Ilegra,ven, ongel. b. w. in de aarde verbergen ; inzonderh. van menschen en dieren,
ter aarde bestellen : Men begraaft cm'
schat. een' doode, een een' man,
een' bond; van bier fig. verbergen : Bet
' (zich),
-Ward in vergeteiheid begraven.
w. v. zieh verschansen —er, rn. —ing, yr.
flegreen, veil. tijd van begrijnen.
egreep, veil. tijd van begrijpen.
dw. van begrijnen.
inegrenen,
*liegrensd, by. fig. beperkt , kort: De
zeer begrensde tijd, die mij nog overblijft.
—heid, vr.
illegrenzen, b. w. van grenzen voorzien,
doch weinig in gebruik.
Begrepen, verlAw. van hegrijpen.
ilegrijnen, ongel. en gel. b.w. met tranen
bedekken , bekrijten : IIrj was geheel betranen over jets storten, beweenen.
grenen.
ilegrijnzen, b. w. grijnzend bezien ,
a angrijnzen.
(-or, -st ,) bv. en bw.
• hetgene zich met het verstand laat bevatten of begrijpen : Eerie begrijpely-ke zaak.
Jets begrzypeliik maken voorstellen. Deze
redenaar is niet begrijpelijk.
good van
, vr. -en , ongel. b. w.
begrip.
grijpend vatten : Zijn' vijand den degen
bevatten, inhonden. behelzcn:
begrijpen.
Dat is doaronder begropen. IN wade
,daaronder niet begrepen zijn ; met het
verstand bevatten : 1k kan hem „dot bock,
.die zirisnede , enz. niet begrijpen.
Begrimmen, b. w. grimrnig aanzien.
—ining, yr.
*Ifiegrinten, h. w. met grinte bedekken :
Dit pad won't tweemaal 'sjaars beg rim.
ing, yr.
Begrip , o. (des -s, nice. -pen ,) hetgene
in zekeren ornvang begrepen is , doch enkel
in Een Tort begrip
Christelijke leer,

Beim
der geschiedenis, enz. elko voorstellirsg
der ziel : Ik kan mill van de zaak gees
begrip maken, Ik heb er geen begrip van.
• geschiktheid om jets te begrijpen, nordeel , meening Schrander van begrip zijn.
ISegroef, vex!. tijd van begraven.
liegroeijen, b. w. groeijende bedekken ,
doch weinig in gebruik : Het gras begroeit
de straten ; van bier Begroeid , met gownssen bedekt. *-, o. w. met Z. met jets groeijends bedekt worden : Eer zullen de straten
met gras begroeq en.Sprw.E en rollende steen
begroeit niet , d.
blijven doet beklijven,
zie Beklaiven.
Regroeten, b. w. met eenroet ontvangen,
inhaler), verwelkomen : De Vorst word bij
zijne kornst met vreugdekreten begroet ; van
bier fig. Den vijand met kanonschoten
begroeten , d. ontvangen. —ing yr.
(Hwy. -en.)
Begrooten , b. w. de hoegrootheid van
jets berekenen of bepalen : De schade word
op tien gulrJen begroot.—ing, vr. (mry -en, )
het berekenen der hoegrootheid van jets :
De begrooting der kosten."--. inzonderh. de
berekening van 's lands iiikomsten en uitgaven, budget : Deze posten znoeten niet op
de begrooting worden gebracht.
Begruizen, b. w. bemorsen , hezoedelen.
Beguichelen enz., zie Ifiegooehelen, enz.
Begu.nstigen, b. w. iemand gunsten bewijzen , zijne belangen voorstaan of bevorderen: Hij heeft nzij steeds begunstigd.
iemand met lets begunstigen , d.
iemand
uit gnnst lets geven ; voordeelig voor
jets zijn : Bijzonclere omstandigheden begunstigden zajne oogmerken.
m. (des -s, mrv. -s.) —ing, yr. bet
begunstigen ; fig Onder begunstiging van
(len nacht , d. terwij1 de naeht ter bereikiug van het doe! bevorderlijk was.

—stet, vr. (mrv. -s.)
mitiehaagzieli, (-er, -st ,) by. met earn
sterke hegeerte om te behagen vervidd :

Een behaallziek meisje. —zuscht, vr.
913ehaard, by. met haar bedekt.
*-Behagelen, o. w. met Z. , Ind hart
bedekt worden.

Behagelijk , (-er, -st,j bv. en hw. beliagenii , aartgenaam Een behagelijk men se it.
Zich oreral behagelijk weten te maker,.

---held. , vr.
Behagen, o. w. met H1., bevallen ,
aanstaan , een aangenaam gevoel opwekkell :

Het behaagt hun niet. leder kan niet awl

alien behagen.

Sommigen 'louden het
voor eon b.w. en beweren , dat behagen eon
voor eerie navolging van het Fratiselie
a te bouden is. *-, 0. (des -s.) elgevev0.
geiioegen : Beitafj en in lets hebben, vinden,
e

n.

0.0.1.
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Behalen, b. w. verkriken verwerven
Hij bee ft, de overwinninE,,,clenprijs, schande
behaald. hetrekken , in iets wikkelen of
mew!' : Iemand in eerie zaak behalgn.
Hij wil daarinnietbehaald zijn. —ing,vr.
Behalve, hw. uitgezonderd : A! de leden
waren tegenwoordig behalve grj. Ik lieb
al de ga.s. ten gezien , behalve hem. Ik
wandel elken morgen , behalve wanneer
het regent, behalve des zondags.
Behandelen, b. w. door de handen laten
gaan : Dat book is zeer behandeld, doch
weinig gebruikelijk in doze beteekenis ; fig.
met den geest bearbeiden : Hij belfandelde
zijne zaak voortreffelijk. "-, zich jegens
menschen of dieren gedragen , met opzigt
tot zijne minderen : lk word uitmuntend
door Item behandeld. Hij behandelt zijne
dienstboden en zijne paarden op de zetfde
wijze, narnelijk zeer slecht. yr.
het behandelen of behandeld worden Zulk
eerie behandeling kan ik niet verdeagen.
ilehangen, ortget b.w. met iets hangends
omgeven of bedekken : Eon ledekant met
sitsen gordijnen behangen ; inzonderh. de
-wander' van cm vertrek met tapijt of papier
bekleeden : Het huis bevat zes behangen
kamers ;- fig. bij de jagers beet een hond goers
behangen, wanneer hij breede en neerhangende ooren beeft.
ilehanger, m.(des -s, mrv.-s,)werkman,die
kamers behangt stoelen hekleedt , era. ,
kamerbehanger. , yr. beroep van hrhanger. —sambaeht , —sbedrijf,
—sberoep o. —sdoehter, yr.

7

Behebd, bv. enkel in : Net lets behebd

zijn , d.i. iets (kwaads , onaangenaams, enz.)
hebben , dat iemand als het ware aankleeft.
Hij is met vele kwalen, met gierigheid behebd.
Beheer , 0. (des -s.) hestuur,, opzigt leiding : II droeg het beheer zijner goederen
ann zijn' brooder op. —tier, m. (des -s,
-s,)bestuarder. —en, b. w. besturen.
—ing, yr. hence' , bestuur. —schen ,
b. w. de heerschappij over iemand of iets hebben , regeren: Leaden beheerschen. Zijne
driften beheerschen. Zich zelven beheerschen. in de spraakk. , van wcrkw. en
voorz. , regeren , hij zich vorderen : De voorzetsels beheerschen den vierden naamval ,
behalve te , dat overal den derden naamval regeert. —scher, m. --aching,
vr. bet beheerschen : 1/1/ anneer een voorzet.
sel zonderbeheersching staat ,noenit men
het bijwoord , zoo als in : Hij is buiten ,
(d. buiten bet huis buiten de stad , enz.)
—schster y r. (nirv. -s,) —titer, yr.
(mrv. -s.)
Beheinen, w. met eene heining omzetten , zie het mecr gebruikelijke Ornheinen.—ing, zie Oinheining.
Beheksen, b. w. in de voikstaal, betooveren.—ing, yr.
*Behelp, o. bier en daar nog in gebrnik
voor : Behulp. —en (zich), ongel. w.
w. zijne uitgaven beperken , orn van eene
mindere SOM te leven , don men noodig zou
behben : Sedert den flood van den Heer A.
moet zijne lantilie zich zeer naauw behelpen. Sprw. gemeenz. Wie zich niet meet le
—sgezel, m. —sjongen,
behelpen , verdient niet, dat Iaij gebrek
m. —skwast, m. kwast ,
lijdt; van hier : Zich met iets behelpen , d. i.
met welken de behanger de pap op het papier
met iets anders of met minder , dan men
strijkt. —sleerling, m.
noodig, heelt of rneent te hebben, trachten
yr. en 0. —spap , yr. zekere pap van tarrand te komen of zijn doel te bereiken. Als
wemeel , waarvan zich de behangers tot het
hij waarheid te kort komt behelpt hij zich
opplakken van papier bedienen. —srekemet leug ens , d. bedient hij zich er van.
ning, y r. rn. —stafel,
yr. takl, waarop de behanger het papier Beheizen, b. w. in zich bevatten, inhoumot pap bestrijkt.-strap,vr. --svrouw,
den : De brief zal welligt eene aangename
tiding behetzen. De spraakkunst , die ik
y e. sweduw, yr. swerk , 0.
gisteren ontving , behelst weinig nieuws.—
—swinkel, m. —szoon, m.—tje,
De lijdende vorm is niet in gebriiik.
o. verkleinw. van behanger.
mehangsel, o. (des -s, mrv. -s,) datgene, Behemot, m. (des -s.) naam van ecn groot
dier, waarvan in het bock JOB gesproken
waarrnede jets omhangen of behangen is of
wordt : Het behangsel van een Iedekant ,
wordt.
van eene kamer. Een papieren , katoenen , Behendig, (-er, -st.) by. en hw. op eene
geschikte wijze vaardig, yin, zoo wel van
zijden , ledren behangsel. —fabriek,
geest als van ligehaam : :en behendig koorvr. fabriek , waar behangselpapier wordt
dedanser, werkman onderhandelaar. Bevervaariip;d. —papier, o. papier, waarhendig met iets ontgaan ; fig. loos , sehranmee kamers behangen worden. —rand,
bw.
der. —heid, vr.
m. rand van een behangsel.
verl. tijd van behouden.
Behartigen, b.w. ter harte nemen, gepaste
zorg voor iets dragen. —enswaardig, Behielp, yeti. tijd van behelpen.
(-er, -st,) bv. waardig behartigd te worden. Ilehieuw, verl. tijd van hehouwen.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —ing, Yr. Behing, vent. tijd van behangen.
—ster, yr.
liehoeden, b. w. in den landhouw, het
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vee op eene plaats laten Brazen : Deze streek

mag niet met schopen behoed worden.
in zijne hoede nemen , besehutten ,
beschermen : God behoede u voor ongelukken! o. middel , waardoor
iemand of iets voor nadeel behoed worth.
—ing, yr. —ste p , vr. —zaam
(-zamer, -st, ) by. _en bw. op zijne hoede,
voorziglig: Een behoedzaam nzensch ,
gedrag. —zaantheid , yr.
Hehoef, o. (des -s,) geriji, nut, voordeel,
bijna veronderd , behalve hi er en elders
in : Zijn behoef (gevoeg) doen en in: Ten
behoeve van, ten mate van , met het bijdenkbeeld , dat degene , ten behoeve van
Wien iets geschiedt, milks noodig heeft. Te
mijnen behoeve, ten behoeve van mij.
Hehoefte yr. (mrv. -n,) het gene men
behoeft, nooddruft, benoodigdheid : Water
is eene behoefte voor dier en plant. De
sterke drank is hem (of voor hem) eene
behoefte geworden. Mijne behoeften zijn
niet groot."-, behoeftigheid , armoede : Deze
werkt uit behoefte, gene uit liefde voor
den arbeid."-, onweerstaanbare drang : De
behoefte am te sehrijven overstroomt de
wereld met prulwerken. --ig (-er , -st,)
by . armoedig , die gebrck heeft of lijdt :
Eenbehoeftig gezin. In behoeftige omstandigheden verkeeren. —igheid yr.
fiehoeven b. w. noodig hebben : Ik behoef niet veel tot mijn onderhoud. "-, o.
w. met H. , noodig zijn , vereischt worden :
Bet behoeft niet. Zoo veel omslag behoeft
niet. Gij behoeft niet te komen, d. het
is niet noodig, dat gij komt. Indien zulks
voor u niet behoeft, voor mij nog minder.
fleholp, zie het meer
Ilicholpen
dw. van behelpen.
Behong, zie het meer gebruik. Behing.
pehooren, o. w. met H. , betamelijklieidshalve moeten: Wij behooren er heen te gran.
betamen : Dot behoort zoo. Zoo als het
behoort. "-,toebehooren , een gedeelte nitmaken van iets : Wij hehooren niet tot die
gemeente, tot de afgeseheidenen. "-, vereischt wordeu , noodig zijn : Er behoort reel
tot zulk een' Winkel. Deze schilderijen behooren bij Wander. "-, o. vereisch :
Naar behooren , d. i. zoo als het behoort,
behoorlijk. —lijk, by. en hw. zoo als het
behoort,betamelijk,vereischt: Een,behoorlijk
gedrag. In eene behoorlijke orde. Zich behoorlijk gedragen.
yr.
Hehoud o. (des -s,) bet behouden of het
behouden worden,redding: Voor het behoud
der clijken zorgen. Zijn behoud in de vlugt
zoeken. —en, onreg. b. w. houden , niet van
zich laten pan: Zijne oude gewoonten, zijne
bedienden, paarden, enz. behouden. Behoud
nave rede, beleefde uitdrukking omtrent
iemand, dim men in de rede valt ; van bier:

in tt bezit van iets blijven Zijn audit behouden. "-, in den vorigen staat doen blijven,
redden: De landlieden spanden alle krachten
in , om den dijk te behouden. Het schip
kwarn behouden binnen. Behouden van eene
reis te huis komen ; Iemand eene behoudene reis wenschen , d. iemand toewenschen , dat hij behouden van de reis terug
kecre. —enis yr. behoud. --ens voorz.
met behoud van , sunder te kort te doen
aan : Behoudens zijne eer. —er,
—ing, yr. —ster , yr.
illehou-sven 9 ongel. b. w, houwend bewerken. —ing, yr.
Behnisd , by. van een huis voorzien :
lYaauw behuisd.
Hehuip, o. (des -s ,) datgene , waarmede
men zich behelpt , wanncer men het eigenlijke mist : Ilet dient slechts tot een behulp.
hulp : Met behulp van. —zaant
(-zamer, -st ,) by. die gaarne help verleent,
hulpvaardig, geneigd om te helpen : Een
behulpzaam mensch. *-, helpeode , hulp
brengende : remand behulpzaam in , aan,
bij iets zijn. Iemand de behulpzame hand
bieden, leenen. —zaamheid , yr.
Illehuwdbroeder m. aangetronwde
broeder. —dochter yr. —nmeder,
y r. ---vader m, ..zoom m. —zuster,, yr.
Behuwelijken b.w. door huwelijk verkrijgen.
13 e h u. w e n b. w.,
j ken.
In sameustelling worth het dw. be huwd
gebruikt waar men elders aangetrouwd
bijvoegeiijk neemt.
Bei, yr. (mrv. -jen ,) lies, bezie. Behalve
in de sarnenstellingen : Aanbei , Aardbei,
enz. zal het niet bgt voorkomen.
Heide, by. of onbep,. telw. van twee bijeen
behoorende of bijeen gcdachte voorwerpen,
bet cane en het andere : Met beide hand»
schrijven. Ann beide ooren doof zijn.
Een van beide. Geen van beide. Niet
van eel') zelfstandig naamwoord gevolgd,
word t bet verbogen 1. en 4 beide, 2. beider ,
3. beiden (m. en o.) en beide ( yr.). — Wanneer beide betrekking heeft op zaken, die
zieli vereenigd laten denken, kan het werkw.
in bet enkelv. staan: (( illen beschuldigt
hem van ralschheid en bedrog — beide
is ongegrond.
Heiden, 0. w. met II. thew!) , waehten.*-,

b. w. wachten , verwachten.
Beiderlei, onverb. by. van beide soorten :
Op beiderlei wijze. Van beiderki geslaeht,
d. i. (van woorden , die mann. en vrouw.

zijn ,) gemeenslach tig, echtgenoot,doopeling.

Beijeraar,, in. (des -s, rnrv. -s,) die beijert.
—en ,

0.

w. met H., loshangen , slingeren;

op de klokken spelen, doch weinig in gebruik.
, Yr.
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De bek vaq eene pen , van eene schroef , enz.
m. (des -s,) zie Bajert; weleer datgeue, wat men thans gelagkainer Bekaaid, (-er, -st,) by. van visch , door
lane op de kaai te hebben gelegen bedorven:
noemt , de gemeene zaal, het algweene
Bekaaide viscla ; verlegen , besehaamd :
vertrek.
Bekaaid van eene zaak afkomen. Bekaaid
Beijveraar, m. die zich beijvert. —en
van schepen , door de hitte gestaan.
(zich), w. w. ijver aanwenden : Hij beijverde
borsten ; Len bekaaid scrip.
zich aanhoudend om zip/ verlies te herstelBehaden, b. w. met kaden omgeven of
ler' . —ing, yr. ijver,, inspanning.
ornsluiten.
Beijzelen, o. w. met Z., met ijzel bedekt
Bekaf , by. in de platte taal , tot bezwijworden. —ing yr.
mens toe vermoeid.
m. (des-s, mrv. -s.) een werktuig
der steenbouwers , timmerlieden , enz. , om Elekakken, b.w. in de lage volkst., met zijn'
drek bevuilen.
te steken , te kappen, enz. ; De scherpe kanten met den beitel wegnemen. Een holle bei- Bekalken, b. w. met kalk bestrijken Eene
muur bekalken. —ing, yr.
tel, zie Guth. ijzer eener schaaf. — en,
b. w. met den beitel bewerken , inzonderh. Bekallen, b. w. in de volkst. bepraten :
Iemand of jets bekallen. 4-, over Iemand,
van beeldhouwwerk. —hecht, o. -smid,
enz. kallen en hem daardoor benadeelen
m. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
Iemand bekallen.
beitel.
Ilejaard , (-er, -st, ) by. in jaren gevorderd: Bekamen, zie ilekanen.
Een bejaard man ; fig. in den hoogeren Bekampen, b. w. tegen iemand of iets
karnpen : Den vijand bekampen. Zijne
schrijfstijl : Bejaarde eiken. —heid , yr.
hartstogten bekampen. —ing, yr.
Bejaen, b. w. in de redeneerk. , met ja beantwoorden , bevestigen. Men vervoegt: Ik Bekanen, o. w. met Z. , van wijn , bier
of azijn , met kaam of kaamsel bedekt
beja , hij en gij bejaat , wij en zij bejaa.
worden : Ilet bier is bekaamd. Bekamen
lk bejade. Bejaad. Dat ik en hij bejae.
verdient boven bekanen de voorkeur.
Bejag, o. (des -s, ) fig. najaging van iets,
waarnaar men vurig haakt , streven : Bier Bekeef verl. tijd van bekijven.
rust de ziel van 't ijdele &jag. —en, Bekeek verl. tijd van bekijken.
mrv. -s,) die begel. en ongel. b.w. overal jagen : De velden Bekeerder,m. (des
keert. —en, b. w. iemand van bet kwade
waarop nog boekweit staat , mo lten niet
tot bet goede leiden ; inzonderh. iemand tot
befaagd worden. 4.-, jagen op : Dit pad mag
het aannemen der Christelijke godsdienst
niet bejaagd worden. 4-, ijverig naar jets
bewegen : De heidenen bekeeren. Zich betrachten : Zijn, eiken voordeel beiagen ; fig.
keeren, een' beteren levenswandel aannemen;
verkrijgen. —er, m. —ing, yr.
ook doch enkel in de gemeenz. taal , van
Bejammeren, b. w. zijn' jammer over
besluit veranderen:—ing , yr. (mrv. -en,)
jets aan den dag leggen, betreuren : Iemand
het bekeeren van zich zelven of van anderen ;
bejammeren. —en.swaardig, (-er, -st,)
het bekeerd worden of zijn. —lijk (-er,
by . en bw. betreurenswaardig. —ens-st,) by. geschikt om bekeerd te worden, voor
waardigheid, yr.
bekeering vatbaar. —ling, m. en yr. (des
Bejegenen, b. w. tegenkomen , onver-s, mrv. -en,) bekeerde. —ster , yr. (mrv,
wachts op weg ontmoeten of aantrcffen : Wij
-s.)
bejegenden hem eenpaar maal op reis. -,
zich omtrent iemand zus of zoo gedragen : Bekeken verl. dw. van bekijken.
Iernand goed , slecht, vriendelijk , enz. be- Bekend, (-er, -st,) by. openbaar,, betgeen
men kent of weet : Eene bekende zaak. Een
jegenen. o. W. met Z. , overkomen, gebeubekend schrijver. Jets bekend maken. Het
ren : Zoo iets zail u niet ligt bejegenen.
is onlangs bekend geworden ; fig. Naar den
—ing, Yr. gedrag omtrent iernand ; ontbekenden weg vragen , d. i. vragen naar iets,
moeting.
dat men wed,. 4, in kennis lk ben met die
Ilejoeg, verl. dw. van bejagen.
zaak, dien schilder bekend. —de, m. en Yr.
Pek, m. (des -s, nrry. -ken, ) neb van een'
-n.) persoon , dien men kent,
(des -n,
vogel ; mond of moil van een Bier: Een
kennis. —dmaker, m. —dmaking,
paard den bek afrijden , d. geheel moede
yr. (mrv. -en.) afkondiging. —dwording,
ridden. Dit paard is hard in den bek. Sprw.
yr. —nen, b. w. vrijwi I lig bekend maken,
Eon gegeven paard moet men niet in den
belijden : De gevangene bekende aans wilds
bek zien , d. i. op een geschenk moet men
zijne misdaad , den moord. Schuld bekenBeene aanmerkingen maken;zie ook Bekaf.
nen; van bier in een, bijbelschen zin: CHRISgemeenz. , de mond van mensehen ;
fig. Iemand den bek snoeren , d. i.
TVs bekennen, d. zich openlijk voor llem
en Zijne leer verklaren. in het kaartspel
hem tot zwijgen brenp,en. Bekken trekkers,
eene kleur hebben en bijspelen : Eene kleur
d. mijnen maken.*-, van andere dingen ,
bekennen. Troef bekennen. Gij held :Oat!
Ivelke met een' bek eenige gebikbeid hebben:
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bekladden , d. kwaad van iemand spreken.
yeene harten bekend.
vieesebelijke ge—der, m. —ding, yr. —ster, yr.
meensellap met eene vrouw hebhen : Eene
vrouw bekennen. —ner, —nib, yr. Beklag, o. (des -s,) betoon van medelijden:
Hij is in algemeen beklag, wordt algemeen
—tenis, yr. (mrv. -sen,) bet bekennen ;
net gene iemand bekent.
beklaagd. In het beklag zijn, beklaagd
klagt: Zen beklag over iemand
'Maker, rn. (des -s, mrv. -s,) een houten of
worden.
zijne klagt inbrengen.
metalen drinkgereedschap van aaflrnerkelijke
of jets does d.
—elijk, (-er, -st.) by. die of dat beklag,
diepte met de gedaante van een' afgeknotten
verdient : Een beklagelijk voorwerp. Een
kegel : (lit een' beker drinken ; fig. Van den
beklageltyke toestancl. yr..
beker houclen , d. i. den drank berninnen.
Den beker wegens de gelijkheid ,
—en, b. w. zijn medelijden over iemand
of iets uitdrukken : 1k beklartg die arose
dobbelhoren, dobbelbeker gooehelheker.
aanklagen : lemand bij het geregt
—en, 0. W. met ff. , den beker
vrouw.
beklagen. (zich), w. w. als : Zich over
ligten , sterk drinken. —houten,
o. mrv. hij holithandelaars , blokken. —tje,
iemand of iets beklagen, d. i. over iemand
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van beker.
of iets klagen : .Hij zal het zich beklagen,
d. gemeenz. hij zal er berouw over hebben.
"Elekeurder, rn. die bekeurt.
b. w.
bekla—en.swaardig , (-er, -st,)
iemand eerie geldboete opleggen. —ing
yr. (mrv. -en.)
gelijk —er m. —ing vr.
Bekeven,veri.dw.vanbekijven.
k nehlant, (-er, -st,) by. van klanten voorzien : Een beklante winkel.
nekijirster, yr. die bekijft.
o. (des -s,) het bekijken : Zij had Beklappen , b. w. aan den dag brengen,
verklikken. —per, m. —ping, vv.
irs dien vreemden opschik niet weinig bekijks. —en, ongel. b. w. aandaehtig
—ster, yr.
bezien. —er, m.—ing,vr.—ster, yr. Beklauteren, b. w. klauterende bestijgen.
—ing, yr.
Ilekijven, ongel. b. w. kijvende berisperi,
inekteeden , b. w. met een kleed bedekbeknorren. —er, m: —ing, yr.
ken ; bedekken : Een' muur met tegeltjes,
neikje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
mariner , pout, zwart taken. enz. bekleeden.
bek ; gemeenz. kus ; bakkesje : Een
Het veld met ras bekleeden. Den rand
lief beLje.
van eels' pre e'kstoel met groen laken benekken, o. (des -s, mrv. -s,) een viak vat,
kleeden. Stoelen met flawed bekleeden;
meer wijd dan diep, 't Welk tot onderseheiden
fig. opsieren , opsmukken , bewirnpelen ;
einden gehruikt wordt , bij v. doopbekken ,
laatbekken, seheerbekken , bekken voor eery
waarnernen : Een ambt bekleeden. leaands
plaats bekleeden. —er, m. —ing , yr.
zieke , (ondersteek,) bekken ter inzameling
van gelden voor de armen lan ds de huizen
—sel, o. (des -s, mrv. -s,)datgene waarmedejets bekleed is. —ster yr.
of aan de deuren der kerken , enz, bekken
-st,) by. benaauwd : Eene
van den omroeper ; van bier: Koopmanschap
beklemde Borst. Beklentd hart.
in het bekken leggen, d. openbaar to koop
leggen. In het bekken leggen openbaar lleklemmen, b.w. klemmen ; fig. beangstigen , benaauwen : Dc angst beklemt mija
verkoopen. 4-, in de toonktinst : Bekkens ,
d. koperen bekkens , die men tegen elkanhart. —ming, yr. het beklemmen ; in
somrnige streken : Eene eeuwige beklemder slaat. 4-, in de ontleedkunde, de Nolte
van bet onderliji, welke door de lietipbeeming , eene onaflosbare erfpacht.
nen , bet kruis- en stuitbeen gevormd wordt. Betilijven, o. w. met 1-1., zich vastheclivoorspoedig zijn ; van hier Sprw.
'Flekken, o. w. met H., in de scheepv.
ten ;
to veel op den wind liggen.
Blij vett doet beklijven , wie zijn fortuin wil
maken moet niet gedurig veranderen.
nekkeneel, o. (des -s, mrv. -en,) hersenpan, schedel. —berg, m. in de Beklimmen, ongel. b. w. klimmende
bestijgen , op iets klimmen : De muren
Bijb. geseb. sehedelberg , berg Calvariii.
eener stadbeklirnmen. —mer,m.-ming,
--nand, m. in de ontleedk., vereeniging der twee deelen van den schedel door
yr.
cone soort van getanden naad. —tje , o. neklinken, ongel. b. w. door klinken
(des -s, nun. -s,) verkleinw. van bekkencel.
bevestigen , doe!' inzond. fig. in orde of tot
—vlies, o. vlics , waarmee de schedel
stand brengen : De zaak is beklunken.
bedekt is.
neklom,verl. tijd van beklimmen. -men,
Bekkentje, 0. (des -, mrv. -s,) very ea. dw. van beklimmen.
kleinw. van bekken.
neklonk, verl. tijd van beklinken. —en,
*lleklaagster, yr. die beklaagt.
von!. thy, van beklinken.
nekladden, h. w. met kiadden bedekken: Uekionteren , b. w. met klonters slijk
Hij bekladt veel /rapier. De brief is ge heel
bedekken , beslijken : Zij was van odder tot
beklad ; fig. iemand bekladden, lemands cer
boren beklonterd. --ing, yr.

Jlekna
Ileknaau.wen, w. aan jets knaauwen.
Ileknabbelen b. w. aan jets knabbelen.
—ing, yr.
Ilekneep, verl. tijd van beknijpen.
Beknellen, b. w. beklemmen, benaauwen,
neknepen, verl. tijd van beknijpen.
Beiknijpen, ongel. b. w. overal knijpen :
Alin arm was geheel beknepen.

Beknibbelen, b. w. naauw dingen bij
een' verkooper,, enz. : Gij beknibtelt mid' al
te zeer. —ing, yr.
(-er, -st,) by. en bw. digt ineengedrongen, kort, in weinige woorden : Eene
beknopte geschiedenis, spraakkunst. Een
beknopt verhaal. klein , doch weinig
gebruik. : Een beknopt huis. —elijk, bw.
—heid, yr.
Beknorren, b. w. tegen iemand knorren,
hem knorrend hejegenen , berispen , hegrimmen : Zij word gestadig van hare oudste
zuster beknord.
litekocht, yerl.tijd en verl.dw. van bekoopen.
4E-, by. in den koop bedrogen Bekocht aan
of met iets zijn, d.i.te dour gekocht hebben.
Bekoelen,
w. koel maken : Bet ijzer
o. w. met Z. , koel
in water bekoelen.
worden. —ing, yr.
w. gemeenz. voor iemand de
Bekolken,
koken : Wie bekookt u ? ;
n oodige spijs
,
zorgvuldig overwegen , overleggen of
doordenken : 1k zal dat eerst bekoken. De
zaak is nog niet genoeg bekookt. Eene
wel belookte verhandeling , d. eene doorwroehte verhandeting.
Behomellijk, by. te bekomen, doch weinig in gebruik. —en , on,reg. h. aan
iets komen , erlangen, krthlen verkrijgen ,
in het bezit van iets geraken , ontvangen :
Men bekoort boeten, ern antwoord, een'
brief , een ambt , een' post. Waar kan men
bier n bekomen o. w.
met Z. , eene goede of slechte nitwerking
voor iemand hebben : Die spijs bekoort mij
zelden goed. De wandeling is mij slecht
bekomen. Wel bekome het a.' (gemeenz.:
Wel bekom"t rr .1 ) eene uitdrukking van
heleefdheid na het eten , na bet niezeu , ja
zelfs . bij sommige barbiers , na bet seheren,
die echter in beschaafde kringen hoe !anger hoe weer, in onhrnik raakt ; fig. Zijne
brooddronkenheid zeal hem slecht bekomen,
steehte gevolgen voor hem hebben. op
Iniken , bijkomen, herstelien, van mensehen.
beesten en gewassen , die op de eene of
;Indere wijze geleden hebben : Zij &gild weer
te bekomen. Die planten zijn reel bekomen.

—ing, vr.
Itekommerd, liv. door kommer gedrukt,
hezwaard , bedrukt , bezorgd , ongerust :
Een bekommerd /tart, gernoed. Bekommerd zijn. ----heid, yr.
Beliotwaul‘re. 211, w. kommer bij iemand
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veroorzaken , hem verontrusten of bezorgd
maken Dat bekornmert rnij niet. Zick
over lets bekommeren d. zich ongerust
over iets maken. Eck orn iets bekornmeren,
d. zich aan jets kreunen of storen.-ing,
yr. (mrv. -en,) verontrusting, ongerustheid.
—lijk, by. te bekommeren. —nis , yr.
bekommering , ongerustheid.
Bekomst, Yr. gemeenz. verzadiging, genoegen : Zijne bekornst hebben, eten; fig.
heeft zijne bekomst van die zaak ,hij heeft
er genoeg van , is ze moede.
*Bekonlielen, b. w. door konkelarij tot
stand brengen. —lug, yr.
Illehoopen, onreg. b. w. fig.' betalen,
voor iets boeten Hij moest het met den
dood bekoopen. Hij mod het duur bekoopen,
moet er Yeel om lijden. (zich), w. w.
Zielt can jets bekoopen, (weinig gebruik.)
iets te dune koopen, zie Bekocht.
Behoorder, m. (des -s, mrc. -s,) die bekoort. (-er , -st,) by. en bw. die
of dat bekoort below/Trend aanlokkelijk:
Een bekoorkjk Eene bekoorlijke
landstreek. -lajlitheid, yr. (mrv. -heden.)
het bekoorlijk zijn ; bekoorlij ke hoedanigheid
of eigensehap , aanlokkelijkheid. —ster,
yr. (mrv. -s.)
Nelioren, b. w. betooveren , aanlokken
Zij bekoorde hem door hare schoone stem.
*-, verleiden , (loch weinig gebruik.: Eene
vrouw tot overspel bekoren. yr.
(mrv. -en.)
Bekorsten, b. w. met eene korst affigeven.
Beliorten , b. w. kort of korter maken
Zijne rede bekorten; fig. Zich bekorten, d. i.
kort zijn. _remand in iets bekorten d. i.
Bern te kort doer' . —ling, yr.
Bekostigen, b. w. de kosten van jets

dragen of betalen : 1k zal het wel bekostigen.

—er , tn. (des -s, mrv. -s.) —ing, yr.
—ster, yr. (mrv. -s.)
Bekonten , b. w. bepraten , bespreken.
Bekrabbelen, b. w. overal krabbelen.
Ilekrabben, b. w. overal krabhen.
Ilekrachtigen, b. w. bevestigen , staven:
Jets met een' eed , met zijne handteeke71 ing bekrachtigen. —er, m. (des -s, mrv.-s. )
—ing, yr. —ster,(mrv. -s.)
ekransen, b. w. met een' krans of met
kransen versieren : (11et bloemen bekransen.
—ing, yr.
Beiireet, tijd van bekrijten.
nelireten, verl. dw. van bekrijten.
Bekrennen (zich), w. w. zich bekommeren: Hij bekreunt er zich, weinig orn of
over, hij stoort er zich weinig aan.
Belirijgen, h. w. heoorlogen. —ing , yr.
Behrijten, ongel, b. w. besehreijen , doeli
enkel in het yen!. dw. : Bekreten,
met tranen bedekt , of de teekenen dragende,
dat men tranen gestort heeft : Era be-
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kreten aangezigt. Er bekreten tiazien.
llekrimpen (zich), ongel. w. w. zich
inkrimpen , zijne uitgaven beperken of verminderen : Mijne verdiensten worden dogelijks geringer , zoo dat ik mij hoe langer
hoe meer bekrimpen moet. —ing, yr.
Bekroden , verl. dw. van bekruijen.
liekrompen , verl. dw. van bekrimpen.
*-, (-er, -st,) bv. en bw. naauw beperkt ,
eng , klein : Eene bekrompene mooning.
Bekrompen wonen ; fig. Een bekrompen
verstand. Bekrompene omstandigheden.
—heid, yr.
Bekrood, verl. tijd van bekruijen.
Bekrooi , verl. tijd van bekruijen.
Ilekrooijen, verl. dw. van bekruijen.
ilekroonen, b. w. iemand eene kroon opzetten ; fig. versieren Met roem en eer bekroonen ; fi heloonen : Eene prijsverhandeling of Den schrijver eener prijsverhandeling met goud bekroonen , d. eene prijsverhandeling voor de beste keuren en den vervaardiger daarvoor het gouden eermetaal toewijzerr. —er, m. (des -s, mrv. -s.) —ing,
vr. —ster , yr. (mrv. -s.)
Uekroop , verl. tijd van bekruipen.
Bekropen , verl. dw. van bekruipen.
nekrozen, bv. met roet bemorst.
nekruiden, b. w. van specerijen voorzien,
kruiden.
Elekruijen, onreg., ongel. en gel. b.w.
kruijende met lets hedekken Een' akker
met mest bekruijen op lets kruijen : Dit
pad mag niet bekruid worden.
liekruipen, ongel. b. w. op lets kruipen;
kruipende bereiken ; in het krijgswezen :
Eene schildwacht bekruipen d. i. hem al
kruipende or heimellik overrompelen ; fig.
De liefde bekruipt soms het ongevoelig ste
hart, d. sluipt er in ; gemeen : Een
meisjebekruipen , d. haar beslapen of bezwangeren. —ing, yr.
gekruisen , b.w. in het krijpisw. kruiswijze
bestrijkcn : Kanonnen, welke den mond
der haven bekruis-n. met ridderkruisen versieren : De bekritiste borst vooruit
bij R.-C. : Zich bekruisen, zich
steken.
kruisen , het teeken des kruises maken,
liekuipen, b. w. in kuipwerk besluiten ;
meest echter fig. door kuiperijen beleggen ,
eilriken of tot stand brengen: Een ambt
bekuipen. Een bekuipt werk. --ing yr.
nebwaam, (-kmarner, -st,) by. en bw.
geschikt tot het bereiken van eenip, doel :
Terbekwamer tijd,ore. *-,van mensch en, met
goede of met de noodige hoedanigheden om
iets te verrigten; meer bepaaldelijk, niet door
dronkenschap verhinderd : De man drinkt
zoo sterk , dat bij naauwelijks een paar
our daags bekwaam
—heid, yr.
(inn. -heden,) gesebiktheid talent. -maker

-making, yr.
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Bekwam, verl, tijd van bekomen.
Bekwamelijk , bw. bekwaam.
Bekwamen, b. w. bekwaam makers
doch bijna enkel in: Zich bekwamen.
—ling, yr.
Bekwelen, b. w. van vogelen , betreuren,
beklagen.
Bekwijlen, b. w. met kwijl bedekken
bezeeveren.
Bel, y r. (rnrv. -len,) kleine klok , waarin
een klepel hangt , hetzij tot huiselijk gebruik or aan den hats der dieren : Aron de
bel trekken. Sprw. , zie Aanbinden.
hol rond ligchaam met eene smile
opening, dat geluid geeft, door middel van
een stuk metaal, enz. daarin ; een speeltuig
der kinderen, zie Rinderbel, fig.
wegens de meerdere of miudere gelijkheid
aan eene bel , naarn van sommige dingen ,
bij v. loshangende en slingerende lap : Zijit
kleed was zoo gescheurd , dat de Gellert
er bij hingen ; zie ook Iloppebel,

Snotterbel , Waterbel.
Ilelaagster , yr. (mrv. -s,) die belaagt.
Belabben , b. w. gemeenz. kwaad van
iemand spreken : Zij belabben de gansche
buurt.
Belabberd, (-er, -st,) by. en bw. gerneenz.
in het algemeen slecht, ellendig, armzalig,
van personen en zaken : Een, belabberde
vent, redenaar. Een belabberd boek. Belabberd zingen. —heid, yr.
Belachster, yr. die belacht.
Beladderen, b. w. door middel van
ladders beklimmen: Eerie vesting beladderen.
—ing, yr.
Beladen, ongel. b. w. hevrachten, met
lading voorzien Een schip of voertnig
beladen ; fig. bezwaren , een' last opleggen:
Zich met zorgen beladen. Met zonden beladen zijn. -ing, yr.
Belagchelijk, (-er, -st,) by. en bw. dat
verdient belagehen te worden , belagchenswaardig : Een belagchelijk mensch , gedray
Bela8chelijk gekleed. —heid, yr. (wry.
-heden .) het belagchelijk zijn ; be!agchelijke
hoedanigheid.
Belagchen , ongel. b. w. over iemand of
lets lagchen : De dwaasheden der wereld
be/agehen.—enswaardig (-er, -st. )bv.
belagchelijk. —er, m. —ing, Yr.
Belagen , b. w. iemand laden leggen . hem
zoeken te verstrikken of te vangen : Den
rijand beladen. —er, m. (mrv. -s.)
—ing, yr.
Ilelaliken, h. w. weinig gebruikelijk, met
lak of zegellak digt maker).
lielakken. 1). w, iemand cep' lak aanwrijyen: IN is bereid, om ieder to belakken.
d. te lasteren. —ker, m, (des -s, wry.
-s.) —ing, Yr. —ster, , y r. (mrv. -s.)
Beltanden, o. w. met Z. , landen , aan
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land komen : Wij belandden te Brest ; loch
meestal fig. aankomen : Ik weet niet ',mar
hij beland is, d. waar hij gebleven is,
wat er van hem geworden is.
Belang, o. (des -s, mrv. -en,) gewigt, gewigtigheid : Eene zaak van belang. Ben man
van belang. Belang in iemand of iets
stellen. *-, hetgeen iemand of iets bclangt,
aangaat of betreft, baat, voordeel, nut:
Iemands belangen voorstaan. Geen belang
bij iets hebben. — eloos (-loozer, -ste,)
by. en bw. die niets doet nit eigenbelang.
—eloosheid, yr. --en , b. w. betreffen , aangaan , enkel in : Wat of Poor
zoo ver de zaak , mij , u , enz. belan„gt.
—ende voorz. aangaande , beireffende:
Belangende zijne onderneming. —hebbende , m. en yr. (des -n, mrv. -n,)
—hebber, m. (des -s, mrv. -s.) die belang bij iets heeft. —rijk , (-er, -st,) by.
gewigtig , van gewigt: Eene belangrijke
tijding, gebeurtenis. —rijkheid, yr.
-steliend, bv.die belang stelt ° Hee/ neemt.
—stelling, yr. deelnerning : Met belang:telling in zijn lot begaf ikmij aanstonds op
reis. -wekkend.,(-er,-st,)bv. deelneming
of belangstelling opwekkend. —zoeker,
M. —zoekster, yr. die zijne belangen
op allerlei wijze track te bevorderen.—zoekend, by. van iemand, die een belangtoeker is: Een belangzoekend mensch. -Z ucht,
y r. baatzucht. —zu.chtig , (-er, -st,) by.
baatzuchtig.
Belappen, I). w. met lappen bezetten :
.Hij had een' belapten j as aan. voor
iemand lappen : Iemand belappen en bestoppen.
Belas, verl. tijd van beIezen.
liela,stbaar , bv. geschikt om belast te
worden : Is er wel eenig belastbaar coorwerp te vinden , dat niet reeds te zwaar
belast is —baa,rheid, yr. geschiktheid voor belasting : Er zal weldra over
de belastbaarlieid der lucht worden beraadslaagd. —en, b. w. een' last opleggen
heladen , bevrachten : Een , wagen ezel ,
enz. belasten ; fig. schattingen opleggen :
Bet 'yolk met veel schattingen belasten.
De benoodiydheden des levens belasten.
Iemand met iets (bij v. eene boodsehap)belasten, d. i. hem de bezorging daarvan opdrabeveIen, opdragen: De burgemeester
gen.
heeft rnij belast, u dit te zeggen.
Belasteren, b. w. lasteren , kwaad van
iemand spreken , zie Lasteren. -ing, yr.
Belastiug yr. (mrv. -en,) het belasten ;
inzonderh. schatting , hetgene men voor
het bezit of het gebruik van jets aan den
Staat moet opbrengen : Belasting op deuren
en vensters. W aarom legt, men geene belasting op de honden ? Men onderscheidt
de belastingen in directe en indirecte.

Bele
—sbiljet, o. biljet, waarop de belastingen vermeld staan , die iemand betalen
moet. —schuldige, m. en vr. die belasting sebuldig is.
Belatten , b. w. van de noodige latten
voorzien : Een dak belatten. —ting , yr.
(mrv. -en,) het belatten ; de opgelegde
latter) : De belatting van ons dak is slecht.
Belderom, m. (des -s, mrv. -men, -s,)
gildos , zeer vette os.
*Beldraad, o. ijzerdraad , dat van den
trekker tot aan de bel loopt.
Beleden , sled. dw. van belijden.
Heleed, verl. tijd van belijden.
Beleedigen,b. w. feed toevoegen , door het
schenden van pligt of betamelijkheid krenken : lemand door of met woorden en Baden
beleedigen.Zichbeleedigd achten ofgevoelen.
-end,(- er, -st,) b y . en bw. hetgenebeleedigt:
Beleedigende woorden, taal, gezegden, uitdrukkingen, geharen. —er, m. (des -s, mrv.
-5.) —ing, (mrv. -en,) het beleedigen ;
heleedigende daad of uitdrukking. —ster,
yr. (mrv. -s.)
Beleerd, (-er, -st,) b y . en bw. wellevend,
heusch , vriendelijk: Een beleefd man.
Beleeide brieven , uitdrukkingen, woorden,
taal. Beleefd groeten, schrijren, antwoorden. —elijk bw. —heid, yr. (mrv.
-heder),) het beleend zijn , wellevendheid ;
beleefde uitdrukking of daad : Iemand vele
beleefdheden, bewijzen. —lieidshalve,
bw. nit beleeldheid.
Beleemen, b. w. met leem bestrijken ,
of hedekken. —ing, yr.
Beleenbaar , by. geschikt om beleend
te worden. yr., zie Bank
van leening. —en, b. w. op iets
leenen , in pand geven of nemen : Deze
goederen zijn beleend. Een' rentebrief beleenen. als een leen op iemand vestigen :
Een zijner roorouders werd met dat goed
beleend. —er m. —ing, yr. —ster, yr.
*Bel.eesster, yr. die iemand beleest.
Beleg, o. (des -s,) belegering : Het beleg
van Leiden. Het beley opbreken , d, i. de
belegering staken. Bet beleg voor eene
vesting slaan, d. i. met het belegeren eener
vesting een' aanvang maken.
Belegen, by. dat lane; gelegen heeft , niet
yersch : Belegen lfer,, brood.
Belegera,ar, m. (des -s, mrv. -s,) die
belegert. —de, m. (des -n, rare. -n,) die
eene belegering doorstaat. —en, b. w. met
een leper omsluiten en tot overgave trachten te noodzakcn : Eene stad, vesting , enz.
belegeren; fig. iemand aanhoudend omgeven
en verontrusten : De vorsten worden gestadig van een' drom vlefiers belegerd.
Belegering, yr. (mrv. -en,) het belegeren , beleg. —saffnit y r. en o.
—sartillerie, y r. vestingartillerie.
15
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Beleg
—sbatterij , y r. batterij , die tegen eene
belegerde vesting wordt aangelegd. —sgeschut, 0. —skuust yr. —sperk, o.
—stroepen, m, mrv.
Igeleggen, onreg. en gel. b. w. al leggende bedekken : Een' steenen vloer met
planken beleggen. Eene plaats met klinkers beleggen. Een kleed met zijde beleggen. Den rand van een' vijver met zoden
beleggen. Een dak met zink , lood, pannen beleggen ; van hier, Een' balk met
ijzeren banden beleggen , beslaan. op
rente zetten , uitzetten : Een kapitaal beleggen. besturen , aanlep;gen: Zijne taken
noel of kwalijk beleggen.*-, bijeen roepen
Eene vergadering beleggen. —ger , m.
—ging, yr. -houten, o. mrv.
seheepsw. zekere houten. —sel , o. (des
-s, mrv. -s,) datgene, waarmedeiets (vooral
ter versterking of stijving) belegd worth.
—seltje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van belegsel. —ster, yr. (mrv. -s.) -stuk,
o. bij naaisters en kleermak., stuk waarmeé
sommige deelen ter versterking belegd worden, bij v. op de schouders van een licmd.
Igelei, zie Beleide.
Igeleid, dw. van beleggen en beleiden.
Beleid, o. (des -s,) het leleggen , bestuur :
De man , aan wien t beleid der zaak was
opgedragen ; van bier: fig. geschiktheid oar
lets te beleggen , overleg , verstand , omzigtigheid : Een man van beleid. lets met
beleid doen.
Beleide, yen]. tijd van beleggen.
Igeleiden , b. w. weinig gebruik. beleggen , besturen ; hier en elders , op lets
Leiden : Dit pad mag met g.een vee bedreven
of beleid worden. —er m. —ing yr.
—ster yr.
Belekken, o. w. met Z. . door lekken
bevochtigd worden : Al het linnen zal belekken, zoo het niet spoedig wordt afgenomen. Beleliken, sic Ilelikken.
Ilelemmeraar, m. (des -s, mrv. -s,)
—aarster , vr.(mrv. -s,) die belemmert.
—en, b. w. storen , inzonderh. de vrije
beweging der tong : De tong of De spraak
belemmeren. —ing , y r. (mrv. -en,) het
belemmeren ; inzonderh. : Eene belemmering der tong , in de spraak.
Igelenden, 0, w. met H., aanpalen , aanp;renzen: Zijne goederen belenden aan die
van zijn' schoonvader. Een huffs en erve ,
belendende ten oosten can den, fain
van den Heer A. —ing, yr. (mrv. -en,)
aangrenzing; hetgene aan jets grenst.
o. (des -s,) verhindering; inzonderh.
verhindering om bezoek te ontvangen : Belet
hebben, d, geen bezoek kunnen ontvangen. Belet krijgen , niet ontvangen worden.
letnand belet geven, d. i. hem niet ontvangen. —sel, o. (des -s, mrv. -s, -en,) heigene

Belk'
belet of verhindert, verhindering : Onderseheidene beletselen waren oorzaak, dat,
enz. —seltje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van beletsel. —ten, b. w. verhinderen : Ik zal u niet beletten. Men
belette Inijn voornémén. —ting, yr.
*Igeletteren, b. w. met letters bedekken.
Beleven , b. w. levende bereiken : Zoo hij
zijn'zeventigstenverjaardag beleefd
in zijn Leven ondervinden of zien gebeuren :
Ik heb al wat beleefd. Vreugde aan zijne
kinderen beleven. naleven , opvolgen ,
doch weinig gebruikelijk : Hij beleeft zijne
leer. Zie ook Beleerd.
Igelezen, ongel. b. w. een bezweringsformulier over iemand lezen ; van bier : door
bet lezen van een bezweringsforrnulier betooveren , doch meestal fig. overreden of
overhalen door vriendelijke bejogening: Hij
liet zich niet belezen. Iemand tot lets belezen. -en,(-er,-st,)bv.die veel gelezen heeft:
Een belezen man. Zeer belezen in de schrzften der ouden. —enheid y r. —er m.
die iemand beleest. —ing yr.
Ileigen , b. w. vertoornen , toornig maken :
Het beige zt niet , dat ik enz. Zich over eene
zaak (of eener zaak) belgen , zich er over
ergeren , die met verontwaardiging opnemen.
Hij was zeer gebelgd over uw gedrag.
—ing, yr. —ziek (-er, -st,) b y. die,
zich ligt belgt oploopend, driftig. —ziekte —zucht , yr. oploopendheid , driftigheid.
lielhamel, m. harnel welke met de bel
aan den hats de kudde voorgaat ; fig. aanvoerder van oproermakers en dergelijke.
*fteliefster,, vr. (mrv. -s,) die belieft.
1131eliegen, angel, b. w. leugens verspreiden
ten aanzien van iemand Men heeft u belogen. —er, m. —ster, yr.
Beliep, verl. tijd van beloopen.
Believen, b. w. genoegen geven aan iemand,
hem te wille zijn : Hij trachtte hear te believen.
onpers. w. met H., gevolgd van
den 4. nv. behagen: Watbelieft u? (in de
volkstaal : Wat Wief ?) Doe al , wat
belieft. —en, o. (des -s,) welgevallen :
Indien het uw believen ware. 1Vaar zijn
believen. —er, in. (des -s mrv. -s.)
*lieligchamen, b. w. met een ligchaam
bekleeden.
Igelijden, ongel. b. w. bekennen : De
waarheid belijden. Hij belegd aanstonds
zijne misdaad. (zich), w. w. doch weinig
in ,gebruik, zich behelpen : Ik zal mij
daarmed wel belijden. —enis vr. (mrv.
-sen,) bekentenis, geloofsbelijdenis; van bier:
kerkgenootscbap, sekte, gezinte. —er, m.
verklaarde aanhanger eener godsdienst :
Belijders van het Evangelic. —deres
vr. (mrv. -sen.)
b, w. met lijm bestrijken,
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Belli
Belljnen , b. w. van linen voorzien,
Ilelikken, b. w. op de oppervlakte likken,

Bema
boodschappen te beloopen. *-, bedragen :
De kost en beloopen honderd gulden.
Beloven , b. w. toezeggen : Zijn s'ader beloofde hem een paard.*-, doen verwachten,
bet uitzigt op iets geven : Dit zijn teekenen,
die goed war beloven. Dat belooft niet
veel goeds. Een veel belovend jongeling ,
d. een jongeling , van wien men veel kan
verwachten zie ook Berg. —er m.
, v r.
Belroos , y r. ligte ziekte van een' ontstekingachtigen aard, die zich doorroodheid,
zwelling en hardheid der bilid kenmerkt.
*Belslede yr. narreslede.
Belt, yr. (mrv. -en,) hoop.
*Beltrekker , m, trekker eener bel.
Beluiden , Beluijen, h. w. als: lemand
beluiden of beluijen , d. bij iemands overlijden of uitvaart de klokken luijen.
Beluiken, ongel. b. w. sluiten. Hiervan
is niets in gebruik dan het yeti. dw., zie

vooral wanneer dit meermalen plaats heeft.
vr. koord waartnede eerie
Bel in beweging wordt gehracht. —kruk,
yr. kruk waardoor men eene bel in beweging
brengt. —len., o. w. met H. , de bel geluiddoen geven, hetzij door er aan te trekken
of ze met de hand te bewegen : Bel eens
b. w. door bellen
even. Er is gebeld.
roepen of wekken: iemand bellen. Zich
laten bellen. Hebt gij de meid wakker
gebeld ? —letje o. (des -s, wry. -se ) verkleinw. van bel. het trekken aan de bel:
Een belletie maken , d. bij iemand aanbellen en dan wegloopen.
Beloerder, m. (des -s, mrv. -s,) die beloert. --en, b. w. loerende gadeslaau of bespieden. —ing, yr. —stet- , yr.
Belofte, yr. (mrv. -n,) toezegging Eene
belofte doen louden , vervullen, nakomen,
Beloken.
breken. Sprw. Belofte maakt schuld, d. i.
eerie belofte moet gehouden worden.—enis, Beluisteraar m. , —aarst er, yr.
die beluistert. —en b. w. lui sterend
yr., (mrv. -sen,) belofte.
waarnemen of hooren Niemand kan ons
Etelogen , verl, dw. van beliegen.
Kier beluisteren. —ing yr.
Beloken, bv. (verl. deelw. van het verouderde beluiken, sluiten.) gesloten; van bier: Belul o. (des -s,) in sommige streken van
Gelderland , enz, Belul, was vroeger algeBeloken paschen , even na paschen ; fig.
meen in gebruik , doch behoort tegenwoorbetrokken , somber , treurig : {fat ziet dat
dig tot de platte volkst. en beteekent besef,
schoone kind er van daag beloken uit !
begrip, bewustheid : Zijn belul kwijt zijn.
*Ifitelolit, by. met lokkeri bedekt.
Hij heeft er geen belul van. Zonder belul te
Belontuteren, b. w. beschaduwen , overwerk gain.
schaduwen : In het meest belommerde geBelust (-er, meest belust ,) b y. begeerig :
deelte van den tuin. —ing 9 yr.
Belust op of naar lets zijn. Ik ben zeer beBeloniien. 9 b. w. lonkende begluren. - er,
lust te weten , hoe die zaak afloopen zal. -,
m. —ing, vr. —ster,9 yr.
van zwangere vrouwen, die soms een' sterken,
Beloofster 9 yr. (mrv. -s,) die belooft.
zelfs ongeregelden trek naar sommige dingen
Beloog, yeti. tijd van beliegen.
hebben : Belust zijn , zie Met lusten zips
Beloonen , b. w, iemand den vereischten
op Lust. Eene beluste vrouw. —en ,
loon geven , iemand iets vergelden Iemand
onpers. o. w. met H. , gevolgd van den 4 nv.,
voorzijne diensten of Iemands diensten bgin sommige streken van Nederland , benieuloonen ; fig Zoo werd hem zijne ontrouw bewen : Het zal mij eens belusten , of het zoo
loond. --er, m. —ing , (mrv. -en ,) het
is. —Neill , yr. begeerte, inzonderh. van
beloonen hetgene men geeft ow te beloonen,
zwangere vrouwen , zie Belust.
loon: Vroeg of laat zal hij de belooning
voor zijne aan het vaderlandbewezene dien- Beinagtigen 9 b. w. in zijne magt brengen,
zich meester maken van iets : De vijanden
sten ontvangen. —ster,9 yr.
hadden spoedig het fort bemagtigd ; fig.
lieloop 9 0. (des -s,) de gang van jets: Eene
Eene diepe zwaarmoedigheid bemag tigde
zaak op haar beloop laten , d. haar laten
hem.—ing, yr.
loopen en de uitkomst afwachten. Dat is het
beloop van alle wereldsche zaken. *-, hoe- Bentannen b. w. van schepen , met de
noodige manschappen (koppen) bezetten :
grootbeid , bedrag : Het beloop eener som.
Een schip (met Brie honderd koppen) beuiterlijke vorm : Een schip van een goed
mannen. --ping yr. het bemannen ; de
beloop. - en, ongel. b. w. loopen op : Dit pad
manschap.
wordt veel beloopen.*-, loopende bereiken:
Ik weet hen niet te - beloopen ; fig. Ik kan Bemantelen 9 b. w. met een' mantel dekken ; doch meestalfig,
bewimpelen , aan eene
hem wel meteen' natten vinger:beloopen,d. i.
slechte zaak een goed voorkomen geven :
hij is niet ver af, ja zoo digt in de nabijheid,
trachtte zijne gierigheid nog te bemantelen.
dat een natte vinger niet droog zal wezen ,
weinig in gebruik , in bet krijgsw. , met
eer ik hem bereik.*-, onverwachts overvallen:
cm' wal of met wallen omgeven : Lena stall
Door een' storm beloopen worden.*-, loopenbernantelen. --ing , yr,
de verrigten : De meid heeft nog Fen*

*Belkoord,

—

116 —

Berra
Ilemasten,b.w. van een' mast of van masten leenturen ,

Bend
b. w. met een' rnuur ofmuren

voorzien Een whip bentasten.—ing, yr.
omgeven: Eene stad bemuren. yr.
Ben, yr. (mrv. -nen.) teenen mand of korf:
lig emeeld , by. met meel bedekt.
Eene ben vol appels.
Igemerkbaar , (-der, -st,) b y. te bemerken , merkbaar. —en, b. w. gewaar Ben , 1. pers. enk. teg. tijd van zijn.
worden : lk heb u bemerkt. —ing , yr. Igenaaijen, b. w. naaijend met iets be(mrv. -en,) het bemerken aanmerking,
dekken : De deken is met allerhande lappen
behoorlijk naaijen : Een wel
doch in deze beteekenis mag men het veil%
benaaid.
als..een germanismus verwerpen.
benaaid kleedingstuk. iemands naaiwerk
nemesten, b. w. met mest voorzien.
bezor8 en : Iemand bewasschen en benaaijen.
--ing, yr. (mrv. -en,) het bemesten ; wijze Igenaarstigen , b. w. met naarstigheid
van bemesting ; mest.
beoefenen: De letteroefeningenbenaarstigen;
Ig einiddelaar ,
doell meestal : Zich benaarstigen , w. w. d.
– a,arster yr.
zich naarstig toeleggen , zich beijveren.
die bemiddelt , een geschil helpt bijleggen.
(-er, -st,) by. van middelen , d. i.
-er, m. (des-s, mrv. -s.) -ing, yr. —ster,
tijdelijk vermogen , ruim voorzien , gegoed:
(mrv. -s.)
Eene zeer bemiddelde vrouw. —en, b. w. lg enaasten , b. w., zie Naasten en
door zijne tusschenkomst verellenen : Een
igenaderen. –ing 9 yr. , zie Renageschil bemiddelen. —ing , y r. het bedering.
middelen ; tusschenkornst.
Benaauwd, (-er, -st.) by. en bw. enp; ,
Remind (-er -st,) by. die of dat bemind
maim : Eene benaauwde borst. Benaauwd
wordt ; geliefd : Eene beminde gad e. —de 9
op de horst zijn. Eene benaauwde plaats.
In. en yr. (des -n, wry. -n,) gelielde ; ook
bang : Benaauwd maken. Benaauwd zijn.
van getrouwde lieden : Hoe vaart Mevrouw
Ikben erbenaauwdvoor.*--, bezwaard : Een
uwe beminde ? mij .Heer uw beminde ?
benaauwd geweten. benaauwend : Eene
—naar, m.,—naarster , —flares
benaauwde lucht. Een benaauwde reuk,
yr. iernand die lieffrebberisi voor iets heeft :
Het is benaauwd warm. —delijk , bw.
Een beminnaar der schoone kunsten.
—dheid yr. (mrv. -heden.) beklemdheid,
-st,) by. en bw. verdieneninzonderh. van de borst : Hij staat vreesede bemind te worden : Eene beminnelijke
lijke benaauwdheden uit ; fig. verlegenheid :
'flacci d ; fig. aangenaam : Een bentinnetij k
Hij zat in de grootstebenaauwdhe:d.—en,
edra g. —nelijkheid , yr. —nen • b.
b. w. heknellen ; fig. in het naauw brengen,
w. liefhebben, liefde toedragen , nen : Zij
in nood en lijden brengen : Eene stad bebeminnen elkander sedert hunne vroegste
naauwen. Zich om eens anders wil benaaukindschheid.*-,liefhebberij voor jets hebben:
wen, d. zich in ongelegenheid brengen.
De schilderkunst berninnen, —nens—er , rn. (des -s, mrv. -s.) —ing yr.
waardig, (-er-st,) by. maard bemind te
—step , yr. (mrv. -s.)
worden. —nenswaardigheid , yr. ig enadeelen, b. w. iemand nadeel doen,
Beinodderen , b. w. met modder bedekiernand nadeel doen ondervinden, aan iemand
ken ofbevuilen : Ik zag er zoo bemo dderd
of iets nadeel toehrengen: Gij hebt then man
nit, dat ik niet kon binnen komen. -ing, Yr.
in zijn bestaan, in zijne eer, enz. benadeeld.
Zijne kornst hee ft onze zaak benadeeld.
ligenmedigen, b. w. den cooed van iemand
opwekken ol yerlevend igen. —ing, yr.
W at be nadeelt hem ? —er , m. (des -s,
mrv. -s.) —ing , vr. (mrv. -en.) het be..
Ig emoeial , en vr. (des -s, mrv. -len,) die
ziell met alles bemoeit. —jetijken , b. w.
nadeelen ; nadeel , schade. —ster, yr.
lastig ofmoeijelijk maken, --jen (zich), w.
(mrv. -s.)
w. zich inaten : Ik bemoei Dry nietmet hem,
enaderen, zie Naasten. –ing,
hear, met Bens cinders za ken . Bemoei u met
sic Naasting.
uwe ei gene zaken. —jenis, yr. bemoeijing. Igenain, verl, tijd van benemen.
-jing , yr. (mrv. -en,) bet zich bemoeijen ; Benainen, b. w. een' naam aan iemand of
iets geven , zie het meer gebruikelijke ig eaangewende moeite , poging. —sel , o.(des
-s, mrv. -s,) bier en daar in de volkst. , zaak :
noemen. -ing, yr. (mrv. -en.) bet
benamen ; naam : Onder deze benaming komt
Bemoei u nzet uwe eigene bernoeisels.
die plant soms voor.
*Ig euaol , rn. (des -s, -len,) in de toonkunst,
een tecken ter aanduiding , dat Gene noot een' Renard, (-er, -st,) by. verlegen : .Hij stond
baleen toon lager moet genomen worden.
zeer benard ; fig. van zaken , moeijelijk
—sleutel , m. sleutel, welke den bemol
verlegen makend : .Hij verkeerde in zeer benarde ontstandigheden.
aanwijst.
Igemorsen, h. w. met morsigheid bedek- Benarren , b. w. verlegen maken , in verken, morsende vuil maken: De kinderen
legenheid brengen.
hebben zich niet weinig bemorst.
-Igende, yr. (mrv. -n,) gezelsehap van personen , (lie tot eenerlei oogruvrk verbonden
Illemost, by. met mos begrocid.
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Ilene
• Eene bende ruiters. Eene bende
gaauwdieven. Behalve voor troep (krijgsvolk)
wordt bende meestal in een' kwaden zin genomen.
Beneden, bw. omlaag , onder ; fig. Hier
beneden , d. op deze aarde. inzond.
in eene lagere , en wel bepaaldelijk in de
laagste verdieping Beneden zijrt, komen.
1Vaar beneden gaan. Van beneden komen,
helen , brengen. Beneden wonen. *-, voorz.
onder , lager dan : Beneden den grond ;
meestal fig. Dat is beneden mij , mijner
onwaardig. Beneden de zestig Saar, nog
geese zestig jaar oud. — In de weinige
samenstellingen staat het tegen boven over.
—bunr, bunr , die beneden woont.
—einde, o. ondereinde. --Bevel, in.
ondergevel.-Buis, o. onderhuis.-lia,iner,
yr. kamer in het benedenhuis. --leant,
rn onderkant.-1a,nd.o. lal;e
vr. de lucht , waarin wij leven.
ludk ,
o. lager of benedenste luik. o.
en vr.raam van het. benedenhuis. —rand,
In. benedenste rand. —rond o. fig. deze
aarde. —stad, yr. lagere gedeelte der
stad. —ste, by. overtr. tr. laagstc : De
benedenste verdieping. ondertand.—verdieping, vv. verdieping 01 der
irr een gebouw. —wag , m. lage wal.
—woning,vr. woning beneden.
yr. zaal in de benedenste verdieping. -zijde,
yr. benedenkant.
*Ig enedijen, b. w. bij IL-C. zegenen :
De gebenedijde Naagd (MARIA).
"Beneemster yr. die beneenit.
E rZ eneen, zie Beneden.
Ueneenen , b. w. ontkennen , men op iets
zeggen , het tegengestelde van Bejaen.
—ing, yr.
Eg eneep, verl. t. van benijpen.
Ilenefrens, zie Benevens.
Benemen, ongel. b. w. ontnemen onttrekken , ontrooven : iemand het leven ,
het licht, de gelegenheid , de vrees , de
twiffeling , de mast, enz. benemen. —er.
—ing , vr.
Lienepen, verl. dw. van benijpen..*-, (-er.
-st,) by. gemeenz. verlegen , benaauwd , bedrukt: Hij ziet er zeer benepen —heid,
vr. verlegenheid.
Benevelen, h. w. met een' nevel bedekken;
fig. verduisteren : De waarheid, Het verstand remands zinnen benevelen ; van bier
eene verzachtende uitdrukking voor dronken
maker' : De wijn had ons een weinig beneveld. Hij was eenigszins beneveld. -ing,
yr. het benevelen ; fig. verduistering.
Benevens, zie Nevens.
Egengel, m. (des -s, mrv. -s,) poort- of
.boomklok : Ile Boor den bengel reeds ;
scheldnaam voor can' lompen onder: genden
knaap: Die luije bevel rigt niets nit.
Zly
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—en, o. w. met H., aan den bengel trekkers.
Bengelkruid , zie
Benieuwen. b. w. met den onbep. 3.
pers. , iemands nieuwsgierigheid opwekken,
hem begeerig maken om iets to weten : Bet
zal mij eens benieuwen , wet er van komt.
lk ben benieuwd, hoe die zaak aftoopen
zal. Ik ben er zeer benieuwd naar.
Iitenijden, b. w. nijd toedragen : Ieder
benijdt Item. Ik benijd Item daarom niet.
misgunnen , met nijd zien: Zij benijden
uwe zuster hoar geluk. -enswaardig,
(-er, -st,)bv. waard benijd to worden. —er,
m. (des -s. mrv. -s.) —ing, vr. —ster,
yr. (mrv. -s.)
Benijpen , angel. b.w. overal op de opperviakte nijpen. Zie ook lienepen.
Benne, yr. (mrv. -n,) ben. —tje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van ben.
Benoemen , b. w. namen geven : Nieuwe
dinrn met nieuwe namen benoemen.*-, in
de rekenk. : Een benoemd getal. „ d. een
getal , dat eene genoemde zaak aanduidt.*-,.
tot eenige bediening verkiezen : rem and tot
voogd, tot erfgenaam,enz.benoemen. —er,
m.—ing, yr. (mrv. -en,) het benoemen;
het benoemd worden. —ster , yr.
Ilenomen , verl. dw. van benemen.
Benoodigd , by. in nood , verlegen , doch
enkel in : Out jets ofiemandbenoodigd zijn,
d. iemand of iets noodig hebben. *-, noodig, gevorderd : Zoo dra ik de benoodigde
gelden zal hebben. lets benoodigd hebben,
d. er om benoodigd zijn. —heid, yr.
(mrv. -beden,) behoefte,hetgeen men noodig
heeft doch enkel in het meerv. : Kan men
bier de benoodigdheden voor de reis aanseltaffen ?
Benoorden, voorz. ten noorden van: Benoorden de bw. ten noorden , naar
het noorden.
Bent, yr. (mrv. -en,) genootschap vereeniging. Dit woord is in de latere tijden weder
ingevoerd. Zie Sehildersbent.-leus,
yr. —naain, m.
Benuchteren, b. en o. w. met Z. , nuchteren maken of worden. —ing, vr.
Beoefenaar, m., —aarster yr. die
beoefent. —en , h. w. tot het aanleeren van
iets zijne krachten inspannen , zich op jets
toeleggen , bestuderen : De sterrekunde beoefenen. *-, zie lifitoefenen, Oefenen. —ing , vr.
Ig eolien, b. w. met olie bestrijken.
Beoogen, b. w. bekijken ; doch meestal
fig. bedoelen , zich ten doel stellen : Wat beoogt hij daarmede ? —ing , yr.
Ig eoordeelaar , m. , —aarster, yr.
(mrv. -s,) zie Beoordeeler en Beoordeelster. —en, b. w. zin oordeel
over iemand of iets vellen d. de waarde of
onwaarde daarvan meldcn : Ore lien man en
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zijne daden te beoordeelen , moot men hem
beter kennen dan ik. inzonderh. zijn oordeel over een geschrift of ander werk vellen ,
recensëren ; van bier : Beoordeelende tijdschriften, d. tijdschriften , waarin boekbeoordeelingen voorkomen. —er , . die
beoordeelt ; inzonderh. van boeken , reeensent. —ing y r. (mrv. -en,)uiting van een
oordeel over een' persoon ofzaak ; inzonderh.
uitspraak over de waarde of onwaarde van een
gescbrift of ander werk,recensie. —ster. yr.
Beoosten, voorz. ten oosten van : Beoosten
Vlaanderen.*-, bw. naar het oosten.
Ilepaald , (-er, -st,) b y . en bw. naauwkeurig aangewezen of omschreyen vastgesteld :
In bepaalde woorden. Een bepaalde prijs.
Een bepaald persoon ; fig. naanwkeurig ,
juist. —delijk, bw.—dheid, vr.naauwkeurigheid , juistheid. —ster, vr. (mrv.
-s,) die bepaalt.
Bepaarlen, b. w. met parels versieren
fig. Met uchtenddauw bepareld.
ifiepalen, b. w. met paten omzetten ; fi g
beperken , binnen grenzen besiuiten : De
storm bepaalde zzyne overwinnin& en. Zijne
wenschen bepalen. Zich bij lets bepalen, d.i.
niet verder gaan , niet nicer verlangen. *-,
stellen : E'en dag , Eene plaats bepalen.
volledig voorstellen of besehrijven : Wij
moeten vooraf het onderwerp naauwkeurig
bepalen ; van bier in de Spraakk. Het b?palende (en niet zoo als somrnigen sehrijven , bepaalde)lidwoord,d.i. het lid woord de(en het).
dat eerie bepaalde zaak bepaald aanwijst, in
tegenstelling van : Het niet- bepalende lid•
woord een (en eene), dat eene bepaalde zaak
onbepaald aanwijst, b. v.: Een bury;
zel eens tot den koning van Holland, enz.
- er,m. —ing , yr. (mrv. -en.) het bepalen;
hetgene bepaa Et, definitie. - ingswoord,
o. een woord, dat bepaalt.
ineparelen, zie Ilepaarien 9 I'aarlen en l'arelen ,
Bepeilen b. w. peilende bereiken ; peilen.
Bepeinzen , b.w. overdenken overpeinzen. --ing , yr. (mrv. -en,) het bepeinzen ;
overpeinzing.

itlepekken , zie
liepennen , b. w. van de noodige pennen
voorzien.

lieperken , b. w. met perken of paten omzetten ; fig. begrenzen , bepalen , intoomen :
Zane wenschen beperken. —er , m. (des -s,
mrv. , yr. (mrv. -en,) het beperken ; hetgene beperkt. —ster , y r. (mrv.
-s.) —t, (-er, -st,) by. fig. bekrompen klein :
Een beperkt verstand. —theid , yr. bekrompenheid , kieinheid : De beperktheid
zijner middelen deed hem van de onderneming ajzien.
*Bepikken , b. w. op de oppervlakte pikken
(met de neb, enz.).

ifiepr
liepikken, b. w. bepikken , met pik bestrijken. —king , yr.
litepissen, b. w. gemeen w. met pis bevochtigen of bevuilen.

Ifteplakken, b. w. plakkende bedekken :
Een , muur met papier beplakken. - ker, m.
—king, y r. —set, o. (des -s, mrv. -s,)
hetgene men op jets plakt. —ster yr.
Beplanken , b. w. met planken bedekken.
—ing yr. (mrv. -en,) bet beplanken ;
planken. waarmede jets hedekt is.
Beplanten, b. w. met planten bezetten ;
fig. Een bolwerk met geschut beplanten.
—er m. —ing, yr. (mrv. -en,) het beplanten ; beplante plaats, plantsoen. - ster,
yr. (mrv. -s.)
Fiepleisteren,b.w. met pleisters beleggen:
Zijn gezigt was yeheel bepleisterd. *-,rnet
pleisterkalk bestrijken: Een' muur bepleisteren ; fig. bewimpelen , verbtoemen : Die
daad werd met een' schoon en schijn bepleisterd. —ing, vr. bet bepleisteren ; datgene
waarmede jets bepleisterd is.
Eiepleiten b. w. in eene pleitzaa 1 behandelen : De zaak wordt morgen bepleit ; fig.
behandelen , van cell , gunstigen kant voorstetter' , verdedigen : Hij heeft uwe zoak
zoo meesterlijk bij mij bepleit, dat ik mijne
toestemminy niet weigeren kan. - ing, yr.
eploegbaar, by. geschikt terbeploeging.
—baarheid yr. —en , b. w. met den
ploeg bearbeiden. —ing , yr.
Bepluianen, b. w. met pluimen versieren.
Beploos y en!. t. van bepluizen.
Beplozen , veil. dw. van bepluizen.
ifiepluisd , by. met pluizen bedek : Ilw
rok is yeheel bepluisd.
Illepluizen onyel. b. w. aan jets pluizen.
Bepoten b.w. met poten beplanten. Zie
Poten en Planten. —ing yr.
liepraatster yr. die bepraat.
Eg epraten b.w. pratende behandelen, over
iets praten : Van avond zullen we die zaak
eens op ons gemakbepraten., *-,tot iemands
nadeel praten : Hij werd in de buurt
al pratende tot iets
door ieder bepraat.
overhalen : Hij liet zich weldra bepratén,
om het landgoed te koopen. —er , m.
–ing, vr.
*Eleproefbaar,, by. dat beproefd kan
worden.
gleproefd , by. bij de proef echt bevonden : Een man van beproefde trouw.
Beproefster,, y r. die beproeft.
lieproeven, b. w. eene proef van of met
jets nemen , toetsen , op de proef stellen :
Beproef alle din yen en behoud het goede.
Meer dan eens heb ikbeproefd het te doen,
dock zonder te slagen. I emand beproeven.
*-, bij de proef echt bevinden , loch enkel in
bet veil. dw. als by. naamw. gebruikt , zie
leleproefd. er m. –ing yr.

— 119-Bepu
-en,) het beproeven of beproefd worden;
fig. gevaar , ongeluk , enz. waaraan men in
't leven telkens blootgesteld is : Hij bleef
onder,, in of te midden van de hardste beproevingen de zelfde.
Ilepuist bv. met puisten bedekt.
iteraad, o. (des -s,) overleg : lets in beraad nemen , d. zich ten aanzien van iets
beraden. lets in beraad houden , d. iets
Diet aanstonds verwerpen of aannemen . maar
zich daaromtrent eerst beraden. lira rip be,raad d. nadat men de zaak rijpelijk overwogen had ; fig. besluit : 1k heb mijn beread bij nrtj.
Beraadslagen , o. w, met H. , over iets
ouderhandelen , daarover spreken , het overleggen : Dezen avond zullen wij daarover
beraadslagen. Zij beraadslaagden een.' geruimen tijd , hoe zij daarbij te work zouden
gaan. *- (zich), w. w. sarnen overleggen.
—er m. --jug, yr.
Beraamster, yr. (mrv. -s,) die beraamt.
Berad, by. weinig gebruikelijk , van rijtuigen en raderen , wanneer zij zoo lang
hebben geloopen , dat de ruwheid van de
assen en nave ') afgeschaafd is : Deze wagen
is berad. cc Met hoer beradde radn. a VOND.
Beraden (zich), w. w. de zaak in beraad
nemen : Zich wetter beraden , van gevoelen
veranderen ; van bier : Wel of kwalijk in
lets beraden zijn, met of zonder bedachtzaarnheid te werk gaan. —en , (-er, -st,) by.
en bw. die zich beraden of bezonnen heeft, bezonnen , bedachtzaam , vooral in het sat-nengestelde Onberaden. —enheid yr.
—ing , yr.
Beramen, b. w. ontwerpen , vaststellen :
Zij hebben den tijd , het plan , een ° rawer p
beraamd. —er, m. (der -s, mrv. -s.)
—ing, yr.
*Berapen, b. w. bij inetselaars : Een'
i. met kalk bewerpen.
muur beraden,
—ing vr:
*Berberis,vr.(Inev.-sen,)vrucht van den berberissestruik; berberissestruik. -sestruik
m. struik met eene roode zure yrucht.
Berd, o. (des -s, mrv. -en, -eren.) Nord ,
elders bred , thus nog enkel gebruikelijk
ter tafel
fig. in : Te betide brengen , d.
brengen , bijbrengen , voorstellen.
Beredderaa,r , m., —aarster vr. die
bereddert. —en , b. w. in orde brengen,
regelen. —ing , yr. (mrv. -en,) het beredderen ; fig. drukte , omslag.
Bereden, tijd van berijden.
Bereed, yell. dw. van berijden.
*Beredeneren h. w. over eene zaak redeneren ; van bier : Ken beredeneerd woordenboek , d. een woordenboek , in hetwelk
van ieder woord als door redenering de i uiste
beteekenissen worden opgegeven. Zoo cok bet
wed. dw. Beredeneerd (-er, -st,)

Here
die'veel geredeneerd heeft, en dus alles volgens
zijne overtuiging doet: Die beer is zeer beredeneerd.
Ileregenen, o. w. met Z. , door regen bevochtigd worden.
Beregt, o. verouderd , zie Berigt.-en,
b. w. winkelwaren aan den kooper afgeyen voor zijn geld : remand wel of kwalijk
beregten , d. iemand goede of slcchte
waren voor zijn geld geven. Het komt zelden
of nooit voor.*-, door het toedienen van 't
laatste oliesel , het nachtmaal , tot sterven
voorbereiden : Een' zieke beregten. —er
m. —ing yr. —ster, yr. (mrv. -s.)
Bereiden, b. w. ten gebruike geschikt
maken : Men bereidt spiizen, pennen ,
,
laken , een' weg, enz. Zich bereiden , d.
zich voorbereiden of gereed maken ; van hier:
Bereid tot iets Bereid zijn om iets te
doen d. gereed ofgeneigd zijn om iets te
doen. —er, m. (des -s, mrv. -s,) die bereidt; vooral in samenstelling: lakenbereider,
pennenbereider,, enz. -ing, yr. (mrv. -en.)
—s, bw. alreede , reeds. —sel, o. (des
-5, mrv.-s,) hetgene dient , om iets gereed to
maken , zeer geschikt ter vertaling van het
Fransche apprét ; inzonderh. bij wijnkoopers.,
vischlijm tot klarinp; van den wijn. —ster,
yr. (mmv. -s.) --vaardig, enz. , zie Bereidwillig,enz.—willig, (-er, -st,) by.
en bw. gewillig en bereid , dienstvaardig.
--willigheid, yr. —williglijk, bw.
liereik o. (des -s,) bereiking, omtrek ,
dien men afreiken kan : Dat is boven of
buiten zijn bereik, d. hij kan het niet
bereiken, eigenlijk met zijne handen , met
een' haak , enz.. fig. met zijn verstand.
Buiten het bereik van het geschut zijn,
d.i. zoo verre verwijderd zijn, dat het geschnt,
ofliever de geschotene voorwerpen, iemand of
iets Diet bereiken kunnen. Dat is hinnen
of in mijn bereik buiten of boven het
bereik van mijn verstand. —en, b.w.
tot aan iets reiken : flij kan de bovenste
plank niet bereiken ; fig. Zijn oogmerk of
d,oelbereiken , d. i. in zijn voornemen slagen.
Naauwelijks had zij Naar achttiende jaar
bereikt , of zij trail in het huweNk. Eerie
plants, stad , haven, enz. bereiken , d. i.
daar aankomen —ing vr.
*Bereisbaar,, (der -st.) b y. geschikt om
bereisd te worden : 1k heb alle bereisbare
streken van dat land doorkruist.
(-er, -st,) by. die veel gereisd heeft : Een bereisd man. —(held, yr.
Bereizen, b. w. al reizende bezoeken :
Onderscheidene landen bereizen. De kermissen en jaarmarkten bereizen. -ing yr.
Berekenbaar,, by. dat berekend worden
kan, vooral in onberekenbaar. —en. ,b.w. oprekenen, bijeen rekenen : De kosten van den
herbouw berekenen.
aanrekenen : Men
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berekende ti het taken tegen acht gulden
de el; fig. alle omstandigheden naauwkeurig overwegeri en vergelijken en den waarschijnlijken afloop daarnaar bepalen : De
gevolgen van dies stap zijn niet te berekenen. —ing, yr. (mrv. -en,) het berekenen ; wijze van berekenen.
Berennen , b. w. rondom met een leper
insluiten : Eene stad berennen. —ner,9 rn.

--ping yr.
*Berg m. zie Barg.
Berg, m. (des -s, mrv. -en,) iedere aaninerkelijke hoogte boven de oppervlakte der
aarde : De bergen van Z witserland ; fig.
Hij is dies berg nog niet over, die zwarigheid
nog niet te boven . De Karen reze 't hem
te berge , d. hij was vreeselijk ontsteld.
Sprw. Iemand gouden, bergen beloven , d.
i. hem het schitterendste toezeggen dat
men zich voorstellen kan. Bergen en dalen
ontmoeten elkander nooit, maar menschen
wel, wordt gezegd, wanneer twee menschen
elkander zeer onverwachts aantrelren.
in den landbouw,, soort van schuur met
een dak of kap , die zich tangs vier, vijf of
zes stijien (roeden) op en neer laat bewegen,
ter her /Ong van hooi of ongedorscht koren:
Mijn buurrnan heeft een' berg van zes
roeden laten zetten. —aarde , yr. oker.
—aehtig, (-er, -st,) by. vol bergen.
aehtigheid, yr. —ader,vr. ader in de
bergen. — a f bw. den berg af: Bergaf
gaan. , rn. aluin , diem men in
bergen vindt.
Bergantot , y r. (mrv. -ten.) soort van
srnakelijke peer ; een oranjeappel , uit welks
schil de bergarnotolie wordt getrokken.
—boom , rn. —je, o. (des -s, mrv.-s,)
verkleinw. van bergamot.

Bergbewoner, m., —bewoonster,,
yr. iemand , die op een' berg of in eene bergachtige streek woont. —blaauw, o. naam
van onderscheidene acrd- en ertssoorten met
hlaauwe klenr. —bok m. mannetje der
berggeit.—bruin , o. eene bruine bergstof.
—deur, yr. deur van sommige bergen ,
die beneden tot eene bergplaats voor bouwgereedschap ingerigt zijn. dorp, o. dorp
bij of op een' berg. — duif,, yr. duif,
welke op bergen leeft.
Bergen, ongel. b. w. (ik borg , geborgen,) nederleggen , leggen : Waar hebt
gij mien' hoed geborgen? in veiligheid
brengen, redden: Het schip verging, maar de
goederen werden geborgen. Er zijn slechts
weini ge van de manschappen geborgen. Zich
bergen. Berg u ! Hij heeft zich nog in
tijds geborgen , d. zich voor schade, enz.
behoed. Hij is geborgen , hij is bezorgd,
heeft zijne schaapjes op het droge.
Bergepp e y r. naam van een kruid, dat
op de bergen groeit.

Berg
Berger, in. (des -s, mrv. -s,) die bergt.
lierggeet, o. gele oker.—geest, m. gewaand spooksel in mijnen. —geit yr.
gems , klipgeit.

lierggeld 9 o. bergloon.
4 Berggeregt 9 0. geregt voor zaken, welke
de mijnen betreffen. —gevaarte o.
zeer groote berg. —gewas , 0. —glas
o. beegkristal. —god , rn. bij de widen
god, die in of op de bergen woonde.—godin,
yr. bij de ouden , godin, welke in of de
bergen woonde; bergnimf, oreade. —haan,
m. mannetje van het berghoen. —haas
m. haas, die op de bergen leeft. —hen,
yr. wijfje van het berghoen. --hoes, o.
zekere vogel. —hot, o. hol in een' berg.
—hut , yr. hut op of bij eery' berg.
Her ging , yr. het bergen.
Bergje, o. (des -5, mrv. -s,) vcrkleinw. van
berg. —kauw, yr. —kap, vr. strooijen
kap van een' hooi- of korenberg.—kelder,
yr. kelder in een, berg. -keten,vr. reeks van
samenhangende bergen. —koe, yr. koe,
die op de bergen graast. —kraai yr.
kraai , die op bergen leeft. —k.ristal
o. een doorzigtige glasachtige bergsteen van
onderscheidene kleuren. —kloof, yr.
kloof in een' berg. - , o. kruid,
dat op bergen groeit. —land, o, berg achtig
m. -lieden
rn. mrv, van Bergman. —lueht 9 yr. lucht
op bergen.
Bergloon 9 yr. en o. loon voor het bergen
van gestrande goederen.
Berglui, -luiden , zie Berglieden.
Bergman, m. (mrv.
-luiden,
berghewoner. —bergmannetje, sic

nab° utermannetje. —mees,
yr. —merel yr. —muis , yr. lemming;
hij sommigen marmot —nimf, zie Berggodin. —op , bw. den berg op : Bergop
rijden. —pad, o. pad over of door bergen.
Inergpla,ats, vr. bewaarplaats ; vrijplaats.
Bergplant, yr. plant die op bergen groeit.
—predikatie yr. zie Bergrede.
—rat, zie Bergrot. —redo , yr.
rede, welke
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den berg hield.

—roede, yr. zie Berg. -rot , yr. marmot. —rug , rn. bovenste rand van eene
bergketen. —spits , yr. top van eere berg.
—spleet , vr, spleet in een, berg.
—spook , o. berggeest. —streek yr.
bergachtige streek. —stroom, rn. stroorn,
die van de bergen komt. —top , m. top
van een' berg. —uil, uil , die zich in
bergachtige streken onthoudt. —vink
m. vink , die zich op bergen onthoudt.
—viooltje o. -vlek, o. vlek bij of op
een' berg. —water , o. water , dat van
of uit de bergen komt. —weg, m. weg
over bergen. —werk o. mijn. —werker , m. iemand , die in de mijnen werkt.
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Berg
soort van wijn bereiden. —enonverb. bv.van
, die op bergen groeit.
—wijn m.
den berk.-enbast, m. -enblad,o. -en—wind, m. wind, die van de bergen
komt. —wolf, m. —zanger m. een bezem m. bezem van berk. -enbooin,
m.berk.— enhout,o.—enloof,o.-ender bekende zangers, die sedert eenige jaren
meijer , m. soort van grooten beker , dien
zout 9 o.
ook Nederland bezoeken.
men van een' berkentak vervaardigde. —ensteenzout. —zwalnw vr.
plank, yr. -.-enroede , yr. roede van
ongel. b. w. (hij herhaling) aan
berkenhout. —ensliet ,yr.—entak,m.
jets rieken ; fig. naauwkcurig onderzoeken.
-enwortel, m. wortel van den berk.-je,
—jug vr.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van Berk.
Berigt 0. (des -s, mrv, -en,) verhaal
eener geheurde zaak Berigt van jets heb- Berkoen , yr. (mrv. -en,) houten zuil ,
vooral op sehepen.
ben, bekomen , ontvangen , verwachten ,
seven. *-, gesehrift, dat zulk een verhaal 41Berkwijn, m. berkenwijn.
berigten luiden anders. Bernagie zie het betere inernazje.
inhoudt
—en , b. w. melden , mededeelen, bekend Bernazje, yr. eene plant.
ernen, zie Barnen.
maken : Ientand jets berigten.*- ; gevraagde
bedenkingen voordragen : Op jets berigten. Bernsteen, enz., zie Barnsteen, enz.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) geefster, Beroemd (-er, -st,) by. met roem bedekt of bekend: Een beroemd man. Een,
vr.„—gever, m. die berigt geeft. --je
beroemde naam. Een beroemd werk.Beroemd
verkleinw. van berigt.
o. (des -s, mrv.
maken. —heid , y r. hoedanigheid van
—schrift, o. geschreven berigt, schrifpersonen of zaken , die beroemd zijn. —en
m.
—schrijver
telijk rapport.
(zich) , w. w. roemen , pralen , pogehen ,
—ster, yr. die berigt.
snoeven , zwetsen
beroemt zieh op zijne
Berijden , ongel. b. w. op een paard, enz.
sterkte. Zij beroemde zich , dat
, enz.
rijden , onder den man gebruiken :
—ing yr.
Schimmel berijd ik zelden. Dot petard is
in den gemeenz. Beroep, o. beroeping tot een (veelal ker,noeijelijk te berijden ;
kelijk) ambt : Ds. W. nam het beroep naar
spreektr.:Een thelttpaard met jets berijden,
Hanau niet aan. Een beroep krzygen, hebben.
eerie nadeelige zaak ondernornen hebd.
Voor een beroep bedanken.*-, beroeping op
ben. *-, door rijden voor het gebruik des
eene hoogere Reg-thank Zal hij in beroep
zadels geschikt maken Een paard berijden.
komen? d. zijne zaak voor eene hoogere
*-, rijdende,hetzij met een rijtuig of te paard,
Ftegtbank vervolgen ?
bedrijf, ambt : Een
overgaan : Die weg may wel beredenworden.
kledrmaker van beroep. De pligten van zija
—er, m. iemand, die paarden voor liet
beroep of Zijn beroep getrouw vervullen.
gebruik onder den zadel geschikt maakt,
—boar by. die beroepen kan of mag
pikeur.
warden. —en , ongel. b. w. zoo hard
Berijmen , h. w. in rijm brengen : De beroepen , dat ooze stein tot iemand reikt :
rijmde psalmen. —er,, m. —ing , yr.
lk kon hem niet meer beroepen , hij was
mrv. -en.) het berijmen ; berijmde psalmen
doen bijcen komen ,
reeds te ver weg.
De berijming van DATILEEN. -ster, yr.
samenroepen : Eene vergadering beroepen.
*Bern, (de steen,) rn. en (de stof), o. (des
*-, tot de waardigheid van een ambt roepen
-s, mrv. -len,) een doorzigtig edelgesteente
of beroepen : Hi] werd als predikant te A.
van eene blaauwachtig groenekleur.-steen,
teroepen. Iemand tot onderwijzer beroepen.
m. beril.
*- (zieli) , w. w. als : Zich op iemand or
*Beringen , b. w. van ringen voorzien
lets beroepen, d. iemand of iets als getuige
ofdaarmede versieren: Eene merrie beringen,
of bewijs aan y oeren. Zich van een vonnis op
door middel van ringen verhinderen ,
d.
eene hoogere liegtbank beroepen , d. geen
dat zij gedekt of besprongen worde.*-, met
genoegen in een vonnis nenien en de zaak
een' ringdijk omgeven. —ing, yr.
voor eene hoogere vierschaar brengen en
Berispelijk, (-er, -st.) by. en hw. die of
vi'. (rare.
vervolgen. —er,, ni.
dat berisping verdient: Een berispelijk ge-en,) het beroepen ; beroep. .--sip ezig.
drag. —elijkheid, yr. —en, b.
sbrier 9 rn. brief, die een
heid, y r.
w. zijne afkeuring omtrent een) persoori of
beroep , inzond. tot predikant, inhoudt.
zaak in eenigszins scherpe uitdrukkingen te
—slialve bw. uit bookie van iemands
kennen geven: Ilij berispt iedereen. Iemands
spligt m. plig t,dien iemand,
beroep.
gedrag berispen. llij berispte zijne dochter
-szaak , yr. zaak,
beroep hem oplegt.
er, m.
wegens of over hoar verzuim.
die iemands beroep aangaat.
(des -s, mrv. -s.) —ing y r. (mrv. -en,)
het berispen : leder staat aan zijne beris- Beroerd, (-er, -st,) by. en hw. geraakt ,
in de lage
door eene beroerte verlamd ;
pingen bloot. —ster, y r.
taal slecht , elleudig , belabbet d : .Een beBerk, m. (des -s,nzrv.-en,) zekere boom met
ro n rde kerel. Een beroerd bock , week.
en witachtig bout: uit het sap kan men eene
16
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spleet,
Riej zingt beroerd. —der, m. (des -s, mrv. Berst, m. (van den -,
weike door hersten ontstaan is : Hij had
-s, die beroert ; fig. die onrust verwekt.
bersten in de handen. —en, ongel. o. w.
_dheid, y r. geraaktheid , Yerlamming
zie
met Z. (ik borst , ben geborsten,) schenren
door beroerte ; fig. slechtheid ,
of spleten bekomen , met geweld van elkanIgeroerd. —en, b. w. aanroeren ,
der springer) : Het ylas zal bersten. Het
aanraken; van bier: met erne beroerte trefien,
schip stiet op eene rag tebersten.Tebersten
hoewel enkel in 't verleden deelw. , zie Egevallen , d. i. door een' vat bersten ; fig. Zicl&
roerd; fig. bewegen verontrusten : Zijne
te bersten, eten drinken, d. onmatig eten,
aanspraak beroerde het yolk,. ---ing, yr.
drinken. Van, spijt bersten. Zich te bersten
(mrv. -en.) —ster, y r. (mrv. •s.) —te,
laychen. Het nwet bu4en of bersten , zie
yr. (mrv. -n,) rustverstoring , meestal
Unigen. —je o. (des-s, fire. -s,) ver in het mcerv. Beroerten, onlusten , hewekleinw.. van herst .
geraaktheid : Eene beging , opstand.
Uerucht, (-er, -st,) by. hefaamd , bekend,
roerte hebben. Een aanval van beroerte.
weleer in een' goeden en kwaden, doch thans
lieroesten, o. w. met Z. met roost bealleen in een' kwaden
Eenberuchte
dektworden,
d en . —ling, yr.
roover, moordenaar.
Yr.
Beroken,verl.dw.van berieken en beruiken.
ongel. h. w. berieken.
Uerokken,zie Ilerokhenen.—aar,
m. (des -s,
—aarster, yr. (wry . Ig ernsten, o. w. met H. , in rust zijn : De
gelden en papieren berusten bij mij, zijn
-s,)dieberokkent. —en, k w. iets kwaads te
onder mijne bewaring. Wzj zullen die zaak
weep brengen , vcroorzaken : [fie bee ft dat
eeniyen tijd later& berusten, in den zelfden
kwaad berokkend? Men berokkende mij
staat laten blijven , onaangeroerd laten. In
reeee.
—„ yr.
l t d —ing
iets berusten , zich iris laten welgevallen.
Deroofster yr. die berooft,
Op Item berust de welvaart des huisgezins ,
Uerooid, (-er, -st,) by. verarmd Een bed. hij zorgt er voor. Ik zal het daarbij
rooid huisgezin. Eene berooide beurs. Er
laten berusten, d.
laten blijven. Op iets
berooid uitzien. Een berooide tijd; fig.
berusten , d.
vertrouwen , zich Yerlaten,
ontsteld : Een berooid hoofd. Berooid van
—ing, yr. het berusten : Die papieren zijn
zinnen. —heid, yr.
bij mij in berusting, d. berusten bij mij.
nerook, veil. tijd van berieken en heruiken.
Hiervoor zcgt men gewoonlijk minder , joist :
Ig erooken, o. w. met Z. , met rook bedekt
Order mijneberusting. flit misbrnik is welof doortrokken worden : De wanden zijn beontstaan uit : Onder mijne bewaring,
rookt.
b. w, met rook laten doortrekken :
waarniede bet wel cells verward is,
Brievenberooken, die van verdachte pleatyr. (mrv. -sen,) de vieezigerondachtige
sen komen. Eene ziekenkamer berooven ,
yrucht van onderseheidene gewassen ; b. V.
daarin (lit of gene branden ter zuivering
aalbes , boschbes , kruisbes , lijsterbes ,
der lucht, enz. —ing, Yr. (mrv. -en.)
enz. duels inzonderh.de roode of witte aalbes,
Berboven, b. w. roovende van het zijne
ofschoon in samensteihng out: dikwijls de
ontblooten : !emend berooven. Eene kerb
zwarte aalbes worth bedoeld Eene boterhant
berooven.*-, met geweld huiten het hezit van
met bessen eten. Zie vender do met Ues
ietsstellen Iemand van het leven,van zijne
samengestelde woorden. '"-. korrel van cen'
eer,, enz. berooven. Een ntei.lje van hear'
druivetros Slechts weiniye bessen can
maageldom berooven. Een toeval beroofde
den wilten tros zijn rijp.
mij van de pelegenheid °mu te zien ; van
de-sen,) oude Yrouw: De tandebier: Van alle hoop beroofd zijn. Beroofd files, yr. (nary.
looze es.
zi
van zinnen , van het gezigt , van zijnver, d. i. bet gebrnik van zijne Elesehaard, (-er, -st,) b y . en bw. fig.
stand , enz.
R epo Hist , wellevend: Een beschaafd menseh.
zinnen, zijn gezigt, zijn verstand niissen.
De bescheafde wereld. ••--held,
id, vr.
—er, m. —,
ing yr.
Berouw, o. (des -s,) leedwezen gepaard Beschaanid, (-er -st,) by. schaamrood
verleden : Ilij stondbeschaamd , toes zijn
met den wensch , dat eene daad niet gesehied
wan yedray aan 't licht kwam. ---held,
ware: Berouw over lets hebben, toonen , d'oen
yr.
bfijken. -en, h.w. berouw geyoelen over iets:
Zoo b ij die dead berouwt.
berouw doe!, Ileschaarder, m.(des -s, mrv.-s,) -ster,
yr. (mrr.-s.)die beschaart.
ondervinden : Die dead zal hem vroey of
tact berouwen. Het beronwt mij. dat ik lief BeSehairdgen b. w. schade aan jets toebrengen : Iletbehengsel is hier en dear bep!daan heb, zulks yedeen te hetben.
-hebbend , lw. die berouw heefi : Een
schadig d. —er,rn. (des -s, nice. -s.) —lug,
yr. (mrv. -en.) het besehadigen; toegebrachberonwhebbf_,nd zondaar.
te schade. —ster, y r. (mrv.-s.)
riewrie , yr. (mrv. -5 ) ) een werktnig,
dat twee personen tusschen zich in dragon
ter vervoering van fasten, burrie.

lg eschadtalven 5 b. w. met sehadnw omgeyen of bedekken : !love linden be-
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schaduwen den ingang . ---lug , yr.
Ilieschamen , b. w. schaamte bij iemand
veroorzaken : Het werk beschaamt zijn'
meester niet. —ing yr. het beschamen ;
beschaamdhcid.
fileschansen , b. w. met eene schans of met
schansen omgeven : Een leger rondom beschansen. —ing , yr. (mrv. -en.) liet beschansen ; hetgene beschanst , schans of
schansen.
Ilescharen , b. w. stilletjes onder iemands
handen wegnemen : Hij heeft veelbeschaard.
Het woord kornt zeldeu voor. —ing , yr.
Ilesehaven , b. w. op de oppervlakte
schaven en daardoor glad ^ aken, doch meestal fig. verfijnen , polijsten , verbeteren : Een
werk, dichtstak , Eene taal, enz. beschaven.
*-, wellevend maker : Een yolk beschaven.
—ing , yr. het beschaven ; het beschaafd
worden of zijn , de beschaafdheid : De beschaving gaat in vele streken achteruit.
Niescheen
tijd van beschijnen.
liSescheid o. (des -s, mrv. -en,) berigt :
Men vindt daarvannaauwellyks eenig ander
bescheid."-; inzonderh. geschreven berigt
bezworen brief, charter : Bij den brand
gingen vele bescheiden verloren, die ons
van groote dienst konden geweest zijn. -,
antwoord : Gij moet op bescheid wachten.
W at gal' hij voor bescheid ? ; van hier :
Iemand bescheid doen , d. eene ingestelde
gezondheid beantwoorden. —en , ongel.
h. w. ergens bestellen Iemand ergens bescheiden, d.
kern eerie plaats opgeven ,
waar Irij verwacht wordt. yaststel len , beFilen : Een' tijd bescheiden; van bier :
Iemand zijn bescheiden (het hem toeko'uncle) deel geven. —en , (-er, -st,) by. en
bw. inp;etogen , zedig , inschikkeiijk : Een
bescheiden jong cling. Een bescheiden antwoord. Ilij zweeg bescheiden stil. —enheid Yr. hoedanigheid van bescheiden
bw.
te zijn , ingetogenheid.
—ing , yr.
*Iileschemeren , b. w. met schemering
bedekken.
Beschenen, yen!. dw. van beschijnen.
liteschenhen , ongel. b. w. te dronken
geven : 11 heeft ons dapper beschonken ;
van bier : iemand zoo ruim inschenken , dirt hij dronken wordt, dronken waken :
De "leer W. hield er van , om, zijne gasten
te beschenken. Zie ook Ineschonken.
*-, begiftigen , met cen geschenk vereeren :
Iemand met een paardbeschenken. - ing,vr.
Ig escheren, ongel. b. w. rondom afscheren:
Hij liet zich het hoofd bescheren. *-, toe-deelen : Dat lot was item beschoren. Wie
kan zeggen, wat over ons beschoren is.
in de laatste beteekenis komt het veil. dw.
alleen nog voor. —ing, vr.
Ileschermen , b. w. tot een scherin

ken , beschutten behoeden , vrijwaren :
Deze boomen beschermen ons voor of tegen
de hitte ; fig. verdedigen : Hij beschermde
het yolk , de stad , den ongelakkige, enz.
tegenzijne vijanden. —eron. die bescherm t. —geest, geest, die beschermt.
—god, m. —heer, m. besehermer.
—heilige m. en yr. heilige wider
wiens of wier bescherming men staat. —ing,
y r. bet beschermen : Iemand in zijne bescheming nemen. remand zijne bescherming verleenen , beloven, toezeggen.
Order of In iemands bescherming staan ,
zijn. --ster, y r. (mrv. -s.)
Beschieten ongel. b. w. op lets schieten :
Eene stad beschieten. Den aanrukkenden
vijand beschieten."-, door schieten cen geweer beproeven : Hebt gill die geweren at
beschoten? met schietgeweer of geschut
bereiken : Eene hoogte met ern geweer beschieten ; van hier : fig. Zijn doel beschieten , d. beroiken , treffen.*-, ter eere van
iemand schieten : Iemand met een en twintig schotenbeschieten. met planken bekleeden : Een' :older laten beschieten. Een
dak laten beschieten" - ,o.w .met Z., vorderen:
Dot werkbeschiet. toeschieten , toegaan,
zich sluiten: Illijne oogen waren naauwelip
beschoten. —ing r.
eschijnen , ongel. b. w. zijn schijnsel
over lets verbreiden: Zelden wordt die streek
van de zon beschenen. —ing , yr.
Beschik o. (des -s.) bijna, zoo niet
yerouderd, bestel , beleid. —al , m. en Yr.
—baar, by.
( des -s, mrv. -len,) albeschik.
waarover beschikt kan worden : Alle beschikbare kapitalen. —ken, b.w. toezenden, bezorgen : Ik zal't u van daag nog beschikken."-, het bescbik , d. bet bestuur,, over
jets bobber' : Wie beschikt M.'s zaken gedarende zijne reis ? doen, verrigten , in
orde brengen : Ik heb voor mijn vertrek
nog veel te beschikken. "-, o. w. met II.,
als : Beschikken over iemand of iets , d. i.
naar welgevallen met iemand of iets handelen.
Beschik over mij. Over mijn 7 waxen kan
hijbeschikken,. —ker, m. —king, yr.
het beschikken ; inzonderh. fig. Yrije rnagt
over lets bet staat of is te zijner beschikking. —ster , yr.
lifteschildereat , b. w. met schilderwerk
bedekken. —ing , yr.
Beschimmeld, by. fig. in den gemeenz.
spreektr., verlegen. —dheid , y r. het beschimmeld zijn fig. verlegenheid. —en ,
o. w. met Z. , met sehimmelbedekt worden:
Alles be schimmelt hier. —ing, yr.
Besehimpen, b. w. iernand schimp aandoen , hem scbimpend bejegenen , smaden
Hij werd door ieder beschimpt. —er, m.
—ing , yr. (mrv, -en,) het beschimpen
aangedanc schimp. —*ter ,xr.
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Ileseholt, (-er, -st,) by. beschaafd , doch
enkel gebruikelijk in onbeschoft.

nesehonk, verl. tijd van beschenken.
nesehonken verl. dw. van beschenken.

liejs
het beschrijven ; inzonderb. schriftelijk of
(fig.) mondeling verhaal: Eene beschrtjving
van jets geven. —ingsbiljet , o. bij de
belastingen , papier , waarop de belastingschuldige bet getal belastbare deuren , yensters , schoorsteenen , enz. moet vermelden.
Besehroomd, (-er, -st,) by. met schroom
vervuld schroomvallig, huiverig bevreesd :
Hij was beschroomd er heen te gaan.
—held, yr. sehroomvalligheid.
neschnit , yr. (mrv. -en,) soort van brood,
dat , meestal plat en rond, om des te Langer
te kunnen duren, twee-, drie- , ja zelfs viermaal gebakken wordt : Versche beschuit.
Hoe vele bescltuiten hebt gij wel gegeten?
—bakker, m. —bakkerij yr. het
bakken van beschuit;beroep van den beschuitbakker; plaats, waar beschuit i wordt gebakken. --bilk o. beschuittrommel. -bol,
beschuitholder. —bottler m. op sommige plaatsen , broodje , dat, eenmaal
bakken , wordt gespouwd en twee beschuiten
en eene
levert , eene bovenbeschuit
onderbeschuit. —deeg o. —je
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van beschuit.
—krnimel, yr. —mand,yr. —vies,
o. mes, waarmee de beschuitbollen in tweeen
gekloofd worden. —pap , yr. pap van
beschuit. —plaat Yr. plaat , waarop
beschuit wordt gebakken. —ton, yr.
—troinmel yr.
neschuldigen , b. w. schuldig verklaren,
de schuld op iemand leggen : Iernand van
eene misdaad beschuldigen. Nij zat op de
bank der beschuldigclen. berispen 111:j
is daarover grootehjks te beschuldigen.
—er , m. (des -s, ntre. -s.) —ing yr.
Cnirv. -en,) het beschuldigen ; bet voorwerp
daarvan , hetgene iemand te taste wordt
gelegd: Er worden zoo vele beschuldigin gen
tegen Item ingebracht, dat ziju verdediger
hem niet redden kon. —ster yr. (mry -s.)
Beselantsel o. (des -5, mrv. -s,) hetgene
ter beschutting dicta. —sheer, m. beschemer. -ster yr. (titre. -s.) -svronw,
yr. beschermster. —ten, b. w. beschermen.
—ter, rn. die beschut inzonderh.
een jagthond , die bet gedoode wild tegen
de overige bonden beschut. —ling, yr.
*13esdra,ad m zie lessen.
nesef, o. (des -s.) begrip , denkbceld :
had er weinig besef van. *-, bewustheid.
—feloos , by. zonder beset'. —feloosheld, yr. —fen, b. w. begrijpen , inzien :
beseft niet , van hoe veel belang het is.
—ling , yr.
esingelen, b. w. omsingelen. —ing, yr.
L.lesje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
bes, nude vrouw : Een stokoud besje

(-er, -st,) b y. eene beleefde uitdrukking voor dronken. —heid, yr. dronkenschap.
nesehoor yen]. tijd van bescheren.
nesehoot, verl. tijd van beschieten.
liesehoren, verl. dw. van bescheren
eschot o. (des -s, mrv. -ten,) houten beschutsel ; tusschcnwand , waarmee jets wordt
afgeschoten.
Ieschoten verl. dw. van beschieten.
n eschouwelijli , by. bespiegelend, tegenstel ling van werkdadig.
Beschonwen, b. w.oplettend bezien 1k
heb de zaak van alle kanten beschouwd.*-,
beoordeelen : Hoe beschoutct gij die zaak
2*-, in de wiskundc, als : De beschouwende
meetkunde , zie nespiegelen. —enswaardig,(-er, -st,)by. waardig beschouwd
te worden. —er, m. —ing , yr. (mrv.
-en,) het beschouwen ; beoordeeling. --seer,
yr. (snrv.-s.)
eschreden , verl. dw. van beschrijden.
Beschreed
tijd van beschrijden.
neschreef, verl. tijd van beschrijven.
Oeschreijelijk, by. dat mag of kan beschreid worden. —jen, b. w. om jets sehreijet], beweenen. —jenswaardig,(-er-st,)
by. waardig beschreid te worden. —jer,
—jing vr. —ster, yr.
nesehreven 5
dw. van beschrijven.
nesehrijden, ongel. b. w. zich schrijelings
op jets zetten : Een paard beschrijden. "-,
oversehriiden : Eene soort beschrijden.
*neselarijfelijk , b y. dat beschreven kan
worden.
Besclurijfstez, yr. (lie besehrijit.
Besehriiven, ongel. b. w. met schrift
vullen, vol sehrijven : Een bock papier beschriiven. 41-, over jets been sehrijven, d. i.
al schrijvende aan het oog voorstellen : Eene
lijn beschrijden, d. alzoo haar trckken,
teekenen. Len gesehoten kogel beschrt:}ft
eene kromme d.i. vol 8 t die. Nen beseltri'ift een' dyiehoek , een' cirkel ; fig. In
het yak der wetenschappen besehrifft hij
Been' widen kring. "-, in g eschrift stellen :
Len' seldslag beschrijren. E en rerdrctg
laten beschrijven ; fig. aanduiden : Ik weet
&en man Ilia nader te beschrijden. -,
schriftelijk oproepen : Eene vergadering beschrijven ; van bier in de Horn. Geseb. :
De beschreven waders, (patres coRscripti.)
imam, lien men aan de raadsheeren "-,
met zijn sehrijven bereilien , iemand een'
brief doen geworden : 1k zou er 2112i= wager
er
aanstonds kennnis van geven, ittdien ik
opende haar de deur.
hem maar wilt tebeschrijven , (loch hij is Besj e o. (des -s, tart,. -s,) verkleinw. van
--er, tn.
vr, (wr y . (11,)
bes, bezie.
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nacht slapen, voor dat men beslist ,) fig. iets
dekken : Iets met goud , met zilver beslaan;
in beraad nemen. —ing, yr.
fig. lk zal u in goud laten beslaan ,zegt fleslecliten , b. w. fig. vereffenen bijleggen : Een verschilbestechten. Het pleit
men in bet dagelijksche leven tot iemand, die
is beslecht. —er, m. (des -s, wry. -s.)
zich te onzen aanzien verdienstelijk beeft
—ing , yr. —ster, yr. (mrv. -s.)
gemaakt. Veelal wordt datgene , waarmede
men iets beslaat , als gemakkelijk te raden litesieep, verl. tijd van beslijpen.
weggelaten : Een rad beslaan , het noodige Beslepen verl. dw. van beslijpen.
by.
ijzer,, inzonderh. op de vellingen, slaan. Een
fig. geslepen, scherp : Een beslepen oordeel.
boek beslaan , bet beslag van goud, zilver Iesliep verl. t. van beslapen.
enz. daaraan maken. Een paard beslaan, beslijken , b. w. met slijk bedekken :
Zijne kleederen beslijken. Zich beslijken.
het de hoefijzers onder de voeten slaan ; fig.
Bes/ijkte straten. —ing, yr.
Wel beslagen ten ij s komen, d. i. tot iets behoorlijk toegerust zijn.*-,innemen, vervullen: Beslijpen, ongel. b. w. overal op de
oppervlakte slijpen ; fig. zie beslepen.
Deze to/el beslaat in het kleine vertrekte
elplaats. in beslag nemen, aanhouden: Ieslissen , b. w. uitspraak over jets doen :
lk kart dat niet beslissen.*-, o. w. met II.,
oederen beslaan. iemand in boete beslaart , hem eene geldboete opleggen, waaruitspraak doen : Ik kan over die zaak.
daaromtrent niet beslissen. 1k durf niet
voor ook dikwijls: Iemand in boete slaan,
beslissen , of gij al dan niet gelijk hebt.
gezegd wordt. al slaande mengen en alzoo
—ser, m. (des -s, mrv. -s.) —sing,
ten p;ebruike gereed maken : 11feel beslaan,
zie Beslag. Een' podding. beslaan ,
yr. het beslissen : Eene zaak aan iemands
beslissing overlaten. —ster, yr. (mrv. -s.)
bet meel, enz. tot een' podding gereed maken;
t. van beslaan.
fig. in bet gemeenz. verkeer: lemand een Ilesloeg,
papjebeslaart , d.i. hem eene onaangenaam- Beslommeren, b. W. verwarren ; van
bier : Zich bestommeren zich in allerlei
held bereiden.
o. w. met Z. met vochverwarde zaken steken. Een beslommerde
tigheid of damp bedekt worden : De glazers
beslaan.
boedel , een verwarde boedel. —ing , yr.
een weinig besehimmelen : In
(mrv. -en,) verwarring : 1k zit in eene vreedie kart beslaat het brood zeer spoedig.
selijke bestommering, d. eene menigte
Beslabben, zie Beslabberen. -bevan allerlei zaken.
raar, m. (des -s, ntrv. -s.) —beren,
b. w. bij het eten van donne spijzen bezoe- Besloot verl. t. van besluiten.
delen : Het knaapje beslabberde zich, zijn Besloten dw. van besluiten. by.
gesioten : Een besloten gezelschap , waar
buisje. Sprw. Ilij zost zich beslabberen ,
Met ieder rnag k omen. Eene beslotene pleads,
al at hij noten , hij is zeer onhandig, —beeene vesting. Besloten water , toegevroren
ring , Yr.
water. Besloten jagt, wanneer bet niet geBeslag, o. (des -s,) bet beslaan, d. het
oorloofd is te jagen. Besloten tijd , hij11.-C.,
geregtelijk in bewaring nemen: Beslag op
de tijd, gedurende welken zij niet mogen
iets leggen. lets in beslag ?semen. Het betronw en , de vaste. Besloten koliek.
slag opheffen, d. beslagen goederen weer
o.(des -s, mrv. -en,) het besluiten:
aan den eigenaar overlaten ; fig. voltooijinp;:
Tot besluit zal ik er nog bid' voegen.
Zoo dra de zaak Naar beslag had gekregen.
einde , slot: Het besluit van eene redevoe"-, datgene , waarmede iets beslagen is :
ring , verhandeling. 4-, de uitkomst eener
Beslag van eene deur,, van eery bock , van
kon tot
overweging of beraadslaging
een' wagen. Een beslag van good , zilver,
geen besluit kornen. Hij nam het besluit,
koper.E en zilveren beslag op eene pijp listen
one zijn huis te verkoopen. Volgens een
leggen. mengsel van meel : Beslag voor
besluit van den raad. —eloos, (-er -ste,)
een' podding , voor pannekoek. Het beslag
by. die tot geen besluit kan komen.-eloosis te dun. *-, uitslag schimmel, of over
heid, yr.— en,ongel.b.w.omsluiten, in zich
'talgemeen alles, waarmede iets bedekt is,
bevatten : Hoe reel inwoners zoo die stad
dat gezegd wordt te beslaan : Het beslag
wel in zich besluiten? *-, eindigen : Hiervan glazers , van het brood. —en, verl.
snede zullen we ons werk besluiten. -,
dw. van beslaan. —je, o. (des -s, nzrv.
voornemen : Wat hebt gij besloten te doen ?
-s,) verkleinw. van beslag.
In dezen zin ook o. w. met II. als: Tot
yr. bet leggen van beslag op goederen ,
iets besluiten, jets voornemen. vastenz.
stencil bepalen : Het nerd in den raadbeUeslapen , ongel. b. w. slapende op iets
sloten. Dat ongeluk scheen over hem beliggen : Een bedvoor de eerste snaalbeslapen.
afleiden , opmaken , oorsloten te
vleesebelijkegemeensehap met eene vrouw
declen : Wat besluit gij daaruit? —ing, yr.
of meisje bebben Eene bakkersdochter
beslapen.
(zich) , w. w. enkel in : Zich op Besmeerder,m., -ster, vr.die besmeert.
jets beslapen , (d.
eigenlip , eerst can' liesmeren, b. w'. met smeer of iets smerigs

v
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bestrijken : Brood met honi; besmeren.
Een' muur met kalk besmeren ; fig. bemorsen, bezoedelen: Het boek was erg besmeerd.

d.Londerzoeken:De hondbesnuffelde mij een'
geruimen tijd ; fig. naauwkeurig onderzoeken, doch zie bet betere Doorsnuffe-

len. —ing , yr.
—ing , yr.
Besmetster, yr. (mrv. -s,) die besmet. Besnufren , b. w. weinig gebruikelijk ,
zie Besnulrelen.
--telijk, (-er, -st,) b y . van eerie ziekte
die hare smetstof aan andere ligchamen Bespaarder, m., —ster , yr. die bespaart.
mededeelt : Er heerscht eene besmettelijke
ziekte; fig. De dweepzucht is besmettelijk. Bespannen ongel. b. w. omspannen,
overspannen: Ik kan het bout niet bespannen.
—telijklieid, yr. - ten, b. w. bemorsen,
al spannende van iets voorzien : Een' wabezoedelen : Gij hebt u besmet, uw gezigt
ger?, met vier paarden bespannen. Eene viool
besmet. van ziekten , bare srnetstof aan
met nieuwe swarm bespannen. —ninr,
andere ligchamen mededeelen : De ziekte
yr.
heeft de gansche stad besmet; fig. IN
besmet het gansche land met zijne dwaat- Iliesparen , h. w. sparende overhouden of
overleggen : Ik heb een earthly summetje bebegri'ppen.-ter, m. (des -s, mrv. - s.) - ting,
spaard ; fig. uitwinnen , noodeloos maken :
yr. bet besmetten; betzene besmet, smetstov.
Uwe komst bespaart mat eene refs near A.
lieszunlien , b. w. ai smullende (d. i. door
Dit bespaart inij reel moeite en kosten. -,
eten en drinken) bezoedelen Gij hebt u
nalaten, achterwege laten : Bespaar die kosoveral besmuld. —ler, , , yr.
ten, orndat ze nutteloos zijn. —ing, yr.
—ster , yr.
(mrv. -en.)
liesnaauwen, b.w.snaauwend bejegenen:
espatten b. w. besprenkelen ; door
Zij begraauwt en besnaauwt hare hinderers
spatten Hat of vuil maken : Uwe kousen zija
vats den morgen tot den avond.
met slijk bespat. —tin.g yr.
Besneden, verl. dw. van besnijden. e,
m. (des -n, mrv. - n.) die besneden is , zie 4Bespeelster, yr. die bespeelt.
Bespekken, h. w. met spek besteken: Een'
➢iesniklen en ISesnilitlenis.
vog el bespekken. —king , yr.
Iesneeel vet]. L van besnijden.
Iiiitesneenwen, o. w. met Z. , met sneeuw Bespelen, b. w. op een speeltuig spelen :
Het ongel wordt morgen voor de eerste
bedckt worden: Zie Bens, hoe snel de daken
maalbespeeld. —er m.—ing yr.
besneeuwen. Ik was geheel besneeuwd.
Besnijden, ongel. h. w. op de oppervlakte Bespeurder, m. (des -s, mrv. -s,) die
bespeurt. — en, b. w. bemerken gewaar
snijdeu ; van bier snijdende met lets bedekworden: Ik heb hem, het, enz., niet bespeurd.
ken : Weleer zag men in de meeste scholen
—hip; v r. —ster, yr. (mrv. -s.)
de tafels en, banken met de namen der
Ieerlingen besneden; van hire: Wel besneden Iliespieden , b. w. ongemerkt beschouwen
of nagaan : Wit kunnen dear list bespied
van aangezigt, d. welgemaakt. bij
worden. Iemands laden , gang en , enz. ,
Joden en Olahomedanen , de voorhuid
bespieden. —er m. (des -s, mrv. -s.)-ing,
wegnemen : JEZUS weed op den achtsten day
yr. (mrv. -en.) —ster, yr. (me v . -s.)
besneden. —is , yr. godsdienstig gebeuik bit
Joden en Mahomedanen , one r, de voorbuid Nespiegelen , b. w, in den spiegel bezien:
Zich, bespiegelen ; fig. met aandaeht bevveg to snijden : Wanneer kwam de besnijsehouwen ; van Kier : De bespiegelende meetdenis in ,3 ebraik ? —er in. —ing, yr.
kande , d. i. bet tegengestelde van de werk*Besnoeibaar , b y . dat besuoeid kan
dad:ge of practische. —ing, yr. (mrv. -en,)
worden: Bit de inwisseling der oude mantes
aandachtige beschouwing ; het tegengestelde
was er naauwelijks ern besnoeibaar stub
van praktijk, de theorie.
weer over. —ten, b. w. bier en daar snoeien : Eene hey besnoeijen. Geld besnoeijen, liespijen , b. w. zie Ilespuwen.
d. i. geld door het wegnemen van een gedeelte Bespikkelen, b. w. met spikkcls be&liken : Eene tafel bespikkelen. —lug
des inetaais in waarde Moen verminderen. Beyr.
:florid geld is teg enwoordig in Nederland
niet gancOaar. Lien boek besfloqjen , d. i. Bespoedigen, b. w. sneller does plaats
hebben of voortgaan verhaasten Deze zaak
de uitstekende kanten der bladen van een
moet bespoedigd worden. --ing, yr.
ingenaaid bock met eene schaar afsnijden ;
fig. De mayt , vrijheid enz. van iemand Uespoelen, b. w. spoelend as [waken : De
wateren der rivier bespoelen de stad aan
besnoeijen, d. i. yerminderen. —jer, m.
deze zijde. De stroom of De rivier bespoelt
—jing yr. —ster, yr.
de muren van het kasteel. —ing , yr.
*Besnoeren. , b. w. met snoeren bezetten.
dw. van bespugen.
Elesnotten , b. w. met snot bedekken , Bespogen
doch bijna enkel in 't verl. dw., als bijvoeg. Bespoog , yeti. tijd van bespugen.
liespoot yen!. tijd van bespuiten.
naamw. gebruikt: Een besnotte neus.

j
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simfickAe beruiken, Illespoten 9 y eti, dw. van bespuiten.
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Bespo
illespotster, y r. die bespot. —telijk
(-er, -st,) by. en bw, dat bespotting verdient:

/Resta
—bloeisel, 0. —bloesem, m.
—boom, m. zie Aalbessenboom. --gelei , zie Bessenzjetei.----jenever, m. zie Aalbessenjenever. --loof, o. --nat o. nat
van roode of witte aalbessen. —rist zie

:en bespottehjk mensch , sedrag Bespottelijk maken , worden zijn. Zich bespottelijk kleeden , odneellett gedragen.
-hecien.) hoedanigo. sap van bessen : Verkiest hij
heid van ee:} 7 ,,)on et zaak, die bespottelijk
rood of wit bessensap ? --sop, o. inzond.
is ; bespotteli,;,- !ii,;!:Inigheid of daad. -ten,
sop van onrijpe kruisbessen. —strnik
b. w. met spot bt . ,tet..i,en. den spot met iemand
m. zic Bessen.booms—tros, m. tros
of jets drijven : HLj acrd van ieder bespot.
bessen. —via, yr. via van bessen.—wijn,
—ter rn. yr. (sure. -en,) het
m. wijn van bessen. —zjelei, vr.
bespotten: Iemand tot een voorwerp van bespotting maken.
Best , by. en bw. (een overtreffende tr., waarvan beter de vergrootende is. DewijI men
Bespraalit, (-er., -st,) bv. die kan spreken:
Beene vergelijkingstrappen van goed heeft,
_Nil' is niet zeer besprtiakt ; zie Welbevervulleu beide woorden daarvan de plaats.
spraalit. —held, yr. zie WelbeZie ook voortreffelijkst of uitmunspraaktheid.
tenist in zijne soort : De beste man der
itiesprak verb. t. van bespreken.
wereld. De beste wijn. beste rok , dat
nesprek, o. (des -s,) het bespreken, monin de volkstaal over 't algemeen niets antlers
delinge onderhandeling :itj zijn daarover
beteekent, dan : 11Tijn zondassche
reeds bang in besprek geweest. —en,
in dcn dag.spreektr. zonder cenig bijdenkbeeld
onyet b. w. betrekkelijk jets spreken , monvan vergelijking , als een stellende trap,
doling over lets onderhandelen : Nory en bij
uitmuntend, voortreffelijk Hij is een best
het ontbijt zullen wzj die zaak op ons geman. Hebt gij beste eigaren? bw.
mak bespreken. mondeling beslellen :
zeer goed : 1k kan er best van leven. Hij
1k heb twee plaatsen op den wagen besproheeft het best. Zij leven best met elkander.
ken. bedingen : Ik heb er bij besproken,
I o. (van bet voordeel , nut , weldat, enz. *-, toezeggen beloven: Men weet
Diet , hoe root de som is, die zlitte nicht
zijn : Het dient tot uw best. Ten beste
spreken , d. i. ten voordeele spreken. Ten
Item besproken heeft. *-, met woorden hebeste nemen , d. goed opnemen , ten goedo
tooveren Een' geest bespreken. —ing, yr.
duiden. lets om best wil doen, d. i. met
Besprengen, b. w. sprengende bevocheen goed oogrnerk. Bet Gemeene best, bet
tigen of bestrooijen : Bet linnen besprengen,
algemeene welzijn , zie ook Gemeene eer men het s !rid' kt. Met wijwater bespreng en.
best. 1k beoog uw best, namelijk wat het
Vleesch met tout bespren 7 en. —ing, yr.
beste voor u is. inspanning van kraehBesprenhelen, zie riesprengen.
ten : Zip?, best of uiterste best doen , d. i.
—ing , yr.
alle krachten inspqnnen. gebruik voor
Etespringen, ongel. b. w. al springende
ieder : Ten beste yeven. fk geef nog twee
of met een' sprong bereiken : Runt llij die
ilesschen ten beste.
boogie bespringen?*-, inzonderh. van somest, yr. -en,) eigenlijk eene vermige groote dieren , ter bevruchting op
korting van bestentoeder,, (aide vrouw.
bet wijfje springen , dekken: De stier heeft
de zwarte koe besprongen; fig. op het lijF Bestaam ongel. o. w. met Fl., in aanwezen
zijn, wezen , levee, zijn : Die inrigting heeft
vane!" , overvallen : Wij werden door twee
reeds jaren bestaan. Zoo besta ik niet,
roovers in het woud besprongen. —er, m.
zoo ben ik niet dat is mijn acrd niet ,
—ing, yr.
mijne gewoonte Diet. Hij bestaat valsch..
dw. van bespreken.
Uesproken ,
Dat kan niet blijven bestaan, d. kan
Besprong, y eti. t. van bespringen. — en,
Diet Buren. Hij kan /tier niet bestaan ,
yen!. dw. van bespringen.
d. niet lever, , zijn levensonderhoud niet
Ifiespiutgen, ongel. b. w. spugende bedekvinden.* met onderseheidene voorzetsels in
ken of bevuilen : Den doer bespagen.
meer of rninder afwijkende beteekenissen;1.)
bespoog zich van boven tot order.
yr.
IN , als : In lets bestaan, zijn' grond in
Bespuiten , ongel. b. w. spuitende nat
jets vinden. Het gansche verschil bestaat
maken : Hij bespoot de ylazen met vuil
in eene kleinigheid ; 2.) MET , als: Dit bewater. —lug, yr.
staat met de rede , d. komt daarmede
ifiespnwen , b. w. zie Uespugen.
overeen. Die twee ambten kunnen niet
—ing, yr.
met elkander (niet samen) bestaan , d. i.
*Hessen. , b. w. in sommige streken , bij
zijn onvereenig bawl 3.) UIT, als: De mensch
kleérmak. en naaist., de voering op de buitenbestaat uit ziel en ligchaam, is daaruit
stof hechten ; van hier: Besdraad, draad,
samengesteld ; 4.) VAN , als : Ik kan met
waarmee slit hechten plaats heeft.
kinderen van zuik een gen ng
mijne
Bessenblad, o. bind van den bessenboom.
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inkomen niet bestaan. Waar bestaat
van? 5.) VOOR, als: Wie kan voor God
bestaan? d. voor Hem staan blijven ? -,
met den 3. naamval , verwant zijn : lemand
in den bloede bestaan."-, b. w. ondernemen,
zich aan jets wagen:
bestaat wonderlijke
Bingen. Wie durft zoo iets bestaan ? -,
0. (des -s,) aanwezen : Deze inrigting heeft
haar bestaan can de weldadigheid van eene
enkele vrouw te danken."-, hetgene iemand
doet om to bestaan of te leven : .Hij heeft
een ruim bestaan. De middelen van
zijn bestaan."-, aarcl, geaardheid : Hij
bee ft een valsch bestaan. onderneming :
Dat is een stout bestaan. —baar by.
dat bestaan kan , mogelijk ; vereenigbaar,
dat met iets antlers bestaan kan : Dat is met
het gezond verstand niet bestaanbaar.
—baarheid, yr. hoedanigheid van
hetgene bestaanbaar is. —baarlijk
bw.
flestak , verl. tijd van besteken.
Bestalien, b. w. met steken omzetten of
yr.
bezetten.
Vestal, verl. t. van bestelen.
Bestand, o. (des -s,) wapensehorsing.*-,
by. berekend om te bestaan , iets uit te
voeren of uit te houden : lk ben wel bestand ons dien aanval al te keeren. Tegen
iemand of iets bestand zijn. —deel,
o. samenstellend deel :lets in zijne bestanddeelen oplossen.
Besteden, b. w. bestellen voor een' prijs,
omtrent welken men vooraf overeen komt :
Een werkbestedert, zie Aanbesteden.
Een' knaap op een ambacht besteden.
_demand in den kost besteden , waarvoor
dikwijls enkel besteden wordt gebruikt, als:
Somnrige diaconien besteden hare armen bij
de boeren of op het land.
aanwenden :
heeft verbazende sommen aan dat
datidgoed besteed; fig. Mijne vriendschap
is aan dien knaap slecht besteed, d. hij
is mijne vriendschap onwaardig. Het is wel
aan hem besteed , d. hij verdient het. -.
uitgeven : Hoe veel hebt gij voor dien hoed
besteed? —er, m. (des -s, mrv. -s.)-ing,
yr. (mrv. -en,) het besteden , zie ook Aanbesteding.
laesteedster, vr. (mrv. -s,) die besteedt;
inzonderh. degene, die kneehts en meiden
verhuurt.
Uesteeg , verl. tijd van bestijgen.
Iesteekband , in. hij boekbinders ,
strookje, dat aan beide zijden van een ingebonden boek boven den rug uitsteekt.—sel,
0. (des -s, mrv. -s,) datgene , waarmede iets
bestoken wordt. —ster , yr. (mrv. -s,) die
besteedt.
Besteelbaar, by . die of dat bestoken
kan worden.
Bestegen , verl, clvr. van bestijgen.

lieste

Bestek, 0. (des -s, 9nr y . -ken,) otn yang ,
ruimte : Dit gebouw is te klein van bestek ;
fig. In een kort bestek brengen , d. verkorten. plan , ontwerp met afteekening
en berekening Een bestek van iets maken.
Het bestek van het nieuwe stadhuis ligt
in alle koffiehuizen ter lezing. Een bestek
maken, bij stuurlieden, de plaats, waar zich
het schip bevindt , op de kaart teekenen.
Bestehen, ongel. b. w. dikwijls en overal
op de oppervlakte steken ; fig. stekende
met ids bedekken, versieren : Een' hoed
met pluimen besteken. "-, vooraf overleggen : Een bestoken (veelal doorgestoken)
werk. met gesehenken , enz. omkoopen.
Deze beteekenis , zonder eenig gezag door
WEILAND aangevoerd , moge vroeger in gebruik zijn geweest , tegenwoordig is ze
niemand aan te raden. —er,m.—ing, yr.
o. (des -s,) het bestellen, bezorgen,
bestuur,, beschikking , aanstelling : Men
liet het bestel der regering aan den studhoarier over. bevel: Op 't goddelijk
bestel.
413estel, y r. (mrv. -len.) snort van gebak ,
dat naar beschuit gelijkt.
liestelen,ongel.b.w. door diefstalberooven:
lemand bestelen. 's Lands kas bestelen.
Bestelgeld, o. geld voor 't bestellen van
pakjes , brieven , enz.
Besteling, yr. het bestelen.
liestellen, b. w. beseheiden, iemand eene
plaats aanwijzen om te verschijnen : Men
heeft mij te acht uur bier besteld. *-,
bezorgen Zijn er ook pal jes of brieven
te bestellen ?
besteden : Iemand op een
ambacht bestellen. bespreken, te maken
of te doen geven: Een' nieuwen rok bij
den kledrinaker bestellen. Besteld we rk.
beschikken Zij wil alles in huffs bestellen. *-,benoemen,aanstellen: De regéring
bestellen. —ler, m. die bestelt; inzonderh.
degene , die pakjes of brieven aan hunne
adressen bezorgt. —ling, y r. (mrv. -en.)
-lingslijst, vr. bij boekhand. lijst van het
bestelde. —melk , y r. melk met bestellen. —ster, vr. (mrv. -s,) die bestelt;
zie Besteller.
Bestemaat, Yr. (des -s, mrv. -s,) vriend.
Iiiestem men , b. w. over iets stemmen :
Het voorstel wend door al de leden der
vergadering bestemd, dock algemeen verworpen ; fig. bepalen , waartoe een persoon
of zaak gebruikt zal worden : Deze knaap
is voor de zeedienst bestemd. 1k heb dit
geld voor eels' nieuwen rok, dit mariner
voor of tot een standbeeldbestemd.Dezewijit
is niet vooru bestemd. —wing, yr. (mrv.
-en,) het bestemmen; fig. oogmerk , waartoe
iemand of iets bestemd is, lot: Dat was zijne
bestemming niet.
Elestemvede r Bestemoer, yr. in
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nude Bestorten, verl. dw. van besterven.
gemeenz. verkeer ; grootmoeder
by. ouderloos : Een bestorven knaap
vrouw , grootje.
meisje , kind.
Bestempelen , b. w. een' stempel op iets
verl. dw. van bestuiven.
drukken; fig. lets met zijne handteekening Bestoven
by. fig. beschonken.
bestempelen , (eerie niet zeer juiste uitdruk4Bestrafbaar,, by. bestraffelijk. —fedaarmede bekrachtigen.
king,) d.
yr.
lijk, by. berispelijk.
duidelijk aanwijzen : lie heeft hem met
berispelijkheid. —fen , b. w. berispen ,
dien naam bestempeld? d. i. hem dien naam
beknorren, doorhalen : Iemand over iets
gegeven ? —ing yr.
bestraffen. Hier en daar hoort men : Iemand
Bestendig, (-er, -st,) by. en bw. stand
voor iets bestraffen , in plants van : Iemand
houdend , voortdurend, standvastig, onvervr.
voor iets straffen.—fer
anderlijk : Bestendig weer. Eene bestendi(mrv. -en,) berisping. - ster, yr. die bestraft.
ge liefde, vriendschap. Bestendig in zijne
voornentens zijn. Hij volgt bestendig de Bestralen, b. w. zijne stralen over iets
verbreiden : De zon bestraalt de aarde ; fig.
voetstappen der deugd. —en , b. w. standVan 's Bemels gunstbestraald. - ing, yr.
vastig of duurzaam maken. —heid, yr.
Bestraten , b. w. met straatsteenen be—ing, yr. -lijk, bw.
leggen : Een' weg bestraten. —ling, yr.
Besterven , angel. o. w. met Z., bij, d.
(mrv. -en,) het bestraten ; straat.
uit oorzaak van, iets sterven : Hij zal den
val besterven. IN is het reeds bestorven ; Bestreden verl. dw. van bestrijden.
fig. bleek worden , verbleeken :Zij bestierf Bestreed , verl. tijd van bestrijden.
bij zijne verschijning. Hij bestierf als een Bestreek, verl. tijd van bestrijken.
koud worden,opdrogen, (van vleesch,) Bestreken. , verl. dw. van bestrijken.
malsch worden : De kalk moet eerst wat Bestrijden ongel. b. w. bevechten gewapend aanvallen : Een land of Een' vijand
besterven. Vleesch . dat niet een weinig
bestrijden; fig.aanvechten, ten kwade verzoebestorven is, ken niet malsch wezen.
ken : Doer of Van den duivel bestreden
Restevaikr Bestevader, m. in het
worden. *-, met woorden of in geschrift
gemeenz. verkeer,, grootvader ; fig. mid man.
aanvallen en trachten omverre te werpen of
Bestevenen , b. w. den steven Haar eene
te wederleggen : Zijne stelling nerd hevig
plaats wenden , door stevenen trachten te
bestreden. *-, de noodige middelen tot iets
bereiken : Zij bestevenen de Keep.
hebben : 1 k ken de kosten niet bestrijden.
Bestier , enz. zie Bestuur, enz.
, yr. bet bestrijden; fig.
er,, m.
131estijgen, ongel. b. w. op iets stijgcn.
Tot bestrijding der kosten zijn reeds de
—ing , yr.
noodige folidvn aangewezen. —ster, yr.
*Bestippelen, b. w. met stippels bedekken.
Bestrijhen, ongel. b. w. al strijkende met
—jug , yr.
iets bedekken : Brood met boter bestrijken.
Bestoken, verl. dw. van besteken.
Met zalf, olie, ret , enz. bestrijken ; fig.
Illestoken,b.w. fig.besehieten,aanvallen: De
in het krijgswezen , strijkende raken , beRussen bestoolten ons van alle kanten.
schieten : Het geschut bestrijkt den wal , de
Eene stad bestoken. —er m. —ing yr.
stad, enz. —ing , yr.
*Bestolpen zie Bestulpen.
Bestrihken,b.w. met strikken bedekken of
Ig estond, verl. tijd van hestaan.
tooijen :Met roode lint6n bestrikt.-king,vr.
Bestoof verl. tijd van bestuiven.
Bestrooijen , h. w. strooijende bedekken :
Bestookster , yr. die hestookt.
Den grond mct bloemen bestrooijen. De
Bestoppen, b. w. overal stoppen , met
landlieden bestrooijen den doer met zand.
stoppen bedekken ; inzonderh. de hielen van
teesch met tout bestrooijen. —jing, yr.
nieuwe kousen doorstoppen , om ze sterker
te maken : Ik wil die kousen laten bestoppen. Bestruiven, b. w. eigenlijk met struif
bezoedelen; dock enkel fig. bezwangeren:
'E.-, het stoppen voor iemand bezorgen :
Zij li , t zich bestruiven.
Iemand benaaijen en bestoppen.—ping,yr.
Bestuiven , ongel. b. w. met stof of in 't
Bestorf , verl. tijd van besterven.
algemeen met iets st nivends bedekken : Gij
liestormen, b. w. al stormende aanvallen,
mor}t mij niet bestuiven. Iemand met asch,
storm op jets loopen Eene stad bestormen ;
meet , vedren, enz. bestuiren.*-, o. w. met
fig. onverwachts aanvallen: Men kwam mij
Z. met iets stuivends bedekt worden : Uw
in mijn studeervertrek bestormen.
kwellen , lastig vallen : Zijn geweten werd rok zal bestuVen ; fig. zie Bestorten.
door berouw, schaanite en vrees bestormd. Bestulpen , b. w. met eene q uip dcl.ken.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —ing, yr Besturen, b. w. Leiden: De paarden besturen. Een' wagen besturen. Eene zaak
(mrv. -en.)
besturen. Jonge lieden welen te besturen;
Bestorten b. w. door storten met iets,
fig. regeren : Een land besturen. —ing, yr.
inzonderh. eene vloeistof , bedekken : De
vloer was overal met wijn bestort. Bestuur o. (des -s, mrv. -uren,) leiding:
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Het bestuur dier zaak , of over die zaak is
aan hem opgedragen ; fig. regering, bewind : Het bestuur des lands.*-, personen,
welke besturen : Het is door het plaatselijk
bestuur voorgesteld. —der, m. (des -s,
mrv. -s,) —ster, y r. (mrv. -s,)die bestuurt.
Bestuwen , b. w. stuwende met iets bedekken ; fig. zie Omstuwen.
Bet, verouderd woord , de stell. tr. van
beter en best. Het komt nog voor als een
vergr. tr. in de sameristellingen Betovergrootmoeder Betovergrootvader en
Betw eters
Betaalbaar, b y. dat betaald , zal of
moet worden : Betaalbaar op zigt , op vertoon , aan toonder,, op den vervaldag.
—dag m.--ineester, m. persoon . die
zekere betalingen voor een' ander' te doer;
beeft. —sheer, —sman m. degene ,
die betalen moet.
ster y r. (mrv. -s,)
zie Betaler. —tijd m.
Betalen , b. w. iemand bet hem verschuldigde toetellen of doen toekomen : Den
arbeiders hun loon betalen. Groote sommen
aan iemand to betalen hebben, iemand
door het geven van bet verschuldigde voldoen : Zijn de timmerlieden al betaald?
Iemand in goud, zilver,, papier betalen;
fig. Iemand met gelijke munt betalen
d. i. hem op de zelfde wijze behandelen ;
in het gemeenz. verkeer Ik zal er u voor
betalen, d. straffen. Ik heb er duur voor
betaald, d. er zwaar voor geboet. de
waarde of den prijs van jets in geld voldoen:
Hebt gij den hoed betaald ? Laat elk zijn
eigen gelag betalen, d. zijne eigene vertering voldoen. Sprw. Het yelag of De ballen
betalen, d. er voor boeten. Die zijne
schulden betaalt, verarmt niet; fig. .Hij
9noest die onvoorzigtigheid met zijn hoofd
betalen. Ik zal het hem duur betaaldzetten
of betalen, d. er hem voor doen boeten.
—er, m. (des -s, mrv. -s,) die betaalt: Een
slecht betaler. —ing, yr. (mrv. -en,) het
betalen ; het betaalde : Ik heb mijne betaling niet ontvangen.
Betamelijk, (-er, -st,) by. en bw. betamend , voegzaam , gelijk bet betaamt: Een
betamelijk gedrag. Betamell)le woorden.
Zich betamelijk gedragen. —elijkheid ,
vr.—en, a. w. in den 3.pers. met H.. voegen,
passen •. Zulk een gedrag betaamt niet. Bet
betaamt uniet , dien achtbaren man zoo le
bejegenen. Het betaamt u niet,zoo te sprei en.
lietasten , b, w. dikwijls en Yee/ aan jets
fasten, inzonderh. met bet doe] om jets te
vinden : Betast den knaap vrij , gij zult
het geld bij hem niet vinden. —ing, vr.
(mrv. -en.)
Bete zie Beet, m.
441eteeg veil. tijd van betijgen.
Beteekenen b. w. te kennel) geven ,

bekend maken inzonderh. bij regtsgel. : Een
vonnis beteekenen , d. dengene, Wien het
betreft, daarvan kennis geven. beduiden :
Wat beteekent het woord fnuiken eigenlijk P
—ing , yr. het beteekenen ,inzonderh. van
een vonnis. —is, yr. (mrv. -sen,) beduiding,
zin : Vele woorden hebben meer dan eene
beteekenis.
mrietegen ,
dw.van betijgen.
Betemmen, b, w. temmen , beteugelen.
—ming, yr.
Beter, by. en bw. (een vergr. tr., waarvan
best de overtreffende is. Zie ook Best ,
Bet, en Goed ;) voortreffelijker of nitmuntender in zijne soort : Ik ken Been'
beter' man. Hebt ooit beter' wijn gedronken ? Hij gedraagt zich tegenwoordig beter,
dan hij vroeger deed. Beter worden, d. i.
voortreffelijker worden ; (van een' zieke, )
herstellen. Beter zijn , voortreffelijker zijn ;
verkieselijker zijn ; (van een' zieke,) minder
ongesteld zijn; ook hersteld zijn. Beter weten,
d. bet tegendeel weten : Hij weet wel
beter !
Beteren, (beteren,) o. w. met Z., beter of
voortreffelijker worden, loch enkel in : Sprw.
Hij betert als scharbier op den top , d. hij
wordt hoe Langer hoe slechter. beter worden , herstellen : Hij begint te beteren. Zijn
arm is nog weinig gebeterd. *-, b. w. beter
maken , verbeteren , d. i. in den gemeenz.
spreektr. , voorkomen , verhoeden, beletten:
.Hij kon het niet beteren (of gebeteren). God
beter"t eene uitdrukking, waardoor men
medelijden te kennen geeft , of ook wel afkeuring. Zich beteren, d. zich verbeteren.
boeten : Manslag werd oudtijds met yea
yebeterd.
Beteren (bete'ren ,) h. w. met teer bestrijken of bemorsen.
*Beterhand , yr. aanvankelijke genezing
of herstel I ing , dock enkel in : Aan de beterhand zijn , beginner te herstellen.
ileterhuis zie Verbeterhuis.
'Metering (betering,) yr. het beteren.
'Metering (bete'ring ,) yr. bet beteren.

Beternis,vr.zieBeterschap.-schap,
yr. verbetring van gezondheid oflevensgedrag:
Men bespeurt weinig beterschap na de aderluting. Hij heeftbeterschap aan zijn' vader
belonfd. —weten, o. (des -s,) bijna enket
in : Tegen leterweten spreken, staande
houden , verzekeren d.i. tegen zijne overtuiging spreken, enz.
Beteugelen , b. w. met den teugel besturen of bedwingen : Een paard beteugelen ;
fig. in toom bonder) , bedwingen , beperken :
Zijne driften beteugelen. —ing , yr.
lEg eteuterd , (racer meest -,) by. bedeesd ,
ontsteld , onthutst, verlegen , dewiil men
zich niet weet te verantwoorden : Zij was
niet weinig beteuterd toen zij merkte, dat
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me haat gedrag bekend was. —dheid
onder den invloed van tooverij brengen fig.
—lug, yr. verlegenheid , bedeesdheid.
bekoren, innemen, verlokken : 21j betoovert
Betiegen , ongel. b. w. verouderd , beons met hare stem. —aarster, yr.
halve de verl. tijd betoog en bet verl, dw. be—ing, yr. (mrv. -en.)
tog en , betrekken , bedekken.
.11etouwen, b. w. van de noodige touwen
lElletigten, b. w. van een meer of minder strafvoorzien.
baar vergrijp beschuldigen : remand met iets Betovergrootinoeder,
moeder
betigten,li.fiem jets to lasteleggen.—Schoon
van overgrootvader of overgrootmoeder.
sommigen betigten van a fkeuren , komt bet
—vader, m. vader van overgrootvader
ecbter bij goede schrijvers voor. —er , m.
of overgrootmoeder.
(des -s, mrv. -s.) —ing yr. (mrv. Betraand, by. met tranen bevochtigd :
-e n,) het betigten ; datgene , waarBetraandewangen.
mede- iemand wordt betigt. —ter , yr. Betrachten, b. w. oulings overdenken ,
(mrv. -s.)
nog over in : 1Vabetrachting thans enkel in
Betijen, o. w. nog- enkel in den gemeenz.
de beteekenis van : behartigen , waarnemen ,
spreektr. gebraikelijk , als : remand luten
doen oefenen , volgen : Wie deugd en
betijezt, d. i. hem zijn' gang laten gaan.
pliyt betracht. —er rth. (des -s, mrv. -s.)
', Betijgen, ongel. b. w. weinig of Met meer
—ing , yr. —ster yr. (mrv. -s.)
in, gebruik , zie Betigten.
Betrad, verl. tijd van betreden.
Betimmeren, b. w. vol timmeren , op Itetralien, b. w. van tralien voorzien.
jets timmeren , bebouwen : Eene opene gietrappelen b. w, aanhoudend op
plants betimmeren. door timmeren van
iets,trappen.
lets herooven : remands licht of remand Betrappen, b. w. oviets trappen meestal
het licht betimmeren , d. iemand door
fig. overvallen , verrasschen : Hij werd op
eenig tirnmerwerk zijn licht benemen ; fig.
heeter daadbetrapt. —ping , yr.
hem- in jets de lOef afsteken. bij timmer- Betreden ongel. b. w. op jets treden :
lieden , het noodige timmerwerk aan of
Zij zalmajn' drempel nimmer weer betreden;
fig. zij zal nimmer weer een' voet in mijn Buis
in jets vervaardigen : Bet huffs is of op twee
kamers na , die nog beam-nerd moeten
zetten. Een' weg betreden, d. een' weg beworden. —ing , yr.
gaan, bewandelen. Den predikstoel betreden.
*Meting , yr. (mrv. -s,) een der lange ronde
Het pad der deugd betreden , de deugd bebanen : Eat betreden pad.
houten , waaraan men na het uitwerpen van
traci,ten.
een anker den kabel vastmaakt. --bout
—lug-, yr.
o. beting. —nagel m, groote nagel in,de Betreffen, ongel. b. w. aangaan raken ,
hetings , om welken men de kabels.slaat.
helangen : Wat mij u, die zaak , enz.
*ftetogen , vent. dw. van betiegen.
betreft. Het betrof den welstand eener ganirietonie , y r. zeker kruid.
sehe fanzilie. Het betreft mijne err.
*Betonnen b.w. met de noodige tonnes of —fende s voorz. aangaande , belangende,
bakens voorzien. —ning, yr. (vary. -en,)
nopens.
het betonnen ; bakens , tonnen.
Betrekkelijk , by. dat tot jets betrok
Betoog, verl. tijd van het verouderde beken kan worden ; dat betrekking op iets
tiegen.
!weft inzonderh. in de spraakk.: BetrekBetoog, o. (des -s, mrv. -en,) klaar bewijs :
kekke voornaamwoorden, die op een vroeger
genoemd zelfstandig naamwoord, enz., beDeze zaak behoeft verder geen betooy.
—Uttar , by. dat betoogd kan worden.
trekking hebben , b. v. welke "-, voorz.
—baariteid , yr. —elijk, by. beaangaande: Betrekkelijk die zaak werd er
toogbaar. elijkheid , yr. betoogbaarniet gesproken. —ken, ongel. b. w.
heid. —en,b.w. klaar en duidelijk bewijzen.
naar of in lets trekken: Men betrekt een huis,
eene woning , de tvinterkwartieren.
—grond, m. —ing, yr. (mrv. -en.)
Illetooinen , b. w. eigenlijk van een' toom
wikkelen , inmengen : remand in eene zaak
betrekken. neef is er mede in betrokvoorzien, loch in dezen zin ongewoon , in 't
ken. remand in het reyt betrekken , d. i.
gebruik : met een' toom besturen ofbedwingvoor bet rrgt roepen. in den gemeenz.
en ; schoon meestal fig. in bedwang houten,
spreektr. beet hebben , bedriegen : Ik he&
beteugelen : Zijne driften betoomen.— er,
hem ter deey betrokken. Ik zalu seeder beEn. (des -s, mrv. -s.) —mug vr. —ster,
trekken.*-,. o. w. met Z., van de lucht , zich
yr. (mrv. -s.)
met wolken bedekken : De bzcht betrekt.
Betoon, o. (des -s,) betooning. —en , b.
Eene betrokken lucht ; van bier : fig. .Hij
w. klaar doen blijken , bewijzen ,: remand
zag er een weinig betrokken uit , d. i. someriendschap betoonen. den toon of klember, treurig, of, van een' zieke , eenigszins
toon op lets plaatsen : Eene betoonde lettergreep.
yr.
lijdend. —ker, m. —king, vr. (mrv.
-en,) bet betrekken verband, samenhan
Betoo.veraar, midie betoovert.
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verbinding van een' persoon of zaak met een'
anderen : Met iemandin betrekking staan.
Met betrekking tot die zaak. Betrekking op
iemand of jets hebben. Zie ook Familiebetrekking. —ster, vr.
1Betreurder, m. (des -, mrv. -s,) die betreurt. —en, b, w. over iemand of jets
treuren : remands dood , verlies , gemis ,
enz. betreuren.—enswaardig, (-er,-st,)
by. waardig betreurd te worden. —ing yr.
---stet y r. (mrv. -s.)
lietroeven , b. w. eerie troef op eene kaart
leggen , aftroeven.
Uetrof,
tijd van betreffen.
Betroffen verl. dw. van betreffen.
Uetrok ,
tijd van betrekken. —ken,
dw. van betrekken. by. zie Betrekken. —kenheid, yr. bet betrokken zijn ; fig. somberheid , treurigbeid.
Betrouwen ,
w. aanbetrouwen , toevertrouwen ; door trouwen , i. door een
buwelijk, verkrijgen : Met Naar' tweeden
man heeft zij een aanzienlijk vermogen betrouwd.
Betten , b. w. vochtig maker , inzonderh.
van wonden of gewonde deelen Gij moet
het been gedurig met laauw water better.
—tang, yr.
Betuigen , b. w. verklaren , verzekeren ,
etuigenis van jets geven : Zijne onschuld
betuiyen. De waarheid betuigen. Ik kan
het voor God en mensehen betuigen. 4-, bewijzett, betoonen : remand dank, vriendschap enz. betuigen. —ing y r. (mrv.
-en,) het betuigen ; verzekering.

Isetninen zie Omtuinen. —ing
zie Ointuining.
Betweter, In. (des -s, mrv. -s.) iemand,

Beul
beugel ? zie Beugeltasch en Stijgbeugel. inzonderh. de beugel , waardoor in eene beugelbaan de bal wordt geslagen ; fig. Dat kan niet door den beugel , d.
i. kan niet geduld worden , kan er niet
door. —baan yr. baan , waar men zich
met het beugelspel vermaakt zie
Klosbaan. —en o. w. met H. , zich
met het beugeispel vermaken. —spel o.
bet beugelen, klosspel. —tasch , yr. eene
sierlijke tasch , die van boven een' zilveren
beugel, enz. heeft en , vooral op het land ,
door de vrouwen op zijde wordt gedragen ter
berging van geld , enz. : De boerin verloor
onder weg hare beugeltasch met al het geld,
dat zij op demarkt ontvan,gen had. —tje,
o. (des, -s, mrv. -s,) verkleinw. van beugel
Beuk , (de boom,) m. en (de vrucht) yr.
(des -s,mrv. -en,) een inlandsche boom met
eironde , ingetande fraai groene bladeren,
en vast, zwaar bout, uit welks driekante
vrucht, insgelijks beuk geheeten , eene
zeer bruikbare oliegeperst wordt : Men vindt
ook roode beuken.
Benkelaar m. (des -s, mrv. -s,) een
schild.
Beuken , b. en o. w. met H., hard slaan :
Stokvisch beuken. Op jets beuken.
Beuken, onverb. bv. van den beuk , van
yr.
beuken bout gemaakt. --arch
—bast m. —blad o. —boom, m.
beuk. —haag, — lieg , y r. --bout,
o. bout van den beuk. —loof, o. —foot,
yr. eene beuk. —klos,m. —plank , yr.
—schors , y r. —spaan —spaander,, m. —stobbe yr. —tak m.
--wortel m.
Beuker, m. (des -s, mrv. -s,) die beukt.
—erij , vr. (mrv. -en,) plants waar de
stokvisch gebeukt wordt. —hamer, m.
bamer,vvaartnee gebeukt wordt. —ing yr.
(Benkolie, yr. ohe van de beukennoot.)
—ste p , yr. (mrv..s.)
411eukje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van beuk.
Beul, m. (des -s, mrv. -en,) scherpregter ;
fig. straf of hard mensch tiran : Hij is
men beul voor vrouw en kinderen.-acittig,
(-er, -st,) by. en bw. fig. straf , hard. -en ,
o. w. met H. , gemeenz. fig. hard werken.
—in, yr. (mrv. -nen,) vrouw van een' beul;

die Mies beter meent te weten dan anderen:
Betweters zzjn lasti9e menschen.
Betwijfelen, b. w. aan jets twijfelen
in twijfel trekken : Ik betwiffel de waarheid
van dat verhaal niet. —ing yr.
Jletwistbaar, (-der, -st.) by. voor betwisting vatbaar , dat betwist kan worden :
Eene betwistbare waarheid. —en , b. w.
twistende bestrijden , het tegendeel of de
onjuistheid van jets beweren : 1k wil de zaak
suet betwisten.Ilij betwist de waarheid niet.
over het bezit van jets met woorden , ja
met wapenen tvgen iemand strijden : Irmand
een refit betwisten. Lang betwistten zij
fig. wreede vrouw.
elkander de overwinning. er, m. —ing,
yr.
ster,, yr. (Inn -s.)
Belding, m. (des -s. mrv. -en,) soon van
dikke worst , inzonderh. met bloed , rijst ,
Ben , by. dat nooit voor een zelfst. naamw.
meel , lever en dergelijke gevuld ; fig. lomp
staat verzadigd , moede : Ik ben ben van
het spel, ben het spelbeu.
onwetend mensch: 112j is een regte benling.
Mengel, m. (des -s, 77121, -s.) een boogvor—je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
mig gekromd stuk bout, metaal,enz. : Bevel
betiling. —vrouw, yr., —wijf, o.
vrouw, wijf, dat benling verkoopt.
Gan eene wieg, aan een geweer,, van een'
degen , van een' gesp, van eene tasch ; van Beuischap , o. (des -s,) beroep of post
bier voor beujeltasch: Is er nog geld in snijn'
van beul. —sdochter, vr.—sjongen,
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—sknecht, —smeid, vr. —spost,m.—svrouw, yr. —sweduw,
yr. —swerk o. —szoon m.
Henn, y r. (mrv. -en,) zie Bun.
Beun, m. (des -s, mrv. -en,) zolder.
—haas m. oorspronkelijk een niet in het
gilde opgenomen snijdersgast , dien men op
den zolder liet werken , nit vrees, dat hij
ontdekt en beboet magi worden ; van hier
in 't gebruik makelaar , die niet bij
openbaar gezag is toegelaten ; knoeijer.
—hazen, o. w. met H. (ik heunhaas ,
enz.,) beunhaas zijn.
Beurder m. (des -s, mrv. -s,) die beurt;
on tvanger.
*Beuren, o. w. met Z., in den gemeenz.
spreektr., zie Gebeuren.
Beuren, b. w. tillen , heffen: Kunt gij
dat gewigt met eene hand beuren ? geld
ontvangen, inzonderh. voor koopwaren : Ik
heb van daag nog weinig gebeurd. aannemen : Men beurt in dien winkel Beene
vreemde specien. —ing , yr. (mrv. -en,)
bet beuren ; het gebeurde geld , inzonderh.
voor koopwaren : Zie daar mijne beuring
van de vgansche week.
ileurs , yr. (mrv. -zen.) klein zakje van
onderscheidene stoffen , waarin men geld bij
zich draagt , (en hier en daar op het land ,
dijzak , welke vaak de plaats eener bears
vervangt,) geldbeurs: Eene welgevulde ,
goed voorziene , Platte , ledige bears ; van
hier in de Levant eene som van 500 piasters
(ongeveer f 850). toelage voor onbemiddelde studenten .Hij studeert op eene
beurs."-, vergaderplaats der kooplieden, waar
handel wordt gedreven : De nieuwe bears
te Amsterdam wend in 1845 ingewijd. 4C,
bijeenkomst op de beurs: Nu afloop der
bears kom ik bij u.—berigt,o.—blad,
0. dagblad met beursberigten.
Beursch, (-er, -ste,) by. van appelen en peren, een weinig rot , buikziek: Eene beursche
peer. Die appel is beursch. —heid, yr.
*Beursdag, m. dag , waarop de beurs
wordt gehouden. - gang, m. gang naar
de beurs. gebouw, o. gebouw der
beurs. -je o. (des-s, mrv. -s,) verkleinw.
van bears; inzonderh. geldbeursje van
vrouwen:Mijne dodder verloor gisteren hoar
beursje. yr. klok , die hi j het
openen der beurs f eluid wordt. -nieliws, 0.
-plein, o. —prijs, m. —spel,o. handel
op de bears, inzonderh.lvindhandel. tijd,
rn. —tijding, yr. —nur, o.
Beurt , NT. (mrv. -en,) gezette tijd, waarop
iets beurt, d. gebeurt, plaats heeft , verrigt wordt, toer : Het is mijne beurt om to
spreken. Voor zijne beurt .spelen. lemands
beurt waarnemen, d.i. voor iemand opt reden.
wanueer hij zijne beurt niet vervullen kan.
Bij beurten , Beurt ow beurt ; de eene na

Beva
den anderen. Aan de beurt zijn. Aan de
beurt liggen om te varen en , fig. om iets
anders te verrigten. De beurt hebben, de
eerste zijn , om iets te doer), loch inzonderh.
om (in de beurt) te varen ; van bier de
sarnenstellingen : Beurtrnan, Beurtschip
enz., zie die woorden ; fig. Te beurt vallen,
d. i. (op zijne beurt) ten deele vallen. Zal
ik dan nimmer mijne beurt Bens krijgen?
—elings bw. de eene na den anderen,
bij beurten, —elingsch, by. dat in zekere
orde na elkander plaats heeft : Beurtelingsche afwisseling. —gezang, o. afwisselend gezang. —je, o. (des mrv. -s,)
verkleinw. van beurt.—lieden, —luiden , —lui, rn. mrv. van beurtman.
-man, m. (men. -lieden, -luiden,
schipper, die in de beurt vaart ; beurtschip:
Is de beurtman al aan ? —schip o.
schip, dat in de beurt vaart, d. i. op gezette tijden afvaart. —schipper, m.
kapitein van een beurtschip. —verwisseling,-wisseling, y r. beurtelingsche
afwisseling.
zie lEleursch.
Beurzig, (-er, -st,)
—heid, zie Beurschheid.
Beu.zelaar, in; (des -s, mrv. -s,)
—aarster, vr. (mrv. -s,) die beuzelingen
vertelt ; die zich met beuzelingen ophoudt.
—achtig (-er, -st,) by. en bw. van
personen en zaken , onbeduidend , nietig.
—achtigheid, yr. (mrv. -heden,) hoedanigheid van hetgeue beuzelachtig is ; benzelarij , nietigheid. —arij , yr. (mrv.-en,)
bet beuzelen ; nietigheid. —en, o. w. met
H., niets beduidende Bingen vertellen of verrigten. —ing , vr. (mrv. -en,) bet beuzelen;
beuzelachtig ding , nietigheid. —kraam,
yr. kraam van weinig beduidende koopwaren,
—kramer, m. kramer in beuzelingen.
—praat, m., —taal, yr. beuzelachtige
praat , taal. —werk, o. onbeduidend
werk ; fig. zeer gemakkelijk werk.
Bevaarbaar , (-der, -st,) b y . geschikt
om bevaren te warden : Men maakt titans
vele rivieren bevaarbaar. —heid, NT.
Beval, verl. t. van bevelen.
Bevallen, ongel. o. w. met Z., in de kraam
komen, een kind baren : Is uwe zuster reeds
bevallen ? Zij beviel gisteren van tweelingen. b. w. behagen , aangenaam zijn:
Hoe beviel u die redevoering? zie Behagen. —lig, (-er, -st,) b y . en bw.
gesehikt om te bevalien , die of dat bevalt,
waarin men welgevallen heeft : Ben bevallig
meisje. Uwe zuster dans!, zeer bevallig.
—ligheid, yr. (mrv. -heden.) het bevalh g
zijn ; hoedanigheid , die bevalt, inneernt,
bekoort ; in de fabelleer: De Brie bevallig
heden, d. de gratiiti. bw.
—ling, y r. (we. -en,) verla.ssiag , kraambevalling.
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Bevang, o. (des -s,) zie Omvang„-en,
ongel. b. w. bemeesteren , vermeesteren : Dc
slaap beviny mij. Van iets bevangen worden , b. v. van den wijn , de koude, de
warmte , enz., d. daarvan plotseling een'
nadeeligen invloed ondervinden. Van koude
bevanyen, zie Vervangen. —ing,
yr.

Bevaren ongel. b. w. op (een water) varen : Eene zee bevaren.*-, varende hereiken
of trachten te bereiken , naar eene plaats
varen : De Oost en West bevaren.
varende besturen : Een schip bevaren. in
Gelderland en elders, berijden Deze wey
mag niet bevaren worden. Zie Varen.
—en, (-er, -st,) by. door veel varen op zee
geoefend, bedreven, ervaren : Een bevaren matroos , zeeman. —lug, yr.
Bevattelijk, (-er, -st,) by. en bw. die
ligt bevat : Een zeer bevattelijk meisje. -,
dat bevat kan worden : Bette bevattelijke
voordragt. Bevattelijk spreken. —telijkheid, yr. vaardigheid in 't bevatten ; duidelijkheid. —ten, kw. , zie Omvatten;
fig. inhouden, behelzen : Deze ton bevat
slechts drie anker. Het boek bevat (of bevat
ira zich) een' schat van yeleerdheid. vatten , bep;rijpeti , verstaan : Ik bevat hem niet.
Lunt yij die zaak bevatten ? —ting, yr.
zie Omvatting; fig. het inhouden het
bevatten , begrijpen , begrip zie Be-

— tings vattingsvermogen.
vermogen 0. vermogen orn te bevatten.

Bevechten, onyel.

w. bestrijden , vijandelijk aanvallen : Den vijand bevechten.
door vechten erlangen : De overwinniny
bevechten. Die kapitein heeft reel room be—ing yr.
vochten. —er,
Beveiligen, b. NV. veilig maken , in zekerheid stellen : L'en' persoon of zaak voor
of tegen ...... beveiliyen. —er,
(des -s„ mrv. -s.) —ing yr. —ster yr.
(mrv. -s.)
Beveinzen, b. w. weinig gebruik. , zie
Veinzen , en Ontveinzen.
Bevel, o. (des -s, mrv. -en,) gebod , last,
order : Iemands bevelen opvolgen , nakomen , g-ehoorzanten. Een bevel geven ontvangen.*-, de magt en het refit om te bevelen:
Onder iemands bevel of bevelen staan. .Het
bevel over een leper voeren. —brief, m.
lastbrief. —en, ongel. b. w. (ik bevel, heb
bevolen, ) met de zaak in den 4. en den persoon in den 3. nv., iemand zijn' wil ter uitvoering van ietsop eerie gebiedencle wijze bekend
maken : Ik beveel u te vertrekken. Mij werd
bevolen te blijven. Hebt yty mij dat bevolen?
toevertrouwen Ik beveel u het opzigt
over mijne zaken. Ik beveel mij in uwe
gunst.*-, o. W. met H. het bevel voeren.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —hebber,

Bevi
In. (des -s, mrv. -s,) opperste van een krijgsheir. —hebberschap, o. (des •s.)
—ing, vr. —schrift, schriftelijk
bevel. —voerder m.
Seven o. w. met H. , in schommelingen.
been en weer bewogen worden , schudden :
De aarde beeft. Hare stem beefde. Van
koude, sehrik, aandoening , enz. beven;
fig.vreezen,duchten: 1k beefde voor 't yevaar.
Bever, m. (des -s, mrv. kinstuk van
den helm der oude ridders.
Bever, m. (des -s, mrv. •s, )'een zoogdier,,
dat op bet land en in het water leeft , en van
welks haren de fraaiste hoeden vervaardigd
warden ; hoed van beverhaar : Ik heb een'
nieuwen &ever yekocht. o. zekere ruige
wollen stof, waartoe men oorspronkelijk ook
beverhaar gehruikte. —geil , o. (des -s,)
eene bruinachtige sterk ruikende olieachtige
stof , Welke de bever in eene blaas tusschen
de achterbeenen draagt. —haar, o.
—hoed, m. hoed van beverhaar. —nel,
yr. zeker kruid, steenbreke. —scht, by. van
bever: Een beversc he jas. Een beversch,buis.
—sta,art , rn. —vel, o.
Bevestigen, b. w. vast maken : De goederen waren met sterige touwen op den wayen be vestigd. Eene stad bevestigen, d.i.versterken ; fig. bekrachtigen : lets met een'
eed bevestigen.*--, in de predikdienst inhuldigen : De nieuwe predikant wordt morgen
door zijn' vader bevestigd. degenen , die
belijdeuis van hun geloof hebben afgelegd,
plegtig inwijden : Moryen worden de ledematen bevestiyd. --er, m. (des -s, mrv. -s.)
—ing , yr. (cam -en.)
verl. tijd van bevallen.
Bevijlen, b. w. op de oppervlakte yijlen.
o. (des -s,) het bevinden : Naar
bevind van zaken handelen , d. naar mate
de zaken bevonden warden. —elijk by.
zich bevindende. —en, ongel. b. w. vinden:.
Ikbevondalles zoo , als ik gedacht had. *ondervinden Gij zult bevinden, hoe sleek
het met den man gesteld is , dat het zoo
niet is. *- (zich), w. w. op eene plants gevonden worden of zijn: 1k, beyond mij in de stad.
Zijne zaken bevinden zich in een' yoeden
staat. Zich wel of kwalijk bevinden , d. i.
gezond ofonpasselijk zijn ; fig. Zich wel of
kwalijk bij iets bevinden , d. reden hebberi
om met iets al of niet tevreden te
yr. beyind ; omstandigheden.
Beving,( beviny,) verl. tijd van bevangen.
Beving , (beving,) yr. (mrv. -en,) het beven;
fig. ontsteltenis , schrik Bering beviny de
menigte, d. i, de menigte werd door beving
bevangen.
Bevingeren, b. w. gedurig en overal met
de vingers aanraken : Gij moet dat zoo niet
bevingeren ; fig. bezoedelen : Wat zag het
er bontigerd ait,
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Bevissehen, b. w. visschende bezoeken ,

Bevr
y r. (wr y . -en,) het bevoordeelen ; voordeel

(boven anderen).
in iets visschen: Reeds jaren lang heb ik
Bevooroordeeld, (-er, -st,) b y. en bw.
dat water bevischt.
met vooroordeelen bebebd : Bevooroordeelde
Bevitten, b. w. op ..... vitten.
menschen niet ligt te overtuigen. BeIlevlakken , b. w. vlakken op iets maken,
vooroordeeld over iets spreken.—heid, yr..
met vlakken bezoedelen : De vloer is geheel
Bevoorregten, b. w. met voorregten bebevlakt. —king ,vr.
gunstigen : De bevoorregte standen zijn in
Bevlekken, b. w. bevlakk en ; inzonderh.
het bezit van de meeste winstgevende ambfig. verontreinigen: Ile.t huwelijksbed bevlekten. —ing , yr.
ken. Zich met zonde bevlekken —king,
yr. (mrv. -en,) het bevlekken ; zie ook Zelf- Bevoorwa.arden, b. w. weinig gebruik.
onder voorwaarde bedingen. —jug, yr.
beviekking.
(mrv.-en,) het bevoorwaarden.
Bevlij en,b.w. al vlijendebedekken of vullen. Bevorderaar
m. (des -s,
-s,
(zich)
w.
w.
vlijt
aanwcnden,
Bevlijtigen
-aren,) —aarster , y r. (mrv. -s,) die
inzonderh. om iets te leeren: Zich in het aanbevordert. —en, b. w. verder of voorwaarts
leeren der wetenschappen
brengen , d. bespoedigen : Iemands reis
vlijt (om iets te leeren).
bevorderen , d. bet verder reizen voor den
Bevioeren , b. w. van cell' vloer voorzien:
reiziger gemaklielijk maken.' Pie ornstanIk laat den gang met marmer en de voordiyheid bevorderde zijn' dood.
kamer met eikett planken bevloeren.-ing,
bevorderen tegenwoordig veelal gebruikt
yr. (mrv. -en,) het bevloeren ; vloer.
worth , (om een' wenschelijken vooruitgang
tijd van bevechten.
Ilevocht,
aan
te duiden , en de dood over lalgemeert
verl.
dw.
van
bevechten.
Bevochten,
daarvoor niet wordt aangezien , zal deze
*Bevochten, b. w. vochten—igen
uitdrukking niet ligt meer gebezigd worden.
b. w. vochtig maken : De regen heeft den
nader tot het (gewenschte) Joel brengen:
grondbevochtigd. —iging, y r.—ing, yr.
Ilierdoor zal mijn oogmerk niet bevorderd
by. degene, welke de
lievoegd, (-er,
worden. aan een hooger ambt helpen of
noodige bekwaamheid tot iets bezit : Ik ben
tot grooter aanzien verhellen , inzonderh. in
,daartoe niet bevoegd. Ik hoop , dat enkel
bet krijgswezen : Hij is nog niet bevorderd.
bevoegde en onpartijdige recensenten mijn
Tot welken rang /nj ook bevorderd werd,
regtmatig ,
werk beaordeelen zullen.
hij blee steeds de zelfde bescheidene man.
niet het vereischtc gezag bekleed : Len beBinnen weinige maanden werd hij tot
voegd regter. Is een cantonregter bevoegd,
overste , tot den rang van overste bevorderd.
in eene zaak van dien aard uitspraak
—lug, yr. (mrv. -en.) het bevorderen ;
.te doen ? —heid, yr. bekwaarnheid , refit
bet bevorderd warden: Hij had zijne bevorof vrijheid tot jets: Welke blijken heett
dering aan zijne bekivaantheid te danken.
hij ooit van zijne bevoegdheid daartoe
(-er, -st,) b y . ter bevordering
gegeven ?
geschik t.
Ilevoelen, b. w. de oppervlakte van iets
door het gevoel onderzoeken : Eene vette Bevorens , bw. vooraf, te voren , vroeger :
Daarvan had hij bevorens al gesproken.
hoe bevoelen. bier en daar in den gevoegw. eer, voor dat: Bevorens ik ga,
meenz. spreektr. , bevinden : Hoe bevoelt
nzoet ik hem zien.
gij u van daag?
Bevrachten, b.w. van vraebt voorzien :
dw. van bevelen.
lievolen,
Men bevracht het schip reeds. Die wagen
Bevolken, b. w. van yolk of inwoners vooris te zwaar bevracht. —er , m. (des -s,
zien : Een land bevolken 3. fig. van redelooze
wry. -s,) die bevracht; inzonderh. iemand,
dieren voorzien : God heeft de g arde met
die cen schip in huur neemt en met vracht
allerlei dieren bevolkt. yr. (mrv.
voorziet. —ing yr. —ster, y r. (mrv. -5.)
-en,) het bevolken ; de volksmenip;te , de
inwoners van een land of plaats : De Bevragen, gel. en ongel. b. w. door
vragen trachten uit te vorschen of te
bevolking van Haarlem, van Gelderland.
weten te komen , bijna enkel gebruikelijk
—t,(-er, -st,) bv.volkrijk.
de onbep. wijs : Ik wist Item niet te bevragen.
Bevoogden, b. w. onder een , of meer
Ik moest zijne woonplaats bevragen. Te
voogden stellen , van een' of sneer voogden
bevragen bij den metselaar G., eene vrij
voorzien ; onder zijne voogdijschap hebben.
algemeene uitdrukking op bet einde van
Het woord zal niet ligt meer voorkomen,
d ankondigingen , waarin iets te hour, te
—ing, yr.
koop , enz. worth aangeboden , die zoo veel
Ilevoordeelen, b. w. voordeelen aan
zegt : Ga btj den metselaar G., die u de
iemand bezorgen , vooral boven anderen :
noodige inlichting zal geven. —ing, yr.
ik
lk zal u bevoordeelen , waar
oudsten zoon lievredigen , b. w. vredig maken, tevreden
kan. Hij bevoordeelde
stellen Zijne schuldeischers bevredigen.
ten koste zijner overige kinderen.
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fig. Zane wenschen bevredigen. "-, tot vrede
brengen , verzoenen : Een' toornige bevredigen. Zich met iemand bevredigen , d. i.
vrede met hem maken.Zielt laten bevredigen.
Hij was niet te bevredigen. —er, m.
(des s-, mrv. -s.) —ing, yr. (mrv. -en,)
het bevredigen ; inzonderh e het herstellen
van de vrede. De bevrediging van Gent.
—ster , yr. mrv. -s.)
Bevreemden , b. w. vreemd voorkomen,
verwonderen : Het bevreerndt mij niet, dat
hij wegblifft. Zulkeen gedrag kan niemand
bevreemden. Een bevreemdend verschijnsel. —ing, yr.
Bevreesd (-er, -st,) by. met vrees behebd,
bang : Bevreesd zijn , worden , maken,
schijnen. bekommerd Voor iemand
bevreesd zijn , d. vrees wegens iemand bespeuren. —held y r. vrees.
Bevriend, by. die met anderen in vriendschappelijke betrekkingen staat : Bevriende
mogendheden, volken , staters. Met iernand
bevriend zijn. .#-, die in bloedverwantschap
met anderen staat , welke beteekenis echter
om de dubbelzinnigheid behoort vermeden te
worden. Men zeg dus liever : Met iemand
verwant zijn, dan Met iemand bevriend zijn.
Bevriezen, angel. en onreg. o. w. met Z. ,
met ijs bedekt worden toevriezen : De rivicr
is bevrozen. in ijs veranderen , als Bet
water in deze fir esch is bevroren, of, met
zinverzetting Deze flesch is bevroren. De
handdoek is bevroren;
zeer koud worden:
1k bevries pier. De handen zijn mij bevrozen. b. w. den invloed der vorst doen ondervinden, met ijs bedekken or tot ijs doen
overgaan : De vorst bevriest den stroom. De
noordewrnd bevroor het water tot den grond.
In den bedrijvenden zin komt het weinig voor.
—ing, yr.
nevrijden, b. w. vrij maken , veelal met
de voorzetsels uit, van en voor, als : 1.) Hij
werd door zijne naastbestaanden uit de yevangenis bevrijd. 2.) lemand van jets bevrijden , d. i. hem er van on theffen. 3.)
remand voor iets bevrijden , d. i. hem er
tegen behoeden , makeir dat hij er Liets van
te lijden of te vreczen heeft. —er
m. (des, -s, mrv.-s.) —ing, yr. —ingsoorlog m. oorlog ter bevrijding der volken , inzonderh. die , waardoor NAPOLEON
van kroon en vrijheid beroofd werd. —ster,
yr. (mrv. -s.)
Ilevroeden, b. w. door vroeden (verouderd
woord , dat navorschen beteekende,) te weten komen , bevatten , begrijpen , inzien :
Ik kan niet bevroeden , waarom hij zoo
handelt. —er, m. (des -s, wry. -s.) —ing,
yr. -ster yr. (rnry .-s.)
Bevroeg, tijd van beYragen.
Bevroor, verl. tijd van bevriezen.
*Bevroos verl. tijd van bevriezen.

Bewa
Bevroren, verl. dw. van bevriezen.
Bevrozen, vent. dw. van bevriezen.
Bevruchten b.w. aan eene kiem het begi nsel barer ontwikkeling mededeelen, en een
dier of plant in staat stellen , om eene vrucht
voort te brengen: Eene bevruchte vrouw.
Dit ei is niet bevrucht. Bevruchte planten.
Bevrucht zijn, worden. —ing, yr. bet
bevruchten of beyrucht worden.
Bevuilen, b. w. met vuil , inzonderh. met
zijn' afgang, bezoedelen: Het kind heeft zich
van onderen tot boven bevuild. Zijn eigen
nest bevuilen. —ing yr.
Bewaaijen, gel. en ongel. b. w. met wind
omspoelen: De noordeurind Ran ons bier niet
bewaaijen. Zij bewaaide zich met haat'
zukdoek. Zij lieten zich door slavinnen bewaaijen.*-, o. w. met Z. , bewaaid worden.
Itewa,akster , yr. die bewaakt.
Bewaarder, m. (des mrv. -s,) die bebewaart ; inzonderh. in samenstelling , b. ,y.
Zegelbewaarder,, zilverbewaarster, Bewaarder der hypotheken , enz.
Bewaarheiden , b. w. de waarheid van
iets bewijzen : De uitkontst heeft het bewaarheld.
*Bewaarmiddel, o. middel ter bewaring, behoedwiddel. —plaats , yr. plaats
ter bewaring , bergplaats. —school, yr.
eene inrigting , waar kleine kinderen eenige
uren des daags bewaard en op eene nuttige
wijze bezig gehouden worden. —ster, yr.
(mrv.-s,) die be waart.
Bewaken , h. w. de wacht bij iemand of
lets houden : De stad bewaken. De hood bewaakt het huis.Een' krankzinnige bewaken;
fig. zorg voor iets dragen : Het Neil des lands
bewaken. —er, rn. —ing yr.
*Bewallen, b. w. met een' wal of met wallen omgeven : Bewalde steden. —ling, yr.
(mrv. -en.) bet bewallen ; hetgene bewalt
wal, alien.
Bewandelaar, m., —aarster yr.
die bewandelt. —en, b. w. op iets wandelen : Dit pad mag niet bewandeld worden.
Het pad der deugd bewandelen. —ing , yr.
Bewangen, b. w. bij scheepstimmerl.,
van wangen voorzien : Een' mast bewangen.
Bewapenen, b. w. van wapenen voorzien.
—ing, yr.
Bewaren, b. w. wegieggen , sparen :
heb nog iets voor u , voor deze gelegenheid
bewaard.
behoeden , zorg voor iets dragen:
God beware null De Hemel beware u voor
ongelukken —ing, yr. het bewaren :
lemand iets in of ter bewaring geven. In bewaring nemen , (1. (zaken) nemen orn te bewaren , (personen) nemen om vast te houden;
van bier : In verzekerde bewaring nemen of
zijn, gevangen nemen of zijn.
Bewasemen, b. w. met wasem bedekken.
—ing, yr.
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Bewa
Bewasschen ongel. b. w. het wasschen

Ile wij

gisting : Er heerschte eene groote beweging
onder het yolk. Het yolk in beweging brengen.
van iemands timer bezorgen Iemand bewasschen en benaaijen. wasschen: Deze *Beweiden, b. w. vee op iets laten weiden :
Men mag die akkers niet met schapen
&Judea laten zich goed bewasschen. -ing,
yr.
beweiden.
Igewassen, ongel. o. w. met Z. , met jets Bewelkoinen, zie Verwelkonten.
wassends bedekt worden : De aarde be wast Beweren, b. w. voor waar willen doen
met mos. Zijne borst is geheel met Naar bedoorgaan, staande houden Eene zaak beweren. .Hij beweert haar op het bal gezien
wassen.
Dewateren , b. w. met water bevochtigen
te hebben. —ing yr. (airy. -en,) het beweren : Zijne beweringen steunen op te zwakof besproeijen: Verscheidene groote rivieren
bewateren het land. bepissen : De kindeke gronden.
Bewerkelijk, (-er, -st,) by. werkelijk ,
ren hebben't bed bewaterd. —ing , yr.
dat veel week vordert ; geschikt om bewerkt
Beweegbaar, (-der -st,) b y. bewegelijk,
te bewegen: Beweegbare have , d. i. roete worden. —heid, yr. mogelijkheid ,
geschiktheid voor bewerking. b. w.
rende goederen. --baarheid, yr.
m. grond , waardoor iemand
aan jets werken : De eerie bewerkt bout, de
andere steen een derde metalen. door
bewogen wordt. —kracht, yr. kracht,
werken tot stand brengen , voortbrengen te
die in beweging brengt. o.
weeg brengen,maken,yervaardigen: Wie heeft
middel ter beweging. —oorzaak, yr.
dat woordenboek bewerkt? lemancls heil,
eerste oorzaak. —rad, o. drijfrad fig.
verderf, ondergang , dood , enz. bewerken.
hetgene tot jets beweegt, drijfveér.-reden
yr. —ster, yr.
—er, m. die bewerkt inzonderh. die jets
Igeweenen, b. w. ter oorzake van iemand
voortbrengt :1De bewerkers van genoemd
woordenboek hebben zich voortreffelijk ge of jets tranen storten : Den dood van eene
deugdzatne gade beveenen. — er , m.
kweten. —ing , yr. (mrv. -en.) —stet—ing, yr. —lijk, by. dat waard is
ligen, b. w. werkstellig maker,, tot stand
beweend te worden. —ster yr.
brengen : Wie zal het bewerkstelligen?
—stelliging, yr. —ster, yr. —tuieweerder, in. (des -s, mrv. -s,) die
gen , b. w. een ligehaam van die werktuigen
beweert. —schrift, o. schriftelijke bewevoorzien, welke voor de beweging en het lever'
ring. —ster, yr. (mrv. -s.)
gevorderd worden : Bewerktuigde wezens ,
Uewees , vent. tijd van bewijzen.
Ig ewegelijk, (-er, -st,) by. en bw. beligchamen. —tuiging, yr. het bewerktuigeni; toestand van het bewerktuigde , verweegbaar ; dat anderen bewegen of roeren
eeniging van die werktuigen , welke voor de
kan : Eene beweyelijke rede. Bewegelijk
beweging en bet !even eens ligchaams noodig
over Lets spreken.—eiiik.heid,ve.—en,
skin.
ongel. b. w. van plaats doen verandereti
verroeren : De last is zoo zwaar, dat ik Igewerp , zie Ontwerp. —en, ongel.
b. w. eigenlijk al werpende met iets bedekken,
kern niet bewegen kan; van hier inzonderh.
hoewel in dezen zin weinig of niet in gebruik,
Zich bewegen , van plaats veranderen. Het
b. v.: Een' muur met kalk bewerpen. *-,
was zoo stil, dat yeen blad zich bewoog.
werpende hereiken : 1k kan den witten paal
Het is gezond, zich na het eten te bewegen,
met dien zwaren steen niet bewerpen ; fig.
d. met stil te gaan zitten , een weinig te
zie OntwerFen.
wandelen ; fig. onrust en opsehudding veroorzaken : Het yolk bewegen, waarvoor men Bewesten, voorz. ten wester). van: Bewesten
de Kaap.*-, bw. naar het westen ten westen.
beter zegt : Het yolk in beweging brengen.
Hemel en aarde bewegen, d. alte middelen Lg ewettigen, b. w., zie Wettigen.
aanwenden , die ons ter dienste staan. -, Bewezen , veil. dw. van bewijzen.
aandoen , roeren , treffen, gewaarwordingen Bewierooken , b. w. in wierook hullers,
wierook toezwaaijen : Het altaar bewievan medelijden , berouw , enz. bij iemand
rooken ; fig. boven mate prijzen vleijen.
opwekken : Htj werd door inijne to 'spraak
—er,m.—ing, yr. (mrv. -en.) —ster,
zeer bewogen. *-, nopen , aanzetten , overyr. (mrv. -s.)
halen : Writ bewooy Item tot diets stop?
—er, m. —ing, yr. (mrv. -en,) lift Bewierp, veil. tijd van bewerpen.
bewegen , plaatsverandering : In beweging Bewies , vent. tijd van bewassen.
z1lirt , komen , raken , brengen , houden. Ig ewiesch, yea, tijd van bewasschen.
o. (van het mrv. -zen,) datgene,
Altijd in beweging zijn. Beweging ma ken,
waardoor iets word t bewezen : Bij gebrek
neaten „ verschaffert ; fig. lets uit eigen
van bewijzen. Bewlyzen van iets geven ,
beweging does, d. zonder door anderen
leveren , voor iets aanvoeren , bijbrengen.
daartoe aatigespoord te zijn. De eerste beblijk , teeken : Een bewijs van achting,
weging (d. opwelling) van toorn bedwingliefde, vriendschap, genegenheid, van zijit"
en. *-, op! oop , opsehudding rumocr
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Bewij
eerbied ; van hier in den getneetiz spreektr.
de schijn of het voorkomen van lets: Bewijy
van lets doen, d. i. den schijn van jets
aarmernen ; zie ook newijsje.—baar,
dat bewezen kan worden : Eene bewijsbare stelling. —baa,rheid, yr.
—gron.d, nr. grond , waardoor !nen iets
bewijst. —je o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van bewijs ; inzonderh. in het
gerneenz. verkeer,, fig. iets , een
-kraeht, Yr. bewijzende kracht.-pla,ats,
vr. plaats maarmede iets wordt bewezen.
—retie, vr aide om te bewijzen. —stuk,
0. stuk of schrift , waardoor men jets
bewijst.
Bewijzen, ongtl. b. w. met der daad of
met growler) toonen : Ik zal het ubewijzen.
flij &eft het met getuigen bewezen. -,
doen toonen : lemand eer, vriendsehap bewijzen.
Bewilligen , b. w. zijne gewilligheid tot
jets doen blijken. toestaan, in willigen: remand
lets bewilliyen. -, o. w. met H. i entel in: In
iets bewilligen , d. i. in iets toestemmen.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —ing, yr.
vr. toestertuning , vergunning. —ster, yr.
rv. -s.)
Bewimpelen , b. w. eigenlijk, met wim
pels behangen ; loch enkel fig. bedekken ,
verbloernen: Eene zaak bewimpelen.—ing,

yr.
liewind, o. (des -s,) het bestuur Het
bewind voeren. de bestuurders. —en,
° nye!. b. w. omwinden . windende met jets
bedek ken : Een ijzerdraad met saj et bewinden. —hebber, m. (des -s, mev. -s,)
bestuurder: Debewindhebbers der voormalig e
0.-I. Compagnie. —"hebster, yr. (mrv.
-s.) —ing, vr. —set, o. datgene, waarmede iets bewonden is of worst. slieden, m. mrv. van bewindsman. —sinan,
m. (miry. -lieden,) iemand, die 't bewind voert.
—voerder, rn. bewindsman.
inewitten, b. w. op de oppervlakte witten.
tijd van bewaaijen.
Inewoei,
Bewoelen, b. w. omwoelen , bewinden ;
inzonderh. bij zeevarenden : Ben' kabel bewoelen. —ing, yr.
Bewogen, verl. dw. van bewegen.
Bewolken, b. w. met wolken bedekken :
Storm en regen bewolken den kernel; fig.
Ik zag Naar oog van tranen bewolkt.
0. w. met Z., zich met wolken bedekken :
De lucht begon in het zuiden te bewolken.
—ing, yr.
Uewond verl. tijd van bewinden.
newonden,
dw. van bewinden.
Bewonderaar, go. (des -s, rare. -s,)
—aarster, yr. (mrv. -s.) die bewondert.
—en, b. w. als een wonder beschon wen
441 zji ne verbazing ell flowikeuring daarover
uitdrukken : 1k bew-onder zulk ten' mai,

Bezel
—enswaardig,(-er,-st,) by. -en bw. die
of dat bewonderiug verdient. --ing, yr.
liewonen, b. w. in een land , huis , vertrek . enz. woven Een land, huis , stad,
'tut, enz, bewouen. tn., (des -s, mrv.
-s.)
Bewoog, yen]. tijd van bewegen.
liewoonbaar, by. ter bewoning geschikt.
—baarheid, yr. —ster, yr. (mrv. -s.)
Bewoorden, b. w. in woorden kleeden
yr. (mrv.
met woorden uitdrukken
-en,) bet bewoorden ; uitdrukking.
Beworp zie Bewierp.
newust, wetend onderrigt : Ik ben
daarvan bewust, ik weet er van. De bewuste
caak. Zijt gij er van bewust ,dat mijn own
naar Parijs gaat? Uitdrukkingen als : Het
is mij niet bewust, enz. worden door BILD.
afgekeurd. -eloos,bv. buiten kenilis,'zonderkermis. —eloosheid, vr. toestand van
den bewustelooze. —heid, vr. kennis,
inzonderh. het kennis dragen van ons eigen
aanwezen : Zonder bewustheid zijn, Zie ook.
Zelfbevvustheid. —zijn, o. bewustheid : Hij had zijn bewustzijn verloren.
Bezaaijen, b. w. met zaad bestrooijen
Zijne akkers met tarwebezaaijen ; fig. als
met zaadkorrels bedekken : De kernel is
met sterren bezaaicl. —jing , yr. (mrv.
-en,) het bezaaijen ; wijze van bezaaijen.
Bezaan yr. (mrv. -anon,) achterste mast;
achterste zeil , schooverzeil. sbras m.
bras der bezaan. _sinast, us. bezaan.
—sra, yr. —srust yr. rust der bezaan.
Bezabberen , b. w. bezeeveren , bekwijlen , op iets zabberen.
nezadigd,(-er, -st.) by. en bw. beseheiden.,
zachtmoedig. kalm, bedaard : Een bezadigd
man. Een bezadigd oordeel. Zich bezadiyd
gedragen. tkgevoelmijbezadigd. -dheid,
vr.—en, b. w. weinig gebruikelijk tevreden
stel len , bevredigen.
Bezag , verl. tijd van bezien.

*Bezakken o. w. zie Bezinken.
Beza,nden, b. w. met zand bestrooijen of
bedekken. —ing, yr. het bezanden.
Bezat verl. tijd van bezitten.
Bezeeren, b. w. zeer doen : Men bezeert
iemand , zich. —ing, yr.
Bezeeveren , b. w. met zeever bedekken,
bekwijlen —ing, yr.
Bezegelen 9 b. w. van een zegel of van

zegels voorzien : Men bezegelt eene akte ,
een' brief; doeli inzonderh. fig: bekrachtigen,
bevestigen : lets met een' eed bezegelen.
—ing, vr.
Bezeild, bv. van een schip , dat eenigen
tijd gezeild heeft : Een wel ,bezeild schip,
Een slecht bezeild schi d. cen sehip ,

hetwelk goed, slecht zeilt.
ezeilen , b. w. zeilende bereiken : Wij
bezeilden de hasp in twee maanden ;
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Bezegn
Men k,zn hooger' noch lager' wal met hem
bezeilen. Men kan geene haven met hem bezeilen , d. i. men kan niets met hem aanvangen.
Bezem, m. (des -s,mrv. -s, -en.) een van
roedjes, heidekruid , enz. samengesteld werkwig om te vegen. S prw. Nieuwe bezems
vegen schoon, wordt gezegd van nieuwe
dienstboden welke in den beginne pligt
getronw vervullen. -band. m. band om een'
bezem. —binden o. het binden van bezems ; beroep van bezernbinder. binder , m. man , die bezems bindt , rnaakt.
--binderij , yr. het hezembinden.
—bindster, yr. —heide, yr. Lange
heide voor bezems geschikt. —kruid, o.
veegkruid. —inaakster yr., maker , m. die bezems maakt. —man,
in. man, die bezems langs de huizen verkoopt.
—pje 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. .van
bezem. --schoon by. met den bezem
schoon gemaakt of geveegd —steel,
— stok, 1m. steel . van een' bezem.
ver y m. weleer de kleinste zilvermunt in
Nederland , dos geheeten naar de zeven daarop aryl:wide pijlen , het zinnebeeld der
zeven vereenigde gewesten.
ftezending, yr. (mrv. -en.) gezantschap,
de aigezondene personen : De bezending
werd vriendelijk ontvangen, gezonden
pak of baal : Ik heb gisteren eene bezending
boeken ontvangen.
Bezet, (meer meest -,) by. fig. die of dat
wegens bezigheden niet tot jets anders kan
gehruikt worden Ik ben morgen den ganschen day bezel. Al rnijne uren zijn bezet.
Bezeten, veil. dw, van bezitten. —e , rn.
en yr. (des -n, -n,) iemand , die van den
duivel bezeten is. —heid, yr. toestand
eens bezetenen.
Bezetheid, yr. drukte; bezetting op de
Borst. —teling, tn. (des -s, mrv. -en,)
soldaat der bezetting. —ten, b.w. door zetten met jets bedekken of vullen :. Nen bezet eene tafel met spijzen , een' degen met
diaman ten , een' weg met boomen. Alle
plaatsen zijn bezet. #Jijne morgenuren zijn
alle bezet d. ik heb Been coke: uur in den
morgen vrij. vooral in:het krijgsw..: Eene
stad bezetten , d. i. a.) haar innemen , b.)
er bezetting in leggen , c.) haar berennen. Zie
oak Bezet. -ting,vr.(mrv. -en Arkigs yolk
i rOene stad, p;arnizoen.*--, in de geneeskunde:
Eene bezetting op de burst hebben, d. i.
eene benaanwdbeid op de horst hebben,welke
de ademhaling belemmert.
Bezie, vr (ntrv. -en,) bes.
Bezielen, b. w. eene ziel d. Leven . aan
jets- geven. : De stof bezielen. Alle bezielde
ivezens ; fig. met /even en p;cest vervullen
voorzien van lets : Liefde voor bet widerland be:ielde hem, met cooed. --ing, yr.

Bezit
onreg. w. beschouwen bekijken,
hezigtigen : Bezie het goed. Zich in den
Spiegel bezien ; Dat zal to bezien staan,
d. zulks is nog zoo zeker niet. --sw aardig , by. waard bezien te worden.
(-er, -st,) by. onledig, werkend , aan
't werk : Bezig can of met iets zijn. Voor
iemand bezig zijn. Iemand of Zich bezin
houden met jets. —en, b. w. p,ebruiken :
Dat woord kan men in dien zin niet bezigen.
—er m. (des -s, mrv. -s,) die bezigt.
- held, in. (rnrv. -heden,) het bezig
zijn ; :inzonderh. voorwerp van iemands
werkzaamheid , hetgene iemand bezig houdt:
Ik heb vele bezigheden. -ing-, yr..-ster,
yr. (mrv. -s.)
Bezigtigen b. w. met het gezigt onderzoeken , bezien. —er, m. (des -s, mrv. -s.)
—ing, yr. —ster, vr. (mrv. -s.)
Bezijden , voorz. aan de zijde van , d. i.
buiten : Bezijden het spoor rijden ; fig. Dat
is bezijden de waarheid , dat is onwaar. 4-,
hw. ter zijde.
Bezilveren, b. w. verzilveren.
Bezingen, ongel. b. w. over of op iemand
or iets zingen ; fig. tot bet onderwerp van
een gedicht maken Fen' held bezingen.
Ilij heejt de vrijheid in een fraai diehtstuk
bezongen. -er, m. -Jug, yr. ster, yr.
Bezinken, ongel. 0. w. met Z. , door stilstaan klaar worden : Laat het aftreksel
eerst wet bezinken. —ing, yr. —set,
o. (des -s, mrv. -s,) hetgene bij het stilstaau
eerier vloeistof naar den bodem zinkt.
Bezinnen , ongel. b. w. verzirinen , uitdenken bedenken : Wie heeft die middelen
(zich), w. w. zich herinneren :
bezonnen.
Ik bezin mid" niet , ooit zoo ie Is gehoord te
hebben , dat ik ooit zooiets gehoord
zich trachten te herinneren 1 k bezin er mij
reeds langte vergeefs overleggen, nadenken : Hij bezint zich veel te lung. Zie
ook liezonnen.
Bezit, o. (des -s,) bet bezitten , hebben :
bezit ?amen., Bezit van iets nemen. lets
in bezit of in zijn bezit, hebben. In het bezit
van jets zijn. Zich of _remand in 't bezit van
jets stellen. —neining, vr. het bezit
nemen. —ster y r.—telijk b y . in de
spraakk. , dat bezit aanduidt Beziltelijke

voornaamwoo rden zijn mijn, zijn , haar ,
ons , nw, hnn. —ten, ongel. b. w. op
iets zitten : Die stoel is nog door niemand
bezeten ; fig. in zijn bezit of magt hebben
onder zich liebben ; met iets begaafd zijn

iets hebben : Ilijbezit aanzienlijke goederen. een edel hart. godgeleerden , dock
enkel in bet veil. dw. , als: Van den duirel
bezeten zijn. Bezeten zijn „ in de magt cb
; fig. Zijt gej bezeten? zdt
drivels
-en,)
vr.
dol ? - - -ter ,
het bezitten, bezit ; hetgene iemand bezit,
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Zijne bezittingen zijn aanzienljk vermeerderd. —tingsregt, o. refit om to bezitten.
Bezoar m. (des -s, mrv. -s,) steenachtige
verharding , welke in de ligchamen van sommige dieren ontstaat en waaraan men vroeger
geneeskracht toeschreef, vooral tegen vergiften.
Bezocht, vent. tijd en verl. dw. van bezoeken.
*Bezoden , b. w. met zoden beleggen.
—ing r.
Bezoedelen , b. w. besmetten , hemorsen , bevuilen , vuil maken : Zijne kleederen bezoedelen ; fig. Zijne handen met het
bloed van onschuldige gevangenen bezoedelen. Zich met wreedheden bezoedelen.
--ing yr.
Bezoek, o. (des -s,mrv.-en,) het bezoeken,
doch bijna enkel in samenstelling, (huisbezoek , kraambezoek, schoolbezoek , enz. ,)
behalve wanneer het geschiedt nit vriendschap of beleefdheid als : E'en bezoek bij
iemand a.fleggen. lentand een bezoek geven.
lemand met een bezoek vereeren. Op een bezoek gaan, zijn. Een bezoek aannemen ,afslaan, ajwijzen. * bezoekende persoon of
personen: Bezoek hebben of krijgen. —en,
onreg. b, w. naar een' persoon of zaak gaan
hetzij orn bezigheden , hetzij uit vriendschap
of uit wel 1 evend bezoekt een' vriend,
de faarmarkten , de school , de kerk , de
openbare wandelplaatsen enz. Deze arts
bezoekt de zieken getrouw.*-, de proef van
iets nemen , onierzoeken , doch weinig ge brnikelijk : Bezoek en gij zult vinden. -,
in een' godgeleerden zin , iemand plagen
toezenden : Die stad wend zwaar bezocht ;
fig. Den vijand met een sterk leper bezoeken , d. i. hem daarmede aanvallen. —er
m. iemand , die een bezoek aflegt ; inzonderh.
op sornmige plaatsen,ziekentrooster. —Jug,
yr. (mrv. -en,) bezoek ; inzonderh. bij godgeleerden , toezending van plagen, of de plagen
zelven : Bet was eene zware bezoeking.
—ster, yr. die een bezoek aflegt.
Bezoideling m. (des -s, mrv. -en,) bezoldigde.
Bezolderen , b. w. van een' zoider of zoldering voorzien. —ing, vr.
Ilezoldigen, b. w. iemand bezoldinggeven:
Zij werden ruim bezoldigd. —iging, yr.
het bezondigen; datgene waarmede iemand
bezotdigd wordt , soldij, —ing , (mrv. -en,)
soldij, loon ; fig. De bezolding (d. bet loon)
der zonde is de door'.
liezon verl. trod. van bezinnen.
Bezondigen (zich), w. w. zich met zonde
beraden , eene zonde begaan : 1k zou nrij
bezondigen, indien ik kla,a gde.*-, met voorzeLels , 1.) a a n, als : Zich aan iemand of
iets bezondigen cene zonde ten aanzien van
ienland of iets begaan 2.) t egen, als

Zich tegen iemand bezondigen, d. eene
zonde tegen iemand begaan. —ing , yr.
het bezondigen.
Bezong , verl. tijd van hezingen.
fiezongen verl. dw. van bezinken.
ilezonh. ,
tijd van bezinken.
Bezonlien, verl. dw. van bezinken.
Bezonnen , vent. dw. van bezinnen.
(-er, -st,) by. en bw. hedachtzaam beraden,
inzonderh. als tep.;enstel ling van Onbezonnen.
—held, yr. bedachtzaamheid.
Bezoonien , b. w. omzoomen ; fig. als met
een' zoom omgeven. —ing, yr.
Bezoop, verl. tijd van bezuipen.
Ifiezopen verl. dw. van bezuipen.
Bezorgd,b y. (-er.-st,)bekommerd: Bezorgd
voor iemand of jets zijn d. i. ten aanzien
van iemand of iets in zorg ofonrust verkeeren.
—held, y r. onrust, vrees.
Bezorgen , b. w. zorgen voor lets, in orde
brengen : Alles is bezorgd ; fig. Hij is bezorgd, d. hij kan goed lever); ook : hij
is beschonken. *-, ter hand stel len : Gij moet
de laarzen bij den postmeester bezorgen.
—er, m. —lag , y r. —ster yr.
Bezuiden, voorz.ten zuiden van : Bezniden
St.Helerta.*-,bw.ten zuiden, naar het zuiden.
Bezuinigen, b. w. door zuinigbeid overleggen , nitztrinigen : Op die wljze kan men
veel be zuinig en (zich), w. w. zuinig zijn,
zuiniger Leven. ---er, m. (des -s, mrv. -s,)
die beztrinigt. —ing, y r. (mrv. -en,) het
bezirinigen : Enkel door bezuini ging kan hij
zich redden. —ster y r. (mrv. -s.)
Beznipen ongel. b. w. in de Platte taal,
bedrinken.
Bezuren, b. w, fig. in den gemeenz. sprktr.
lets ,moeten bezuren , d. lijden of boeten
voor jets. Mijn neef moest het met den
dood bezuren.
Bezwaar o. (des -s, mrv. -aren,) hetgene
bezwaart of moei;elijk rnaakt, moeijelijkheid,
last : Dat, is een groot bezwaar voor nuj.
Zijn die bezwaren reeds nit den weg geruimd
nadeel. schade : Zonder bezwaar
voor 's Rijks schatkist.
(-er, -st,) by.
fig. bekornmerd : E en, bezwaard gemoed.
Over iets bezwaard Zich over lets bezwaard vinden. Zich bezwaard over iets maken.i d.i. zich over jets verontrusten.-der,
(des -s,
-s.) —dheid, yr. ongerustheid bekommering.
(-er, -st.) by.
bw. met moeite ; naauwehjks :
Gij zult er bezwaarNk voor zeven uur wezen.
, y r. (mrv. -sen,)
verdrietelij kheid
bekommering. —ster
ye. ( num -s.)
Bezwachtelen,b. w. met een' zwachtel of
met zwaehteis omwinden: Len kind bezwrzclttelen ; fig. bewimpe/en , vermommen:
Zjn geze 3 de me' Pen' sehoonen scirtja bezw:tc &elm. --ing yr.
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Bezwa
Bezwadderen , b. w. met zijn' zwadder
bezoedelen ; fig. bezoedelen , lasteren.

Dezwalken, b. w. van zijn' glans berooven;
meestal fig. benadeelen , schenden: Iemands
eer of goeden naam bezwalken. —er,
m. (des -s, mrv. -s.) —ing, yr. —ster
yr. (mrv. -s.)
Dezwangeren, b. w. zwanger maken ,
inzonderh. door een' ongeoorloofden bijslaap:
Een' meisje bezwangeren. in de scheikunde, laten doortrekken aanvullen : De
lucht is met brandbare stoffenbezwangerd.
—ing, yr.
Dezwaren, b. w. zwaar maken : Een'
wagen bezwaren; van frier : drukken op jets,
tot een' last verstrekken : Vette spijzen bezwaren de maag. Goed doorbakken roggebrood is niet bezwarend voor de maag ,bezwaart niet, bezwaart de maag niet; fig.
Een,' yevangene bezwaren , d. i. hem jets
te last leggen. Bet yolk met geldheffingen
bezwaren, d. drukken. Zijn geweren met
sets bezwaren, d. iets kwaads op zijn geweten nemen. Zijne goederen bezwaren,
d. geiden daarin opnemen. Zich over
iets bezwaren, d. zich over iets bekommeren. Zie ook Bezwaard.—ing, vr.
Bezweek verl. tijd van bezwijken.
ilezweerder m,, —ster vr. die bezweert.
Bezweeten , b. w, met zweet bedekken
of bevochtigen : Ik ben zeer bezweet.
illezweken
dw. van bezwijken.
Bezwemmen, ongel. b. w. in een water
zwemmen ; zwemmende bereiken : Kunt gij
den anderen oever bezwemmen?
Dezweren, ongel. b. w. met cede bekrachtigen : Eene getuigenis bezweren."-,
door middel van een' eed trachten te bewegen ; van bier met aandrang srneeken als:
Ik bid, ik bezweer u kom mij te hulp Bij
bezwoer mij bij Goa en al de heiligen. -,
door bijgeloovige woorden en toovermiddelen
bannen : Den duivel bezweren. Geesten bezweren. —ing, yr. (mrv. -en.) —lagsboek, o. bock met bezweriugsformulieren.
—ingsformulier o. formulier van
bezwering. —ingsvoorschrift, o. voorschrift van bezwering.
Dezwijken, ongel. o. w, met Z. , te zwak
worden om weérstand aan zekere werkingen
te bieden , en daardoor nederzijgen , niet
bestand zijn tegen heeft lung tegen
de ziekte gekampt , dock is ten laatste bezweken. Onder een' last bezwijken,. Voor
de dapperheid van een leper bezwijken,
Voor of Onder het geweld eener ziekte bezwijken; fig. In de liefde tezwzjken,, d. i.
daarin onbestendig zijn. van een' muur,
euz. inzakken, wijken: De muur is bezweken.
--ing Yr.
Ei:ezwijmen., o. w. mei, Z. , iu oinmagt

Biecht
--frog, yr.
vallen Zij bezwijmt
(mrv, -en.) bet bezwijmen ; onmagt, fiaauwte.
Bezwoer, verl. tij d van bezweren.
verl. tijd van bezwemmen.
illezwommen, verl. dw. van bezwemmen.
Bezworen, verl. dw. van bezweren.
Bibberen, o. w. met H., beven , ripen;
inzonderh. van koude: Ilij bibbert van de low.
*Bibliotheearis, In. (van den -, mrv.
-sen.) opziener of bewaarder eener boekerij.
*Bibliotheek, vr. (mrv. -eken,) boekerij,
boekverzameling : Hij hie ft zijne gansche
bibliotheek verkocht ; fig. Eene wandelende
bibliotheek , een man , die veel boekenkennis
bezit. *- 4 plaats, zaal , die eene boekerij
bevat: Ifij zit den ganschen dug in zijne
bibliotheek. —gebou.w, o. gebouw
dat eene bibliotheek bevat. —trapje o.
trapje , waarvan men in eerie bibliotheek gebruik maakt.
Bidba,nk yr. knielbankje met een' lessenaar,, om zijn gebed te verrigten. —Bag,
m. bededag. —deinan, m. op sommige
plaatsen,bedelaar. —den , ongel. b. en o.
w. met H. , (ik bad . heb gebeden ,) zijne
gedachten stil of in luide woorden tot Goo
verheffen , Hem aanroepen, een gebed of
gebeden doen : Goo bidden. Goa om zegen,
om vergeving van zonden bidden.Een onzevader bidden. Sprw. iVood leert bidden. d. i.
de nood spoort ons tot Bingen aan , die wij
anders niet doen zouden. *--, een dringend verzoek aan iemand doen Iemand OM iets
bidden. Iemand ter begrafenis bidden. Hs
bid u, doe het tocli. Ilij heeft er mij om
gebeden, —der, m. (des -s, mrv. -s,) die
bidt ; inzonderh. begrafenisbidder. ding,
yr. —plaats, yr. zie Bedeplaats.
—ster, vr, (mrv, -s.) o. zie
Dedestond. —vertrek , o. vertrek ,
waar men min gebed doet.
Biechi , yr. (nirv. -en,) bij sommige gezinten , belijdenis van zonden meestal voor bet
gebruik van bet avondmaal aan den geestelijke afgelegd: Te biecht pan, gaan biechten.
Sprw. Bij den duivel te biecht gaan, aan
iemand, die gees vertrouwen waard is , zijne
geheimen openbaren of zijne belangen opdragen. De biecht hooren. Zijne biecht afleggen. Iemand de biecht afnemen. —eling, m. en Yr. (des -s, mrv. -en,) biechtende persoon, met opzigt tot den geestelijke,
Welke de bieelit boort. —en , b. w. iemand
de biecht afriernen , dock weinig gebruik. :

De pastoor heeft gisteren, wel zesVg menschen gebiecht. "-, bekennen: wit nog
meer biechten , d. i. in de dagelijksche taal
bij wit nog meer bekennen. *-, inzonderb.
zijne zonden aan Pen' bieclitvader belijden :
Zie ook
Ilebt pij allis yebiecht
Wieciaten. —er r». (des -s. sore. -s.)
die

---gei
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o. inelienk der bieeli-
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telingen aan den bieclitvader. —lug, yr.
—kind , 0. hiechteling. —penning,
m. biechtgeld. —ster , yr. —stoel, m.
cen kerkgestoelte , waarin de biecht wordt
afgehoord. .-wader , m. geestelijke ,
welke de biecht hoort.
Rieden , ongel. b. w. (ik hood . geboden.)
toereiken , toesteken, aan bieden : Iemand de
hand bieden, d, i. hem de hand toesteken ;
(fig.) hem witlen helper!. remand help, wegrstand,tegenstand bieden. remand het hoofd
bieden, zich tegen hem verzetten. '1E-, loven,
d. i. heloven hem te zullen geven: Wat biedt
hij voor die koe? Zii heeft er niet op Beboden. —er , m. (des -s, mrv. -s.) —ing,
yr. —ster , yr. (mrv, -s.)
Bier, o. (des -s, mrv. -en,) een hekende
drank , die uit gerste- of tarwemout , ja uit
onie rscheidene andere grondstoffen, meestal
met toevoeging van hop , bereid worth:
Versch bier. Oud bier. Belegen bier. Wit
bier. Bruin bier. se-, op sommige plaatsen ,
een onthaal, waarbij oorspronkelijk bier
gedronken wordt ; inzonderh. won't het
gegeven door een' landman aan degenen
zijner Buren, welke hem bij eene verhuizing
behulpzaam geweest zijn , of hem mest voor
zijne akkers gegeven hebben, in welk laatste
geva 1 hij een mestbier geeft. -achtig, (-er,
-st,) b y . dat lets van bier heeft. —accijns,
m. accijns op het bier. —azijn , m, tegenstelling van wijnazijrt , enz. —bank , yr.
bank in eene bierkroeg. —boom, m. boom,
waarmee de bierdragers het vat vervoeren.
—brouwer,, m. brouwer,, tegenstelling
van azijnbrouwer. —brouwerij , yr.
brouwerij , waar men bier maakt ; het brouwen van bier. —bulk, m. dikke buik ,
door het bierdrinken veroorzaakt. *-, m, en
vr. hij of zij , die veel bier drinkt. —dra-

ger , m. —drinker , m. —drinkster , yr. —edik , —eek , m.
bierazijn. —enbrood , o. eene spijs ,
die uit bier en brood bestaat. —Resell,
yr. —geld, o. drinkgeld ; zie Ilieraccijns. —glas, o. —huis, o. huis,
waar bier vertapt wordt. —kan , yr.
—kar,, yr. kar,, waarmee bier wordt
vervoerd . —kelder , m. kelder voor
ofmet bier ; kelder, waar men bier verkoopt.

—kop , m., —kopje , o, garden kop ,
waaruit men bier drinkt. —kroeg , yr.
—kruik,vr. —kurk , yr. kurk , die op
eene bierkrtiik , enz. is geweest. —lucht,
yr. --meat, yr. —pap , vr. pap van
bier. -pens, yr. zie Illierbuik.-slede,
—slee , yr. —sleper , m. man , die
bier met eene slede vel . voert. —smaali ,
m. —steker,, m. iemand , die vreernde
bieren in 't groot verkoopt. —stelierlj ,
vr. ( //Iry -et),) het verkoopezi van vreemle
bieren in 't viol,. --ste.1, o, bierwagen; zie

Bij
Bierstelling.—stellinr,, yr. stellinD.
waarop men biervaten plaatst. —tapper ,
m. —tapster , yr. —tje , o. (des -s, mrv.
-s,)verkleinw. van bier. —ton , y r. —vat,
o. —vlieg , vr. vlieg , die op bier asst. ; fig.
bierbaik. —wagers, m. —werker,
m. brouwersknecht.

Bies , yr. (mrv. -zen,) plant, die op vochtige
plaatsen groeit en een' buigzamen stengel
heeft. welke zeer geschikt is orn te hinden of te
ylechten , vooral om er vloer- en stoelmatten
van te vervaarden. —band, m.—bosela,
o. streek , die met biezen begroeid is. —je,o.
(des -s, mrv.-s,) verkleinw, van hies; fig. dun
rondachtig strookje,gerneenlijk vameene andere kleur, dan de stof, waarop of waartusschen
het gehecht is : Eerie broek met een wit
biesje.—korf, m.korf van biezen. —lint ,
o. zeer vital lint. —look , o. soort van look
met biesvormige bladen. —lookpannekoek , m. --pit, yr. merg van biezen,
't welk de landlieden als eene pit in de lamp
branders.
Blest , yr. eerste melk eener koe na het
kalven. —boter, yr. boter van biest.
—emelk, y r. biest. —epannekoek,
m. pannekoek met biest beslagen.
Biesvormig , by. naar eene hies gelijkende.
filet, zie Beet.
Bietebaauw , m. (des -s, mrv. -en,)
bullebak.
illieze , yr. (rare. --n,) hies. —n , onverb.
b y . van biezen gemaakt : Een biezen korf je.
*1Etiezen , zie Bijzen.
Rig, Bigge, yr. (rnrv. biggen,) (icing varken.
Biggelen, o. w. met Z., afrollen. afloopen:
De trartenbiggeldert haar tangs de wangen.
Itiggetje, o. (des -s, mrv. -s,)verkleinw. van
big.
Bigot , (-ter, -st,) b y . dweepachtig en bijgeloovig. —terie , y r. dweeperij met
bijgeloof gepaard.
Bij, y r. (mrv. -en,) een bekend diertje',,
't welk honig en was bereidt : Bien hoiden.
*-, naam van een zuidelijk gesternte, Apis.
Bij , voorz. hetwelk den ger ingen afstand van
plaats of tijd tusschen twee voorwerpen aan duidt , zoo wel met beweging als met rust :
Er is een train bij het huis. IN is bij de
zestig (jaar mid). Ga bij het vuur zitten.
se -,van den naam eens persoons gevolgd,beteekent het dikwijls aan het huis van: Hij is
bij onzen buurman. IL heb het bij den hoedernaker gezien. Ga even, bij den sniid, lk,
woon bij een' loodgieter. IL eet van daag bij
lily' neef. se-, bij verzekeringen of bezweringezi
duidt het den heweeggrond aan , (zoo veel als
door , in het Fransch p a r , in bet Engelsch
1) y) : Bij GOD! het is tvaar. Zip be:woer
hem by hare liefde. se-, ter vervanging vast
onderstheidene al-vivre voorzetsels, als : itij is
nog by(irOievea. Bij (op)dit gezegde schoten
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yr. spreuk nit den bijbel. —stof, yr. stof
/mar delranen in de ooyen. Bij (door) mil
ontleend uit den bijbel. —taal , yr. taal
Jtotaris onderschreven. Het was eerie yedes biibels; taal volgeus den bijbel. —tek st,
tvoonte bij (onder) de oude Grieken. Bij
tekst uit den bijbel. —tje o. (des -s,
(onder,, tussshen) mijne papieren. Bij (aan)
rnrv.-s,) verkleinw.van bijbel. -uitlegger,
paren. lemand bij (arm) de hand vatten ; fig.
m. -uitlegging, yr. -uitlegkunde,
lets bij de hand vatten.,nemen, iets beginner),
vr. bedrevenheid in het uitleggen van den
ondernemen. lets bij de 'hand Itebben een
bijbel.—vast , by. hi den bijbel zeer bedrebedrijf oefenen. Bij de Band zzjn, d. in de
—ververy. —verkiaarder,,
nahijheid irk) , nit het bed zijii ; te spreken
Waring, yr. —verspreider m.
-zijn ; ook:geslepen zijn. (Van dit bij de hand
—verspreiding , yr. —vertaler,
heeft men zelfs in de omgangstaal een bijv.
—vertaling , yr. --vriend
naamw. gevormd en zegt : Een bijdehand
--week , o. bij boekli. , uitgave van den
kind.) Bij (met) de el, de rnaat , enc. verbijbel of van eenige deelen ; bijbel met eene
koopert. Bij (gedurende den, over) dag. Bij
verklaring ; verklaring van den bijbel.
avond en ontijd. Bij (ter) gelegenheid der
—woord o. woord uit den bijbel ; fig.
krooning. lk heb geen geld bij muj , in den
Gods woord.
zak. Bij (beneveus) rijkdont heeft zij ver4' Ilikibetaling,vr. betaling hovers jets anders:
stand. Bz sedert) menschen geheugen.
Met bijbetaling der ren ten.
als verkorting Ztjt ge met It W sehrilfwerk
nog niet bij ? (bijgekomen ?) — In samen- *Bijbeteekenis Yr. bijkomende beteekepis.
stell!ng met werkwoorden is bij al tijd scheidbaar en beteekent I.) eene gemeenschappe- Bijbinden , ongel, b. w. bij iets antlers
lijkbeid als : B tjblijven; IL) eene toevoeging, binden loch enkel in het veil. dw., zie ECU.
als : Bijdragett tot eene -ondernenting ; III.) —binding , yr.
eerie gedeeltelijke herstelling: Bijschilderert.-- *Bijblad, o. bijvoegsel van een dagblad, enz.
Vele woorden , die aldus sainerigesteld voor- Bijblijven, ongel, o w. met Z. , bij iemand
blijven, niet verlaten:Ik kan u niet bijblijven,
komen,behooren vaueen geschreven te worden,
eigenlijk geen' gelijken tred met u houden
dewijl bij eene beheersching heeft, bij v.
fig. niet tegen a opleeren. Dat gebrek zal
Indien ik er dit nog bij voeg , d. dit nog
Item wet bijblijven (aankleven) , zoo lacy
bij bet overige voeg. Eenige tegenwoordige
in bet geheugen blijven : Dat
hij leeft.
Yerledenedeelwoorden,die sows bijvoegelijk
voorval is mij steeds bijgebleven. —ing
voorkoinen , bij Y. De bijkomende omstattyr.
digheden , de bijgevoegde boeken, de bijyetelde kwartjes, schijnen oorzaak -te zijn ge- *Ilijboek., o. bock, dat nevens een ander
is aangelegd. —en , b. w. bij het overige
weest , dat sommige schrijyers de grondwoorboeken: .Zija die posten reeds bijgeboekti
den als samenstellingen in hunne woorden—ing , yr.
boeken hebben opgenomen.
Bijaldien , voegw. indien , in gevalle , zoo: Bijbrengen, onreg. b. w. aanvoeren , aante uwer verschooning
halen : Wat kunt
Bija:dien men het verttenten moyt.
baten , helpers : Dat Lan
bijbrettgen?
41ilijbedoeling, yr. bijkomende bedoeling.
niet reel b?jbrengen.
schikken, doen :
*Bijbegrip , o. bijkomend begrip.
Zoo ik het eenigszins bijbrengen kan, zal
in. (des -s, rnrv. -s,) de heilige schrift:
ik komen. —er, m.—ing, yr. —ster, yr.
Den bijbel lezen, verspreiden.
bock ,
't well: de heilige schrift hevat. —band , Hijdeha,ndsch , zie Bijhandsch.
m. —beslag, o. —blad, o. blad van *Bijdenkbeeld, o. bijkomend denkbeeld.
bijbel. —bloem , yr. IBijdicht o. episode in een dichtstuk.
den bijbel
schoone bijbelplaats. —bock, o. bijbel ; een *Bijdoel, zie Bijoogmerk.
enkel bock (bij v. het bock van JoB) des Bijdoen, onreg. b. w. er bij doen, enkel
in het veil. dw. , zie Bij.
hijbels. —druk , m. druk van den bijbel:
Eeniye der vroeyste bijbeldrukken. -druk- Bijdraagster,, yr. die bijdraagt,
k.er, m. die bijbels drukt en uitgecft. Bijdraaijen, o. w. met H., wanneer de
voortduring, en met Z. , wanneer de plants—drukkerij , y r. het drukken van hijyerandering bedoeld wor dt, bij zeelieden ,
bels ; plants , waar bijbels gedrukt worden.
bijleggen , bet sehip tegen den wind draaijen,
—genootschap , o. genootsehap ter
opdat het langzamer voortga: Men heeft
verspreiding van den bijbel. —leer , yr.
bijgedra aid. Het sehip is Injgedraaid ; fig.
leer van den bijbel.-leesster,vr.-lett er,
Ilij zal wel bildraaijett d.
toegeven.
yr. zoogenoemde Duitsche let ter. —lezen,
jer, m. —jing , yr. —ster yr.
by. en bw.
0. —lezer m.
overeenkomstig met den bijbel, --plants, Bijdrage . yr. (ntrv. -n,) hetgene tot icts
bijgedr;-:gen wordt, onderstetining in geld,
yr. schriftuurptaats. —sch
1w. uit den
bijbel ontleend ; volgens of betrellende den
levensmiddelen , enz. ; in 't algemeen alles ,
\vat tot voltooijing of verbetering van iets
Bijbelsehe geschiedenis.
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geleverd worth : Riydragen tot een maandwerkleveren.*Th, in sommtge genootschappen,
korte voorlezinp; na de eigerilijke verbandeling , enz. : De heer P. heeft of houdt de
bijdrage. —en, ongel. b. w. tot een gemeenschappelijk doel jets leveren , daartoe
medewerken : Hij heeft daartoe niet weinig
bijgedragen. rn. die bijdraagt ;
inzonderh. in genootschappen degene, welke
de bijdrage houdt. —ing, vr.
Bijdrukken, b. w. bij het andere drakkcn,
dock enkel in het verl. dw. : De bijgedrukte
vellen zijn nog niet droog.*-, o. als : Door
het bijdrukken van een pear vellen kreeg
men nog eenige exemplaren.
Bije, y r. (mrv. -n,) zie
Bijeen, bw. te zamen , bij elkander: Wij
waren bijeen. Sommigen schrijven ten
onregte aaneen : Bijeen bltren, brengen ,
doen, dragen , drijvert , goofjen, groeijen,
haken , haken , hangen , houden , jagen ,
komen, leggen , liggen ,lokken,plaatsen ,
rnpen , rekenen , rifgen , roepen , rukkett,
sehrapen, smijten, spelden, staan, trekken,
voegen wassen werpen, wezen, zetten ,
zijn, zitten, zoeken. —brenging, yr.
het samenbrengen. —koinst, yr. (mrv.
-en,) samenkomst, vergadering. —raping,
yr. sarnenraping. —roeping, yr. semenroeping. —trekking, vr. samentrekking.
—voeging, yr. samenvoeging. —zaEneling, vr. samenbrenging. —zetting,
yr. het bijeenzetten.
Bijenangel, m. angel der bij. —blad
0. melisse. —broedsel o. —eter,
in. zeker Welk op bijen east. —geslacbt, o. —bonder, tn. irnmeker.
--buil', yr. bijenkorr. —kap, y r. immenkogel. in. volgens de
begrippen der ()mien , de opperste bij in
een' korl. -koningin, y r. moer. -korf,9
M. eene klokvormige mend van rijs , stroo ,
enz. vervaardigd, waarin de bijen honig en
was verzamelen. —regt, o. regt om bijen
te bonder" ; wetten omtrent de hijen. -was ,
0. was van bijeii.
rn. bijeneter.
—zwerzn rn. zwerm van bijen.
Bijgaand by. bijgevoegd: Uitbijgaanden
brief ;nit gij zien.
miigebieven , y ea. dw. van bijblijven.
Bijgebonden 9 verl. dw. van bijhinden.
lElijgebracht verl. dw. van bijbrengen.
Bugedaan , verl. dw. van bijdoen.
Bijgeleid 9 verl. dw. van hijleggen.
Elijgelegen, b y . aangrenzende : Bijgelegen landerijen.
Bkigeloof, 0. verkeerd geloof: ()Tit bjgeloof kan hij daartoe niet bccl,ii en—wig,
(-er, -st,) by. en bw. van personen , met
bijgeloof behebd of besrnet, van zeken , hetgene van bijgeloof getuigt , hij 3 e:oof verraadt,
als : Bijgeloori8 e mensehen en tgden,

—vigheid, yr. (mrv, -heden,) het bijgeloovig zijn bijgeloovig begrip.
Bijgenaamd , by. die den bijnaam heeft:
KAREL , bijgetteamd de Stoute.
nijgenoinen, verl. dw. van bijnemen.
ilijgeschoteng y en'. dw. van bijschieten.
Iiijgeschoven verl. dw. van bijschniven.
ilijgeschreven. , v. dw. van hijschrijven.
Bijgesnieten, verl. dw. van bijsm/iten.
Ilijgesinaolten 9
dw. van bijsntelten.
litijgesprongen, vi. dw. van bijspringen.
Bijgestoken , verl dw. van bijsteken.
Ilijgeven ongel. b. w. enkel gebrttikelijk
in bet verl dw. , zie Bij.
Bijgewas o. vreemd gewas ; nitwas : Het
paard had een bijg-ewas aan den achtervoet.
Eg ijgeworpen, verl. dw. van bijwerpen.
Bijhalen, b. w. aanhalen: Hrj h,aelt (tiles
bij , wat hij Lan. De zeilen bijhalen.
—ing e yr.
*Bijhandsch 5 by. van paarden , welke
nevens elkander voor een rijtuig loopen,
tegenstelling van vanhandsch , zie Tianhandsch, en Vandehandsch.
Bijhangen , ongel. b. en o. w. met H.,
enkel gebruikelijk in bet tegenw. en het
verl. dw. Bijhangend i4jgehanyen.
m. (des -s, mrv. -s,) fig. biivoegsei, inzond.
wanneer het overtollig -ing, yr. -eel,
o.(des -s, flirt'. -s.) bijvoegsel , bijbanger.
Bijha,rken, b. w. een weinig harken , zie

Bij.
Bijhooren , o. w. Hiervan is enkel in gebruik : Bijhoorend , zie Bijboorig.
Bijhoorig, by. hetgene bij jets behoort.
Bijhonden, onreg. b. w. in de nabijheid
o. w.!net
houden : Houd het gins bij.
H., in het gemeenz. verkeer : Iemand btjhouden, d.i. met iemend gelijken tred houden;
fig. zoo snel lezen of sehrijven, als eeo ander
leest of voorzegt. *-, in de scheepvaart:
hijleggen.
Net een zeil bijhouden, d.
*Bijkaart, vr. kaart buiten de troef: De
bijkaarten deugen niet.

Bijkans,

bw. er scheelde weinig aan, bijna:

lk had mid' bijkans aan den peal gestooten.
Bijkok , m. helper van den kok.
Bijkoinen, onreg. o. w. met Z. bij iernand
komen , d. i. hem berciken : irk kon hem
viet bijkomen; fig. gerneenz. : 1k zal u
bijkomen, d. ik zal bij u komen , orn u
te straffen. "-, komen , gesehieden : Hoe is
dal bjgekornen ? *-, naar jets gelij ken : Zoo
qemij het dubbelboodt,zou het nog bijkomen.
"-, weder tot bewustheid komen Zij kwant
bv.hetgene er
spoeclig wed). bij.
komt.
yr. (flue. -en,) ii zeren werlartig orn te

Bijl,

hakken met breeder bled dart eene akse ;
lip:. Er met de breede bij1 in hakken d.
al te ruw of Le mint bij iets te werk gaan.

—
LW'

145 —

Bijs

in het y ea. deelwoord bijgenaamd.
ifk heb met die bij1 reeds zoo lang gehouwen,
d. ik Itch dat werk reeds zoo lang of zoo ftijnernen, ongel. b. w. enkel gebrnikelijk
in het
dikwijls verrigt.
dw. bijgenomen.
Bijlage, yr. (nirv. -n,) sink , dat tot ophel- *Bijoogmerk, o. bijkomend oogmerk
dering bij een geschrift wordt gevoegd.
afgezonderd van het hoofdoogmerk :
(des -s, mrv. -s,) soort van
Ilijiander
heeft daarmede zeker eenig bijoogmerk,
plat vaartuig.
411ijoorzaak, y r. bijkomende oorzaak.
Bijiandig, by. aangrenzend , aanpalend. *Bijpaard o. handpaard.
zie nijlbundel.
Bijpad, o. toepad , korter pad , zijpad.
Bijibrief, m. sehuldbekentenis , welke de *ifikiplaneet , y r. planeet , die mil eene
eigenaar van een vaartuig akin den sclieepshoofdplaneet loopt , maan.
timmerman geeft wegens hetgene dezen nog Bijrekenen, h. w. enkel in het yen. dw.
voor het bouwen toekomt. —bundel,
bijgerekend , bij jets anders gerekend : De
m. in de Rom. gesch., bundel pijlen met
bijgerekende sommen.
eene biji iii het midden , welke door eene Bijroepen, ongel. b. w. enkel in bet verl.
Lictor gedragen werd.
dw. bijgeroepen.
—drager, m. in de Born. gesch., dienaar, qiiischaven , b. w. een weinig seliaven ,
zie
welke den bijibundel voor de overheden uitdroeg , Lictor bijleman.
Bijschieten, ongel. b. w. enkel in het
Itijleggelijk, by. voor bijlegging vatbaar.
verl. dw. bikesehoten.
o. w. met Z. , in
litilleggen,onreg. engel.b.w.de versehillen,
het geheirgen sehieten insehieten„ invallen:
die omtrent cone zaak bestaan uit den weg
Juist toen hij vertrekken wilde schoot
ruimen , en haar alzoo vereffenen : Zij heb
het hem 4j.
ben de zaak , den twist bijgelegd.
o. w. Bijschikken., b. w. enkel in het yen, dw.
met 11. en Z. bij zeelieden, zie
bijgesehikt.
o. w. met Z., in het dageJen. —ger, rn. die bijlegt ; bij zeelieden.
lijksche verkeer, al schikkende naderen. aana
tegenwind , die een schip verhindert orn zeil
sebikken : Sehik wet nader bij.
te voeren. —ging, yr. —ster yr. die *Bijstehilderen, b. w. een weinig whitbiji egt.
deren : Die boomen moeten een weinig
m. in de krijgsdienst, bijldrager.
bijgeschilderd worden. Zie Bij.
411Sijihainer, m. gereedsehap , dat aan den inischoireien , b. w. een weinig seboreenen leant een harrier
Harr den anderen
felen Gij moet dat red een weinig
cene bijl is. —houw
houw met eene
schoffelen.
biji. —houwer,
werkmaii, die eene
ijschrift , o. kort opschrift in rijm or
ki t gebruikt.
onrijm, hetwelk dient, ont hij het af beeldsel
Uijliggen , ongel. o. w. enkel in het teg.
van iemand geplaatst te worden.
en yen. dw. Zie Uijliggend en LIU- Bijschrijven, ongel.b. w. bij kooplieden,
gelegen. —gend, by. bij iets liggend;
enz. : De boeken bijschritiven , d. i. het
bijgaand. —ging , y r. bijslaap.
opgeteekende nit bet dagboek in het grootIlijimes o. kapmes.
bock overbrengen.
in andere beteeketrissen
Biffloop m. (des -s,) hulp , bijloopers.
is alleen bet vent. dw. in gebrnik , b. v.
De bijgeschreven naam.
—en, ongel. o. w,, doeh enkel met komen,
yr.
als: Kowa bijloopen, d. toeloopen. —er, y ijschuiven, ongel. b. w. nader sehuiven:
m. iemand boven bet gewone getal , die coke!
Sehuif
stoel wat bij.
o. w. met Z.,
in geval van flood wordt gebruikt ; iemand,
bijschikken &kalif wet bij. —ing, yr.
die als minder dan een ander in mi ne soort nijsiaap m. (des -s.) het bijslapen
wordt aangezien. —ster, y r. helpster.
vieescheliike gemeenschap tusschen twee per**Bijlslag m. slag met eene biji. -steel,
sonen : Dr. W. heeft eene verhandeling
m. —tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
over den bijslaap geschreven. "-, m. en vr.
van hip ; in Amsterdam , spotnaam voor een'
iemand, die bij een' ander' slaapt , bedgenoot;
scheepstimmerman op 's lands werf.
man of vrouw; iemand , die in ongeoorloofde
*Bijmaan, vr. het teruggekaatste beeld
gemeenschap met pen' persoon van bet andere
der maan in de met dampen gevulde luclit.
geslaclit leeft. — ster, vr,, zie Bijsiaa,ps.
Bijmengen, b. w. er onder mengen , doch
vr.
enkel in het veil. dw. bikemengd. -ing, yr. MI jslapen o.. zie Blikaaap m.-er,
Bijna, bw. ten naaste bij bijkans : Zij
zie WijsPaap m. en y r. —ing,
was bijna zeventien jaar. Zij had bijna zoo
vr.. zie ijsita,ap, m.
reel als ik.
b.w. enkel in bet verl.
Bijnaam, m. bijgevoegde naam ; inzond.
bitesleept.
scheldnaam. —woord o. in sommige 1iiijsmaak m. valsche srnaak.
iiijsrtneden.
spraakk., bijvocgelijk naamwoord:
w. enhcl in lice vent.
Bijnamen, b. '5. vorouderd belialve
bligesmced.
9
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Blissnelten ,

Bijw

tanden bijten ; fig. Van gramschap , spijt
eta. op de tanden bijten. Van zich bijten,
in den gemeenz, spreektr., zich met geweld
verweren. Zich op de lippen bijten, om niet
te lagclien ; fig. In een' zuren appel bijten,
d. i. tot iets onaangenaams besluiten. In het
stof bijten, d. sterven. eene scherpe
brandende , stekende gewaarwording veroorzaken : De peper bijt op de tong. De rook
Leenspreuk.
bijt in de oven; fig. zie Bijtend. -,
4Bijspriet, m. spriet nevens andere.
b. w. door bijten wonder), verbrijzelen of
ongel. o. w. met Z. , fig.
vermalen : De bond lief ft het kind gebeten.
Iemand bijspringen , in het getneenzatne
IL kan dat brood niet bijten. Elkander
verkeer iemand te hulp komen met geld,
bifien ; fig. remand iets in het oor bijten ,
goeden raad , enz. —er , rn. fig. helper.
iemand iets influisteren ; fig. in het gemeenz.
—ing , yr. fig. het bijspringen , help.
verkeer , eten : 'Wets te bijten noch te
Bilistaan , onreg. b. w. helper, te liulp
breken hebben, aan bet noodzakelijkste gebrek
komen : Iemand bijstaan. Ik stood hem
hebben.4-, van ongedierte,steken: De vlooijen
met raad en daad bij. o. w. met H., in
hebben het kind gebeten.*-, gel. o. w. met H.,
de scheepvaart : Bet zeil laten bijstaan ,
bijten in bet ijs hakken. -d, (-er, -st,
d. i. bet zeil aan den wind blootgesteld
by. fig. scherp, grieyend , beleedigend Eerie
laten; van hier: Sprw.: Laut het zeil bijstaan,
bijtende scherts , spotternij. —er, m.
houd vol.
d.
(des -s, mrv. -s,) die bijt ; inzonderh. in
Bijstand, m. (des -s.) hulp : Iemand zijn'
het dagelijksche levee, tand. —ertje, o.
bijstand verleenen , schenken. —er , m.
o. (des -s, men. -s,) verkleinw. van bijten ;
(des -s, mrv. -s,) die bijstaat , helper.
inzonderh. tand. —hakker, m. die bijten
Biisteken ongel. b. w. een weinig steken,
in het ijs hakt.
zie Bij. In andere beteekenissen is alleen
Bijtijds bw. tamelijk vroeg : Gij moet
het yeti. dw. bijgestoken in gebruik.
bijtijds komen.
Biistellen, b. w. enkel in het verl. dw,
bijgesteld. —ling , yr. het bijstellen ; bij Bijtje, o. (des -s, mrv. -s,)verkleinw. van bijt.
sommigen , stelling benevens andere , bijko- Bijtje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van bij.
Bijtster , yr. (mrv. -s,) die bijt.
mende stelling.
Blister, (-der, -st,)bv. en bw. verward , ver- Ilijval, m. bijkotnend jets : Wij hadden
op twintig gulden gerekend , dock er was
doold : .Het spoor bijster zijn , d. i. van
nog een bijval van twee gulden. billijden weg afzijn ; fig. van zijne zinnen wezen.
king van ienaands, woorden of daden , goedZijne zinnen bijster of Bijster van zinnen
keuring : Zijn voorslag vond weinig bijval.
wezen, d. beroofd zijn van zinnen. -,
—len , ongel. o. w. met Z,, in bet geheuleelijk , onaangenaam : Bijster
gen komen. inschieten : Het viel mij op
bw. fig. zeer , grootelijks , ongemeen , doch
dat oogenblik niet bij. *-, iemands woorden
hoofdzakelijk bij hoedanigheden , die onaanof daden billijken , iemands zijde kiezen,
genaam of onbevallig zijn : Bijster koud,
doch weinig gebruikelijk : Bij viel ons ten
leelijk, zuur. —nis , yr. verbijstering.
laatste nog bij. —letje, o. (des -s, mrv.
—zinnig, by. verward van zinnen.
-s,) verkleinw. van bijval, buitenkansje.
—zinnigheid yr.
Biistooten ongel. b. w. enkel in bet veil. Iiiivoegelijk, by. in de spraakk., geschikt
om bij een zelfstandig naarnw. gevoegd te
dw. bijgestooten.
worden en cene eigenschap of hoedanigheid
Bijstriiken, ongel. b. w. een weinig aarivan het daardoor aangeduide voorwerp nit
strijken , zie Bij.
te drukken : Bijvoegellj ke naamwoorden.
Bljt, yr. (mrv. -en,) gat:, dat men in het
ijs heeft gemaakt : Hij viel in eene bijten Ilijvoegen , b. w. enkel in het verl. dw.
bijgevoegd , als : De bibevoq,de rekening
verdronk. —achtig, (-er, -st,) by. geneigd
wOst het uit. -end, bv, in de spraakk., zie
om te bijten : Een Injtachtige bond. *-,
Aanvoegend. —er, rn. —sel, o.
bijtend : Een bijtachtig vocht. —achtig(des -s, -s,) tomegsel , aanhangsel.
heid, yr.
—seltje o. (des -s, nice. -s,) verkleinw,
Bijtebaauw, zie Bietebaauw.
van bijvoegsel.
"Bijtellen , b. w. enkel in het verl. dw.
zeker,plantgewas.
Bijvoet ,
bijgeteld.
Iliiten, ongel. 0. en b. w. tusschen de tan- 4E llijvcragen, m. wagers, die er bij words
ingespannen„ als de gewone niet toereikeud is.
den vatten en door bet samendrukken daarvan
Iiiiweg, m. weg bij dum p s een' anderen,
wonden , tusschen de milder] klemmen.
zijweg toeweg, kortere weg.
o. w. met H. , als: 1Vaar iemand of iets
bijten, Op een stuk hoist bijten, Op de laiiwerk , 0. bijkomend week: Het finis is

ongel. b. w. enkel in het
dw. bijgesmolten.
Blismeren, b. w. een weinig smeren ,
zie In eerie andere beteekenis is enkel
het verl. dw. bijgesmeerd in gebruik,-ing,vr.
4 11Iiisom, y r. hetgene client om cene som
vol te maken.
Blispreuk yr. eene spreuk bij jets. Zie
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of op eenig bijwerk na.*-, in de beeldende
kunsten, figurers , die niet tot de hoofdzaak
behooren : Het bijwerk van een schilderstick. —en , b. w. het ontbrekende werken
of herstellen , zie Inij.
Illijwerpen ongel. b. w. enkel in het val.
dw. bijgeworpen.
Injwezen, o. tegenwoordigheid , bijzijn :
Het geschiedde in zijn bijwezen. —de , m.
en yr. (des -n, mrv. -n,) aanwezige.
o. wijf bij zijne wettige vrouw,
bijzit. —schap , 0.
bw. somwijlen.
"Bijwitten,b.w.een weinig witten,zieBij.
"Mijwonen , w. fig. bijslapen, beyruchten ; bij lets tegenwoordig zijn : Eene vergadering bijwonen. —er m. die in de
nabijheid woont ; fig. die lets bijwoont.
—log, yr. het bijwonen.*-, (mrv. Wen,) waning bij eerie andere.
IBijwoonster, yr. (mrv. -s,) die bijwoont.
Elijwoord, o. in de spraakk. , woord ,
dat de hoedanigheid , de plaats en den tijd
cener verrigting uitdrukt: Ook bijwoorden
kunnen trappe;z van vergelijking hebben.
—elijk 5 b y . en bw. als bijwoord: Met
der tijd is eene biiwoordelijke uitdrukking —elijkheid yr.
tY ijwortel m. wortel nevens den hoofdwortel.
*Bijzaak, y r. bijkomende zaak , zaak
buiten de hoofdzaak.
zie 'Mizzen.
m. en o. het bijgezette. - geld ,
0. geld , dat men hijzet. —ster, yr.
—ten , b. w. bij het andere zetten : Zet
uw glasbij.Geldbijzetten.Eenlijkbijzetten,
d. zonder staatsie begraven. De zeilen
bijzetten , d. uitspannen ; fig. Alle zeilen
bijzetten , alle pogingen aanwenden. Hij
heeft niets meer bij te zetten , d. niets
meer te geven, is berooid; fig. in het dagelijksehe levee Hij heeftweinig bij te zetten,
d. inzonderh. van eon' zieke, die weinig,
krachten heeft en this niet veel kan door, yr.
staan. —ter , m.
(meer meest -,)
bv. die slechts van nahij ziet , kortzigtig :
Uw wader is zeer of sterkbijziende. Een bijziend kind. —held , yr.
, (-er, -st.) by. onstuimig.
Mijzijn o. zie Eilkiwezen.
Mijzit vr. (mrv. -ten,) hijwijf. —ster
yr. —ten , ongel. o. w. enkel in bet tegenw.
en verl. dw. bijzittend en bijgezeten. - ter,
m. medelid van eene raadsvergadering ,
assessor. —terschap o. (des -s,) post
van bijzitter.
Bijzon yr. het terunekaatste beeld der
zon in de met dampen gevulde lueht.
filijzonder,( - der, -st,) by. en bw.van andere
dingen afgezonderd legeristell. van gerneen-

sehappelijk : Zijne bijzondere belangen.*.
afzonderlijk, tegenstell. van algemeen, eigenaardig, eigendommelijk: Een zeer bijzonder
geval. zeldzaam , buitengemeen : Eene
vrouw van bijzondere sehoonheid. Eene
bijzonder fraaije schildenj. o. als :
Het is niets bijzonders , heeft niet veel te
beduiden. In het bijzonder, voornamelijk ,
hoofdzakelijk ; ook : alleen, onder vier oogen.
—heid , yr. (mrv. -hedcn,) bijzondere
gesteldheid;bijzondere omstandigheid.-lijk,
bw. bijzonder.
*Bikhamer,m.hamer orn steenen te bikken.
m. (des -s, mrv. -s,) beentje , waarmee kinderen spelen. —en , o. w. met H.,
zich met het bikkelspel onledig houden.
—jongen —knaap m. jongen of
knaap , die bikkelt. —meisje, o. meisje,
dat bikkelt. —spel, o. spec met bikkels.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
bikkel.
IMikken , b. w. bij steenhouwers en metselaars , seherpen : Een' steen bikken. van
Dude steenen den aanhangenden kalk afslaan:
D e jongen bikt den ganschen dag steenen.
Yerbasterd van Pikken ; fig. : Daar salt
niet veel te bikken, d, te eten. - king, yr .
Biksteen m. bier en daar,, hardsteen ;
afgebikt steengruis : Zij verkoopt schuurzand en biksteen. —en , onverb. by.
Mil, yr. (mrv. -len,) elk der twee vleezige
gedeelten , welke het aehterste van den
mensch en van sommige viervoetige dieren
nitmaken : Dikke billen. Op de billen slaan.
Een kind (wat) voor of op de billen geven.
De bil van een varken wordt ham genoemd;
fig. in de gemeenz. taal : Door de billen
lappen, roekeloos verteren.
*Bilhamer , m. , —ijzer,9 o. Kamer of
ijzer,, waarmee de molenaars de steenen,
scherpen.
Itiljart , yr. (mrv. -en,) biljarttafel : Op de
biljart spelen. Voor Biljartspel is (volgens
BILDERDIJK) het o. te verkiezen. —bal, m.
een der ivoren ballen , die men bij het bilarten gebruikt , gewoonlijk heeft men er
Brie, waarvan de eene rood en de twee andere
wit zijn. —band , rn. do met groen lakes
bekleede rand van de biljart. —en, o. w.
met H. , op de biljart spelen. —geld, o.
wat men voor het spelen op de biljart betaalt.
je o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
biljart. —jongen , m. jongen , die bij de
biljart de punten telt, anders marqueur
geheeten. --kamer, yr. kamer, waar
eene biljart staat. —taken o. groen
taken voor of op biljarten. —lamp , yr.
lamp , welke de biljart verlicht. —Licht ,
o. halt op de biljart. —maker, m.
—poot , een van de (gemeenlijk) zes
pooten der biljart. —schuld; y r. schuld
veroorzaakt door bet biljartspel. —spel

j

118

Bing
Tatbintler voor kuiper ,) bezents. Zie ook
0. het bi)jart : Bet biljartspel is z ijn onder-;
Gebonden. —er rn. (des -s, mrr. Os,)
—speler, rn. in. stok,
die bilidt ; inzonderh. schovenbinder ; bockwaarvan men bij het biljart gebruikt maakt,
binder. —garen , o. dun touw om mee te
veelal queue (of keu) geheeten. —tafel
yr. eene met groen laken overtrokkene tafel
binden. —ing, vv. --rijs, o. rijs, waarmee
lets gebonden wordt. —sel,o. (des -s, Inn .
met verhevene randen , die(gemeenlijk) van zes
zakken (of netten) zijn voorzien , Welke de
-s,) hetgene bindt , band. —seltje , o.
ballen moeten ontvangen. —vertrek o.
( des -s, mrv. -s.) verkleinw. van bindsel.
—spier, vr. in de ontiecdk., bindende
biljartkamer biliartzaal. —zaal, yr. zaal,
waarin men Gene biljart vindt.
spier , ligament. —ster, yr. (mrv. -s,) die
bindt ; inzonderh. schovenbindster. —te,
Biljet, 0. (des -s, mi .v. -ten.) briefje, dat tot
onderscbeidene einden dient ; inzonderh.
0. (mrv. -n.,) zie Bint. —teeken, o.
koppelteeken (-), gelijk in: Staten-Generaal.
briefje van inkwartiering; van bier : Soldaten
—touw, o. touw om mee te binden.
in bil jet hebben, d. soldaten in kwartier
hebben. De soldaten liggen in biljet , zijn Bingeikruid, o. naam eener pisdrijvende
plant, niercurialis.
bij de burgers ingekwartierd. ----je o. (des
Bink, m. (des -s, nzrv. -en,) slechte vent;
-s, mrv. -s,) verkleinw. van biljet.
slecht werkman ; fig. dornrnerik. —je, o.
4E lli1joen, 0. (des -s,) metaalmengsel
(des -s, rnry -s,) verkleinw. van bink.
onzuivere mun t.
Millen, b. w. scherpen : Een' molensteen Binnen, bw. in het binnenste gedeclte:
Binnen in het huis. Binnen gaan , komen.
bitten.* -,hier en daar bij
Binnendoorgaan, door het binnenste gedeelte
Uillijk , (-er, -st,) by. en bw. redelijk , betavan bet bus gaan ; ook: een' korteren weg
melijk , regt : Eene billijke zaak. Ilet is
billijk. Billijk handelen. niet te hoop
nernen. De meid is binnen, d. i. in het
woonvertrek , bij Mijn' Heer of Mevrouw.
Een billijke prijs.—en, b.w. billijk achten
Hij kornt van binnen. Binnen brengen, d.i,
of keuren , ffoedk euren : Wie kan zulk een
(van schepen ,) in de haven brengen ; (in een
gedrag billijken? —erwijze bw. wanhuis,) in het woonvertrek brengen. Naar
neer men de billijkheid in het oog houdt.
binnen gaan , in huis gaan. Het se/tip is
—held, y r. —heidshalve, bw. om
binnen , in de haven. Te binnen komen
—de bilijkheid. —ing vr. het billijken.
in 't geheugen komen , inschieten. Te binnen
0. (des -s, mrv. -en, en, voorafbrengen , in 't gehengen brengen. lk kan
gegaan van een bepalend telw., -,) een
'tmij niet te binnen brengen mij niet herrnillioen millioenen.
inneren. Ilet se/tort hem van binnen , d.
Bilnaad, m. ruimte tusschen het aarsgat
inwendig. Hij heeft het eten binnen ; fig.
en de schaamdeelen. —naadsteek in.
in 't gemeenz. verkeer: lk ben binnen , d.i. ik
doorboring van den bilnaad. ni. slag
heb mijne betaling, ook: ik heb mijneschaapop de billen. Sprw. : Kerntisgaan is een'
baslag waard, voor een genot kan men wel
j es op het droge. "-, voorz. in bet binnenste
van jets niet buiten de grenzen , van plaats
iets opofferen.
en van tijd: Binnen de inuren. Binnen drie
yr., —nkruid, o. eene giftplant,
weken, d. ear drie weken ornzijn. vaak
hyoscyamus.
met den 2. naamw. „ als : Binnen 's monds
Bind, o., zie bet betere —en,
spreken , d. rnompelen , zoodanig spreken,
ongel. b. w. (ik bond, heb gebonden,) om
dat de woorden niet duidelijk gehoord kunnen
een ligehaam been buigen en daar bevestigen:
worden. Binnen's dijks , binnen den dijk.
Een' dock om het hoofd binden. *-, door
Binnen's lands , in bet land. Binnen 's
bet knoopen van een' band vastmaken: Een'
kanters geeselen , d. niet openlijk. -achhond aan een' paal binden; fig. lemand
tersteven , m. zeker deel van een schip.
iets op het hart binden, d. i. het hem sterk
bijzondere beul. —beurs,
—bent,
aanbevelen. kmandiets van hethart binden,
yr. binnenzak. —blad o. binnenste blad
d.i. het met moeite van hem verkriken."-,
van de drie, waaruit speelkaarten bestaan.
met banden in de vrije beweging verhinderen :
—blinde, yr. —deur, yr. —dijk,
lemand de handen binden. De rnisdadiger
werd can handen en voeten gebonden ; fig.
m. —dijksch, by. binnen den dijk
gelegen. --gang, ni. gang in het
De handen waren mij gebonden, d. ik
binnenste, tegenstelling van buitengang.
lion niet vrij handelen. lk ben gebonden,
—gasthuis, 0. gasthuis binnen de stad.
ik ben niet vrij. Ifrj is acts Ie still gebonden,
gors yr. zie Gors.
long de start niet Zich door niets laten
vr. tegenstellinf van buitengracht. —110f,
binden , vrij handelen. Ikwil nrij danraan
liof of nth) binnen
0. birinenste
niet binden , d. mij daartoe niet verpligten.
de star]. —ikanier , vr. ; hg. gebeini
door iets, dat bindt, tot een geheel maken:
vertrek waar niet ieder liomt.
Men bindt garven, sehoven , boeken, (otidin. —has yr. binnenste kas van evil burt6ds ook vatett waar"an bier en daar nog
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logic dat er twee heeft. —kelder m.
afgesloten gedeelte van ecre keldcr.
—keuken, yr. —Mel, y r. tegenkiel.
—koorts sinipkoorts. —land, o.
het inwendige van een land. —landsch,
by. binnen in het land. —landschvaartier, m. rivierschipper. —boils
—loots, ni. loots, welke de schepen binnen
brengt. —bulk o. —moeder , vr.
moeder van cen weeshuis enz. die in het,
—naad
gebouw woont. —muur
inwendige naad. —pad, o. korter pad.
—pakhuis , o. pakhuis binnen de stad.
—plaats , y r. opene plaats tusschen p;ebouwen.—plein, o. binnenplaats. -post,
m. post binnen eene vesting. —schans
Yr. schans binnen eene vesting. —schip
o. rivierschip. —schuit , y r. rivierschuit.
—stad , y r. het binnenste eener stad.
—stal m. stal in huis of in de stad.
—ste b y . overtr. trap van binnen , inwendig , tegenstelling van buitenste. 4-, o. het
inwendige : Het binnenste buiten keeren.
—vaa,rder, m. rivierschipper. —vaart,
yr. vaart op de binnenwateren; vaart , kanaal.
—vader m. vader van een weeshuis ,
enz. die in 't gehonw woont. —voorstey en, voorsteven binnen het setup.
-waard,m. tegenstelling van uiterwaard,
ziellitra,ard.—waarts,bw.land,
naar binnen.
—water, o. water in het
ri vier ,
vaart , meir, enz. : IIij bevaart enkel de
binnenwateren. —weg m. weg binnen
door , kortere weg. —werk o. inwendige werk aan een gebouw. —werks , bw.
bij timmerl. en metscl. , tegenstelling van
buitenwerks , zie Buitenwerks. -zak,
zak binnen in een kleed. —zijde , yr.
-zijstuk, o. inwendig zijstuk. -zool, yr.
Bint, o. (des -s, mrv. -en,) zie Gebinte.
Birkwortel m. zeker gewas.
o. (des -s, mrv. -men,) gebied
van een' bisschop ; waardigheid van bisschop.
Ellison , yr. , zie het betere Bizon.
Uisschop m. (des -s, ram -pen,) geestelijk
opperhoofd over een bisdom. ; fig. een drank .
-pelijk,bv. van een' bisschop. sambit
0. —shoed, m, ; fig. bisschopsambt. —shof,, o. —smijter, m.
—smantel m. -smuts , vr. mijter.
—sstaf m. kromstaf van den bisschop.
B it, o. (des -s,mrv. -ten,)gebit van een paard.
—je, o. (des-s, mrv. -s,) verkleinw. van bit.
Bits, (-er, -ste,) by. en bw. scherp , spijtig,
trotsch : Een bits antwoord,beseheid. Een
bits wijf. De bitse nijd.Iemandbits antwoorden. —elijk , bw. —heid , yr.
—ig (-cr, -St.) bv. en bw. bijtachtig.
igheid vr.
Bitter,(-der, -st,) bv.en kv.dat em'hi:itenden.
Aekenden en samentrekketidm sfinak
amandelen. Zoo bitter als met.
B

Bitter smaken ; fig. gevocii i f srnartelijk ,
krenkend : Eene bittere spottern f waarheid, armoede. De bittere dood. Een
bittere haat. Bittere koude. [let is bitter
koud; van bier fig. hetgene door zulk eene
smartelijke gewaarwording veroorzaakt wordt:
Bittere tranen schreijen. Bitter weenen.
Bitter bedroefd. *-, o. (des -s. mrv. -s,) bitter
vocht, dat men gemeenlijk in jenever doet :
ziromatiek Zwolsch bitter. jenever met
bitter ; in Zeeland roet. —acting , by.
—appel, in. kolokwint. —einden o.
mrv. stukken van nude kabels --Ilesch
yr. --glas , o. —heid (mrv. -linden.)
hoedanigheid van hetgene bitter is , bittere
srnaak ; fig. onaangenaamheid hardheid.
—kers , y r. tuinkers. —lijk bw. -tje,
o. (des -s, mrv. -s,) bittere borrel. —zoet,
o. naam caner plant, dulcarnaria. —zout,
o. een bitter middelzout, dat ligt smelt.
—water , o. een mineraal water , dat
bitterzout bevat.
*Bizzen o. w. met H., van koeijen , wild
en meestal loeijend rondloopen , ten gevolge,
zoo men meent , van den steek eens insects,
oestrus bovis geheeten. —ig, by. van koeijen,
die bizzen.
*Blaadje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
Bij iemand in een goed of
van blad ;
slecht blaadje staan , d. bij hem al of
Met gezien zijn. Het blaadj en is orngekeerd,
de zaak is geheel veranderd. 4-, schenkblaadje.
4 Bizon, m. (des -s, mrv. -s,) aneros, urns.
rn. en yr. (des -s, mrv. blagen,)
ill somrnige sucker), stout kind ; kind.
Illa,am., y r. lastering: Eene blaam op iemand
we-pen.
y r. (mrv. blaren,) eene met vocht of
etter gevulde blaas op de opperhuid. Sommigen schrijyen als eene samentrekking
van bladder of blader. Blaar , y r. (mrv.
blaren,) kol voor den kop van dieren; zwarte
koe met eerie witte vlak voor den kop.
Ula gairen zie Uladeren.
ittlaartje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van blaar. —trekkend , by.
Baas, y r. (nirv. blazen,) een door de lucid

of eene vloeistof uitgezet , meestal taai en
buigzaam ligchaain, zie 'IVIVaterblaas.

enz, doch inzonderli. een vliezig rekbaar
vat in dierlijke ligchamen , inzonderh.
de pisblaas . Sprw. loopt weg voor eene
blaas met boonen : hij wordt op het minste
gerucht bevreesd. "-, stuk van eene pisblaas:
Eene flesch met eene blaas bij
de papiermak. soort van koperen vat , welk
dient ter verwarming der kuip. —balg,
in . eel) van bout en leer vervaardigd weekbinzcn of Nv nd te maker), fietzu
ui cn)
tAll veil um . sLeritci e doen brandvil
orn clen :nodivil 'wind ;i) eel) orgci, cnz I f.

trap( re,,( den biacabui
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balgtx..apper, zie Orgeltrapper.
—balgtrekker, m. srnidsknaap, welke
den blaasbalg trekt. —balk, zie het, betere
Illaasbalg. —band , m. band der
blaas.
break , y r. breuk in de pisblaas.

Blair
—selvat 0. —te yr. blaauwe kleur.
—tje o. erikel in fig. : Eenblactztwtje loopen , zie —tjes bw. fig. koel,
on verse hillig. —verwen, o.—verwer,
m. —verwerij, yr. het blaauwverwen,
yr.

werkplaats van een' blaauwverwer.—voet,
, m. een sterke blaasbalg bij
m. naam van een' vogel. —zuu.r o. eene
de hooge srneltovens. -hoorn,
door kunst bereide scherpe giftstof.
in. borer), waarop men blaast. —instrument o. blaasspeeltuig. —je, o. (des Eg lad , o. (des -s, mrv.-en, -eren,) dun en plat
-5, ?nil% -s,) y erkieinw. van blaas; waterbel.
ligchaam van zekere uitgestrektheid ; inzonderh. een dus gevormd deel eerier plant : Een
—kaak , (des .-s, mrv. -kaken;) fig.
blad van een' boom. De bladeren vallen af.
suoever , opsnijder. —kaken , o. w. met
Het wandelende blad zeker insect. sink
H., (ik blaaskaak , enz.) snoeven, opsnijden.
papier van onbepaalde grootte ; vet : Een
—ka,k.erij , yr. (nirv. -en,) snoeverij ,
boekdeel van dertig blad. Een blad muziek.
snorkerij. -ontsteking, vr.ontstekinp; der
Van het blad zing en, d.i. onvoorbereid zinger,.
blaas. —krainp , Yr. krarnp in de blaas.
een bock, twee bladzijden: Verseheidene
—kruid, o. blaartrekkend kruid.—pijp,
bladenzijn gevlekt.* -,geschrift, dat in bladen
vr. pijp om bet vuur aan te blazen ; werktirig
nitkornt:De openbarebladen gewagen er niet
der glasblazers ; erwtenblazer. —speelvan. Zie ook Dagblad Veekblad
Craig o. streng yr. blaasband.
Zondagsblad, enz. naam van on—werktuig , o. algerneene naam voor
derscheidene platte dingen , welke naar blablaasbalgen , blaaseilinders , enz.
den geliken : Bind van eene zaag , van eene
illaataw (-er , -st,) by. naam van eene betafel , van een' sleutel , van een' lepel ,
kende hoofdkieur : Bladttiv laken. De blaauvan een' roeispaan, van eene asch,we kleur des kernels. Blaauwe bloernen , koschop, van eene deken. Goud in bladen
reabloemen.Onder den blaauTen(blooten)hed. bladgoud ; fig. De bladen of bladeren,
nzel slapen. Blaauwe kringen onder de oogen
van iets trekken , d. i. het vruchtgebruik
hebben. Ienzand blond en blaauw slaan
van iets rneerv.b/aderen wordt,
hens ter dege afrossen. Ientand een blaauw
nevens bladen , enkel gebruikt van die , wetoog slann. Ken blaauw (geslagen) oog hebke men aan gewassen en in boeken heeft. -en,
ben. Eene blaauwe plek (door knijpen era.);
o. W. met ft , zie bladeren in de laatste
fig.Ereen blaauw aog aanwagen, d.i.de zaak
beteekenis.—eren, o. w. met H., bladeren
ondernemen schoon er gevaar bij is. Blaaukrijgen:De boomen bladeren reeds. bladen
wen maandag houden , den maandag werals: !n e en bock bladen of blade ren, de bladett
keloos (loorbrengen. Hij is er slechts eere
van een boek ornslaan en hier en daar lezen.
blaautven maandag geweest , d. slechts
—eren , o. 2nre. van bind. —erloos
eer y korten tijd. Jets Mainly blaauw later ,
b y . zonder bladeren aloof. —errijk (-er,
er nict verder over sprekcn. Eetze blaauwe
-st,)bv. (tat veel bladeren heeft.-erspaath,
uitvlugt , boodschap , d. eene nietige of
m. zekere spaath. —gout!, o. goud in blagezoehte. Blaauwe bloempjes , sprookjes.
den. —groente yr. grocn Le met bladen.
Over lets blaauw staan te kijken veriegen
—ijzer o. plaatijzer. —koper 0. kostaan. Ergens blaauw bekaaid) afkomen.
per in bladen. —luis , yr. !Iris welke op
Eene blaauwe scheen (ook : Een blaauwtie)
het loof van planten kelt. --tabak m.
loopen , zijue liefde afgewczen zien.
o. (des
tabak in bladen. —tin, o. tin in biaden.
-s,)blaanwe -acittig, by. -baard,
—vulling, vr. klein bijvoegscl op het
tn. iemand wiens baard naar bet blaauwe
einde van een gedrukt blad. —wijzer m.
irekt. -lies, zie Itloselibezie. -boekinhoudsopgave. --zijde yr. eene der twee
je, o. vingschriftie. —borstje, zie
zijden van ceo blad in een bock , enc. —zilBlaauwkeeltje. —en, b. w. blaauw
ver o. zilver in bladen.
0.W. met Z , blaauw worden : De
maken.
lucht begint te blaautven. -lteid , vr. 1111affen , 0. W. met H. van bonder) , vossen,
enz. de stem in korte , sterke gehriden doen
blaauwe kleur. — keeltje, o. vogeltje naar
booren : Die hond blaft aanhoudend. Spew.
zijne blaauwe keel dus henoemd. —kous,
Blaffende hondenbijten niet, die het bardst
yr. fig. spotnaam voor eerie vrouw , die voor
schreeuwt , heeft den minsten moed ; fig.
geleerd wil doorgaan. —oog in. en yr. (des
Tegen de maanblaffen , nuttelooze moeite
-s, mrv. -en,) persoon met blaauwe oogen.
doen ; ook ijdele grootspraak voortbrengcn :
—oogig, by. —schuit , Yr. soort van
.ffoor alien vent eens blaffen. -fer in. (des
scheurbuik. —sel o. (des -s,) eene blaauwe
.s,mrv.-s,)hond,dieveel Waft ,fig.grootspreker,
stof,, waarvan zich inzonderheid waschyrousnoever.
zie Blalferd. -ferd , en.
wen bedienen om bet gewasschen linnen de
((les -s, Ivry. -s,) zeker register ; oudtijds, cen
pie kleur te benemen. —selfabriek,

yr% —selfabrika,nt,

—selton

8 4 , 1dstuk,

o, w. met

H., (ik
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blazen in zekereu toestand brettget,: Waarom
blafkaak , enz.) snoeven. — kaher rn.
blaast yij de soy niet li ever? De spijs koad
(des -s, mrv. snoever. kalkeri j
blazen. Het stof van den stoel blazen. De
Yr.
tafel schoon blazen. Ben ei ley blazen; fig.
Blaken, o. w. met H. , branden , gloeijen ;
Iemand de ooren vol blazen, item aanbitsen
dock meestal : Van liefde , 1,3 rams(' hap,
opstoken. Iemandiets in 't oar blazen , d.
eerzucht, eta. blaken."-, b. w. zetigen : Len
influisteren , beimelijk berigten. Sprw. fleet
varken blaken , het de barer) afzengen. Een
en koud nit ddnen mond blazen, dubbeltongschip blaken , d. i. bet met brandend riet,
ig zijn. 4-, op een blaasinstrument spelen :
enz. condom zengen , om het voor women Le
Die man blaast de )(bat , de trompet, den
behoeden. --end , (-er , -st,) 1w . fig. gloeiwaldhoren - op een speeltuig blazende voortend , brandend , vurig sterk : Een blakenbrengen : Ben' marsch blazen. Den aftogt
de ijver. Hij is in blakenden welstand, in het
blazen, met de trompet het teeken tot den
dagelijksehe verkeer voor : hij vaart zeer wel.
aftogt geven ; fig. Bij heeft den aftoyt
—er, gt. (des -s, mrv. -s,) Platte kandelaar.
blazen , in het dagelijksch verkeer, bij is dood.
—eren, b. w. zengen , sehroeijen , zie
door blazen vervaardigen , vormen : Glas
Ulaken , b. w. —ertje o. (des -s, mrv.
blazen. Flesschen blazen. "--, in bet damspel:
-s,) verkleinw. van blaker.
Bette schidtblazen, d. wegnemen.
Ulamen , b. w. weinig meer in gebruik , zie
m. (des -s, mrv. -s,) die blaast ; fig. zwetser,
Blameren. —eren, b. w. lasteren
Gene blaam op iemand werpen.
snoever ; inzonderh. paard , dat Miele ademt.
—ing, yr.
Blank, (-er, -st,) by. blinkend : Blank schuyen. Blank yeweer. Blanke uapenen zijn Mazoen, 0. (des -s, mrv. -en,) veldteeken :
Ook de rederijkers handen hunne blazoein het krijgswezen : de sabel, degen , fans,
nen en zinspreuken."-, adellijk wapen ; wabajonet , stormzeis enz. ; fig. overstroornd:
pensehildkunde.
De velden staan blank. "-, wit met zekere
leer,
tijd van blijken.
doorsehijnendheid gepaard : Eene blanke
hind. Een blanke arm , hats , boezem ; fig. Bleek , yeti. tijd van blijken.
zuiver, onsehuldig, onbevlekt: Een blank Bleek (-er, -st,) by. witaelitig , ziekelijk
wit : Eene bleeke kleur. Bleek worden. Er
geweten. ontbloot : Blanke degen. Men
bleek nitzien. De bleeke dood. Bleek van
zag zijn blanke been ; fig. Ik zal alles voor
schrik, ontsteltenis."-, van kleuren , mat ,
u blank leygen d. bloat leggen. m. (des
flaauw,, verscboten : W at is dat lint bleek
-s, mrv. -en,) weleer stuk geld ter waarde van
geworden ! - yr. (mrv. -en,) bleekplaats
zes duiten ; later waarde van zes duiten, Welbleekveld. —achtig, by. --blaanw,
ke beteekenis tang in gebruik bleef en bier en
bv. fichtblaatlw. —en, o. w. met H. , wit
daar nog is in : Twee blanken , de waarde van
worden : Het linnen bleekt op yras , in de
71 /2 cent. —etdoos , yr. - etsel, o.
zon. *--, met den onbep. 3. pers. : Het bleekt
(des -s, mrv. -s,) zeker smeersel, waarmede
van daay goed , d. i. het weer is gesebikt
men de buid blank en rood maakt. —etten,
b. w. de fluid met blanketsel bestrijken : Zich
voor 't bleeken. b. w. door uitspreiden in
de zon , op bet gras , enz. wit doen
blanketten ; fig. cell' schoonen sehijn aan jets
worden : Linnen bleeken. Was bleeken.
geven : Belle zaak b!anketten. —held,
—er m. (des -s, mrv. -s.) die bleekt ; inyr
*Blaren, o. w. met H. , blazen vormen.
zonderh. iemand , die voor anderen linnen
Blare. , zie 131aaren.
kleederen , enz. bleekt en daarin zijn bestaan
vindt: De bleeker heejt de wasch nog niet
Ularen (uitspr. blaeren .) o. w. met ff. ,
yezonden. naam van een' bleekrooden
bet gelnid van koeijen voortbrengen , loeijen
wijn. —erij, yr. (mrv. -en.) bet Meeker/ ;
bulken: fig. van mensehen, krijseben , sehreettbleekplaats. —erin, vr. (mrv. -nen,)
wen ; inzonderh. sleeht zingen.*Thvansehapen,
vrouw,, die voor anderen linnen, enz. bleekt
zie
Maten, w. met H., het gelnid van Athaen daarvan bestaat. —ersdochter , yr.
pen voortbrengen : De lammeren blazen.
ershond, in. —erskar,
—erslinecht ,
Mazen onc,e1. o. w. met H. , (ik lilies . Itch
—ersmeid, yr.
ernpnaint , o. --ersvronw, Nit.
geblazen,) linde waaijen : De wind blaast in
—erswa,gen, nt. --erswedlaw
den schoorstePn. de lucht met beftigheid
uitstooten: Ira de handen blazen. Op den
y r. — ersliverli 0. —ersivoning,
waldhoren blazen ; fig. In de bus blazen, in
—ert m. (des -s,)
Yr. —erszoon
de gemeenz. Taal, bode betalen. Sprw. Beter
een bleekgele wijn die aan den Rijn wart.
—geel,
hard ,f,ieblazen , dan de mond yebrand , het
licit [zee'. —geld, 0. Weekloon. —groen, lichtgroen. —je, 0.
is hoer hard to sehreeuwen dan te vechten.
floor m eens blazen , snoeven , pogchen.
(des, -s, mrv. -s,) verklemw. van Neck.
—held, y r. bleeke kleur. —loon , In.
*--, soms voorsnuiven, inzonderh. van paarden.* ,b, W. door zijn' adem verkoelen,of door
en o. geld , flat voor bet bleeken worth be-
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taald. —rood, by. lichtrood. —plaats,
vr. —ster yr. (rnrv. -s.) —veld , o.
Heist voskleurig paard,
—vos
4 .11Ieekzie li t e , yr. eene ziekte der vrouwen,
waardoor zij ongemeen bleek worden,
leeten zie Ulaten.
^ lei, vr. (mrv. -jen„)zekere Witte visch, bliek;
blik.
Uleik, yr. in somrnige streken , zie Meek,
enz.

vr. (mrv. -en,) blaar. —tje , o.
(des-s, mrv. -s,)verkleinw. van blein.-treliliend by. blaartrekkend.
*Jlleitje o. (des -s, mrv.-s,) verkleinw. van
blei.
*Blek, o. bier en daar in gebruik. zie
Ulekken , h. w. zie Ulikken b. w.
Ules , yr. (nzrv. -sen,) Haar of witte viek aan
't voorhoofd van een paard ; kale plek op 't
m.(van den-, mrv.
hoofd van een
-sen,) paard met eene bles: Hij rijdt met vier
schoone blessen. -je,o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van bles.
Bleu, by. in de dagelijksche taal, zie
—heid zie Mooheid.
Jiliek yr. (nzrv. -en,) zie
Flies , verl. tijd van blazen.
Ulij (-er, -st,) by. vrolijk , opgeruimd , in
schik., verheugd : Een blij gelaat.
dat blijdschap
zijn. Blij te moede
verwekt, vervrolijkend : De blijde morgenstood brak aan, Zie ook Inkomst. - d,
(-er, -st,) by., zie Blij. - de , ( - r, blijdst,)
by. , zie Ulij.
Ulijde, y r. (mrv. -n,) een werptuig der
ouden , balista.
Ulijdsehap, y r. vrolijkheid, opgeruimdheid.
Mije , yr. (mrv. -n,) zie Blijde , yr.
Mijeindend , by. dat vrolijk eindigt :
Ben blijeindend treurspel.
Mijfster,, yr. (mrv. -s,) die blijft.
Mijgeestig (-er, -st,) by. blij van pest .
vrolijk, opgertrimd. —geestigheid, vr.
—heid, yr. toestand van den blijde. Sprw.
vrijheid gaat alles
Vrijheid Vijheid , d.
te boven.
Blijk , 0. (des -s, ntrv. -en,) teeken, bewijs:
Hij goy' vele blijken van onversaagdheid.
—baar, (-der, -st,) by. en bw. hetgene
blijkt , klaar,, duidelijk : E'ne blijkbare
leuyen. Het vleesch is blijkbaar &chi.
zie Ulijk-baarheid, yr.
baar. Het komt zelden voor, hehalve
in de samenstellingen : Baarblaykelijk en
Klaarhlijkelijk. --- ems , ongel. o. W. met
Z., (ik bleek, hen gebleven,) zich zoo of
zoo vertoonen : Hij blzjl t een lengenner te
zijn.111ij is uit brief gebleken . dot
Iisj de tarw verkocht heelt. Latest blijken,
te kennels geven. Doers blij ken, blijken van
iets geven.
Miknare, yr. blijde tijding, ---ntoedFig

Mein,

etre
(-or, -St.) by. blikeestig.—moedigheid,
Ulijgeestigheid. —spel
yr. ,
0. vrolijk tooneelstuk. —speldiehter,
,
m.
lijven, ongel. o. w. met Z. , (ik Weer,
ben gebleven,) voortgaan te zijn, voortduren,
zijn aanwezen behouden : Zoo lacy onze yedachtenis zal blijven. Dat zal wel altoos
in dien start blijven. "-, zekeren toestand
behouden, voortgaan iets te zijn of te doers;
ook: vertoeven : hu-end blijft gezond, ziek,
arm, binnen's lands , buiten de stad. Men
blijft liggen, stain, zitten, werken,
, Leven, (ten het werk , bij zijn gezeyde,
bij zijn voornemen, in de school, wader de
handers, van den arts, op de markt, te
huis , te bed, uit de perk. Ik begrijp niet,
wane hi)* blijft. Ken schurk blijven; fig.
Wear blij ft uw gegeven woord? overblijven: Wat is hem van al zijne vroegere
rijkdommest gebleven ? "-.heenraken : Wear
?nag Jam toch yebleven zijnP Niemand
kan zeggen wear het bock gebleven is.
omkomen , sneuvelen verloren gaan ,
vooral in den strijd Hij is op het slag veld
yebleven. Al de schepen zijn in den slay bij
A. gebleven. 'Lie ook
verband met een van on voorafgegaan verl.
dw. als: Ongednon blijven niet gedaan
wonders. —end , by. duurzaarn ; bij zinverzetting , waar men niet blijven kan :
heeft nergens eene blijvende pleats. —er,
m. (des -s, mrv. -s,) die blijft; fig. Dat kind
is geen blijver , zal niet blijven Leven.
Mik m. (des -s, mrv. -ken,) het wit der
oogen ; opslag van het wog; : In cot' blik.
oog: Een' blik op iets .slain. o.
(des -s, mrv. -ken,) vertind dun plaatijzee
een van blik vervaardigd vat : De visch lit
in het blik. "-, inzonderb. een plat gereedschap met een' rand, hetzij al of niet van
blik vervaardigd , waarop men in (le bilishouding ,enz. het stof veegt : Het blik is verwit der boomen
sleten.
ook
naast aan de sehors.*-,bv. fig.van vel ontbloot,
als : Zich blik (d. een' blikaars) rijdest.
(Milk, yr. (mrv. -ken,) zie Mei.) -aars,
m. van Yel ontbloote aars. Een' blikaars
rijden , door rijden den aars bilk maker,
- gat, o. blikaars. —je o, (des -s, sort%
verkleinw. van blik m. en 0. ; inzondenim. blikken trommeltje, vooral wanneen
het onverlakt is. - o. w. met II. ,
bet oogwit later) zien ; van bier de oogen
bewegen : Op iets blikken . het oog op jets
verbleeken : blikt noch bloost
er van. Met de tanden blikken, zie Bliktanden ; fig. glinsteren, blinken : Zoo time
den held het =nerd in de oogen blikt.*-.
bij zeelieden , zie kilikvurens
, in.
van schors of vel ontblooten.
(des -s, mrv. -s,) fig. cloth enkel i i i t gene,
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voor oogen: Een paar groote blikkers opslaan.—keren o. w. met H. , flikkeren,
blinker. —kering , yr. —oogen o.
W. met H. (ik blikoog, enz.) knipoogen.
—sem, m. (des -s, mrv. -s.) cen snel en
schichtig licht ; een snel voorbijgaande
heldere glans; het electrieke vuur bij een
onweer : Door den bliksem getroffen worden.
.Hij stond, alsuf bij door den bliksem getroffen was. Zoo snel als de bliksem ;
fig. kerkelijke vloek : De bliksem van het
Vatican. —semalleider, , toestel
om den bliksem of te leiden en onschadelijk
te maken. —semen , o. w. met H. , een
snel en doordringend licht verspreiden :
Zijn zwaard bliksemt den vijand in de
ooyen ; van pier zijn Bl,ksemende oogen
zulke , die sterke Miksems schieten. in
den onbep. 3den persoon , van bet snelle,
doordringende licht, dat zich bij een onweer
in de wolken vertoont : Het bliksemt sterk ;
fig. vuur geven in een gevecht : Het bliksemt op den wal. 4-, b. w. door den bliksem
vernielen : De reuzen werden door Jupiter
gehliksemd. —flits zie Bliksem-

sehicht. —semlicht o. —semschieht, m. bij dichters , zie Bliksemstraal. —semslag , m. donderslag.
—semstraal, m.bliksern-semvuur
o. —slager, m. iemand , die van blik
allerlei voorwerpen vervaardigt. —slagerij yr. beroep van blikslager ; werkplaats
van een'blikslager. —slagersdochter,
y r. —slagersjongen m. -slagers knecht, m. —slagersvrouw, yr.
—slagersweduw yr. —slagerswerk , o. —slagerswinkel , m.
—slagerszoon , m. —tanden o.
w. met H. , (ik bliktand , enz..) de
tanden laten zien. —vuur o. seinvuur.
—vuren o. w. met H., (ik blikvuur ,
enz. ,) met bet op- en neerhalen van
vuur seinen, dat men in hood is. —werk,
o. van blik vervaardigde voorwerpen.
Blind (-er, -st.) b y. en bw. van 't gezigt beroofd: Een blindmensch. Zich blind schrOven. Blind geboren. Aan e'en oog blind zijn.
Sprw. De liefde is blind, cen minnaar ziet
de gebreken zijner geliefde niet ; fig. onkundig : De blinde heidenen. Blinde leidslieden.
Blind zijn voor de gebreken zijner kinderen.
Blind voor de toekomst. Ientand in eene
zaak blind houden. zonder onderzoek of
overleg : Een blind geloof. Eene blinde g.:ehoorzaamheid. Blind toeloopen. De liefde
is eene blinde drift. 4- onzeker: Bet is
een blind zoeken.
zonder opening : Een
blind venster. Eene blinde straat , d. i.
straat zonder uitgang. o. (des -s, mrv.
-en.) luik voor de glazen; boegsprietzeil ;
in het krijgsw., zekere bedekking. —achfig
b. w. (ik blinddoek,

1310ed
enz.) met een' dock de oogen toebinden ;
misleiden. —e yr. (mrv. -n,) luik voor de
glazen, blind. —e m. en yr. (des -n, met.
-n,) die van 't gezigt beroofd is. Sprw. In
I land der blinden is eenoog koning , ender
domme menschen wordt degene , die iets
meer weet dan een ander,, al ligt voor zeer
kundig gehouden. Hij oordeelt er over, als
een blinde over de kleuren, Hij slaat er
naar, als een blinde 2/ aar het ei , hij oordeelt er zeer dwaas over. —ekoe, y r., in
sommige streken,zielliindemannetje.
—elijk bw., zie Blind en BlindeHugs. —elings bw. als met gesloten
oogen ; fig. zonder overleg , in 't wild. —eluau m. (des -s, mrv. -nen,) blinde.
—emannetje o. verkleinw. van blindeman ; inzonderh. naam van een kinderspel,
waarbij een geblinddoekte iemand van het
gezelschap moet grijpen of aanraken : Zij
spelen blindentannetje. —en , b.w. blind
maken : Vinken blinden. 4-, blinddoeken :
Men bracht hem geblind in de kamer. -.--Bring , yr. (mrv. -en.) zekere bedekking
tegen het vuur des vijands. —geborene,
m. en yr. (des -s, -n,) die blind ter
wereld is gekomen. —held , y r. bet blind
zijn ; fig.: Blindheid voor de toekomst.
—hoklien h. w. (ik blindhok , enz. )
blinddoeken. —hokker, m. (des -s, mrv.
-s.) fig. bedrieger, misleider.—hokkerij,
yr. —bokster,, yr. (nay. -s.) —ing,
yr. --,fie 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van blind , o.
Ig linken ongel. o. w. met H. (ik blonk ,
geblonken,)blankzijn,glans van zich geven:Het
goud blinkt. Sprw. Het is niet alles goud,
wat blinkt, alle dingen zijn niet wat zij
schijnen. —ert m. (des -s, mrv. -s.)
zekere duin ; op sommige plaatsen beet
men blinkert een stuk gelijnd papier,
dat men order bet blad legt, waarop
men schrijfi. —ing y r. —worm , m.
glimworm,.
Bloed, o. (des -s,) de roode vloeistof
dierlijke ligehamen , van welker omloop bet
leven afhangt : De omloop van het bloed;
fig. Bloed vergieten , moorden , tdooden.
Zijne handen suet bloed bevlekken , een'
rnoord begaan. Naar bloed dorsten wreed
zijn. Dat zal kwaad bloed zetten. daaruit
zal verbittering ontstaan. Het bloed steeg
Naar in het gezigt, zij bloosde van sehaamte,
werd rood van gramschap. Hij ziet er uit
als melk en bloed, heeft eene frissche gezonde kleur. In koelen bloede , zonder drift
of hartstogt. Het is mijn eigen ztveet en
bloed , ik beb het door mijn , zuren arbeid
verkregen. leven : Goed en bloed opofferen ; fig. bet roode sap van sommige
vruchten: Het bloed der druiven. -, geboorte afkornst tit edel bloed gesproten.
20
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der voornaamste Hugenoten iu Frankrijk ,
Bus geheeten , omdat zij in den Bartholomeusnacht van 1572 plaats had, toen HENDRIK IV. en MARIA VAN VALOIS hunne
bruiloft vierden. —buil, zie 131oedvin.
—dorst 9 m. wreedheid. —dorstig 9
(-er, -st,) b y . en bw. wreed, wreedaardig.

yr. bloedende navelbreuk. —p/akartt,
o. 'plakaat der inquisitie. —plenging ,
y r. bloedstorting bloedvergieting. —raad,
m. rand der inquisitie. —regen , m. roodaehtige regen, walks kleur door insecten veroorzaakt wordt. —rest o. halsregt ; inquisitie. —regter, m. halsregter ; inquisiteur. —rijk , (-er, -st,) by. dat veal bloed
bevat:Een bloedrijk gestel. -rijkheid, yr.
—rood, by. —schande yr. vleeschelij ke gemeenschap tusschen personen , die elkander te na in den bloede bestaan. -sehandig , by. en bw. datbloedschande inhoudt.
schender, m. die zieh aan bloedschande schuldig maakt.—sehending , yr. bet
plegen van bloedschande. schendster,
yr. zie 131oedschender.-schuld ,vr.
niisdaad door bloedvergieting. -schuldig,
b y . aan een 7 moord schuldig.— schuw, by.
die Been bloed kan zien. —schuwheid ,
yr. vrees voor bloed. —spuwend, by.
die bloed spuwt. —spuwing , yr. het
spuwen van Hoed nit de longen. —steer ,
m. bloedroode ijzersteen. —stelpend „
b y . dat het bloeden doet ophouden. —stillend, b y . bloedstelpend. —storting ,
yr. hevige bloedspuwing ; fig. bloedbad.
—tooneel moordtooneel. —vat ,
o. bloedader. —vergieten, o. bloedbad.

—dorstiglieid , yr. —drijvend

—vergieter, m. —vergieting

De prinsen ran den bloede. Hij is van
koninklijk bloedafkonzstig.*-,verwantschap:
Sprw. Het blued kruipt ,waar het niet yaan
kan, in den gemeenz. spreektr. , de kracht
der bloedverwantschap laat zich altijd bespeuren. m. (des -s, mrv. -en,) onnoozel
mensch , sukkel :ifij is een arme bloed.
De arme bloeden van kinderen , d. in de
volkstaal , de arme kinderen. Sprw. Al te
goed is andermans bloed , al te goed is
buurmans gek. —aehtig by. —ader,
vr. ader, die bet bloed naar bet hart terug
voert, tegenst. van slag- of polsader.-agamt,
m. en o. agaat met bloedkleurige aderen.
--bad, o. vergieten van veel mensehen bloed. —bereiding, yr. —besehou-

wing , yr. —beschrijving yr.
—beuling, m. elders bloedworst, zie
nettling. —bloem yr. naam eener
bloem. —brood, o. soort van brood ,
waarin varkensbloed komt. —bruiloft,
yr. in de gesch. , de vermoording van vele

9

vr. —vergietster yr. —verlies , 0.
b y . dat bet vloeijen van het bloed in de
-verwant, m. en y r. die in den bloede vermaandstonden bevordert. droppel, m.
want is. —verwantschap , vr. ver—eloos , by. zonder bloed, --en , o.
wantschap door gemeenschappelijke afkornst,
w. met H., bloed verliezen De wond bloedt
—verwekkend zie Bloedweknog. Hij bloedt uit den neus ; fig. Voor
kend. —verwig , by. bloedkleurig.
boeten , straf
lets moeten bloeden, d.
, y r. bloedzweer. —vink m.
lijden , betalen. met Z., door bloeden in
vink met eene hoogroode horst. —viag ,
zekeren toestand geraken : Dood bloeden.
yr. roode vial. —vlek , yr. —vloed ,
--gang, m. bloed vloeijing. — gebreli,
In. , zie Bloedgang. —vloeijing,
o. —geld 9 o. weleer,, geldboete voor een'
yr. sterke bloedloop uit eene natuurlijke
gepleegden [mord ; thans door eene Hoedopening. —vriend , m. —vrienschuld of bloedige onderdrukking verworven
din , vr. bloedverwant. -vriendschap,
geld. —getuige m. en yr. martelaar
yr. blocdverwantschap. --warm , by. hetmartelares. —gierig , zie 131oeddorgeen de natuurlijke warmte van het bloed
stig. —gierigheid zie Bloeddorbeeft. —warmte, y r. natuurlijke warmte
stigheid. —bond , m. bond , die op
van het bloed. —wateren , o., — watebloedgierig mensch,
bloed gesteld is ;
ring, yr. lozen van bloed door de piswegen.
tiran. —ig (-er, st,) by. waarbij bloed
—wond , yr. bloedende wond. —worvloeit : Een bloedig offer. met Hoed
bevlekt ; lig. dat veel Hoed doet stroomen.
ding , yr. het ontstaan van het bloed.
—worst , yr. met varkensbloed gevulde
--ing yr. —je o. (des -s, mrv. -s.)
worst. —zucht , yr. bloeddorst. —zuchverkleinw. van Hoed ; inzonderh. klein kind:
tig , (-er, -st,) b y. en bw. bloeddorstig.
Het arme bloedie moest veel uitstaan.
—zniger,, m. egchel ; zekere vledermuis
—kleur, vr. bloedroode kleur.
in Amerika ; fig. iemand, die zijn'evenmensch
rig, by. —koraal, o. en yr. bloedroode
bet Hoed a is ware het uitzuigt , knevetaar.
koraal. kruid, o. naam van verscheidene
—zniverend , by. dat het bloed reinigt.
planten , ten deele wegens hare roode kleur ,
—zuivering,vr. reiniginp; van het Hoed.
ten deele wegens hare bloedstelpende kracht.
—zweer yr. met bloed gevulde zweer,
—laauw,, b y . betgene de warmte van
bloedyin.
aderblocd heeft. --lelie, yr. roode lelie.
—loop , m. bloedgang. makend , 1113/1oei, m. (des -s,) toestand van bet bloeijen:
by . —making , vr, —navelbreuk,
De boomen staan in vollen bloei ; fig. kracht ,
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sehoonheid : In den bloei mner jaren.
rn. man , die bloemkool langs de huizen , enz.
—Jen, o. w. met H., van planten, die deelen
verkoopt. —koolschuit yr. schuit,
ontwikkelen, welke tot voortbrenging van
met of ter vervoering van bloemkool.
de vrucht en bet zaad noodig zijn, in
—koolvrouw, y r. vrouw , die bloemkool langs de huizen , enz. verkoopt.
bloei staan : De erwten bloeijen nog niet ;
fig. zich in den toestand der hoogste kracht
—koolwagen m. wagen met , of ter
en ontwikkeling bevinden : Reeds bloeit zijn
vervoering van bloemkool. —koolzaad,
geluk. Eene bloeijende gezondheid. De
0. zaad van de bloemkool. —krans m.
bloeijende ouderdom. in voile kracht
krans van bloemen ; de bloembladen , welke
zijn , voorspoed genieten : Een bloeijend
boven den kelk staan. —kweeker m.
rijk. Kansten,wetensehappen, enz. bloeijen
die bloemen ten verkoop kweekt —kweekerij y r. het kweeken van bloemen;.
bier. —maand, yr. de 5. maand des jaars,
plaats waar men bloemen kweekt. —leMei. —sel o. (des -s, mrv. -s,) bloesem.
zing, yr. verzameling van fraaije stukken
—staat, m. staat,waarin lets bloeit, eigenl.
nit de beste schrijvers. —maand yr.
en fig. —tijd , m.
weinig gebruikelijk bloeimaand.—mand,
Moen'. vr. (mrv. -en,) bloesem der planten
yr. mand , waarin men bloemen bergt ; in
zonder opzigt tot de bevruchting, inzonderh.
eene kamer,, sierlijke mand , waarin men
wanneer hij door schoone gedaante en kleur
bloemen plaatst kweekt, enz. —markt,
en door liefelijken geur bevalt:Bloemen pinkyr. markt , waar bloemen verkocht worden.
ken. lemdnds graf met bloemen bestrooijen ;
—meel o. bloem van meel ; zie oak
fig. het voortreilelijkste in zijne soort : De
Neel. —pap , y r. pap van fijn meel, zie‘
bloem (en dan venial tot Blom vel kort) van
Blom. —perk , 0. perk voor of met
meel,zie bloemdermaagden ;
bloemen. —pje, o.(des -s,mrv. -s,)verkleinw.
van bier in de scheik. het fijnste van lets :
van bloem ; fig. aardigheid, beleefdheid ;
Bloein van zwavel.
sieraad, tooisel : De
zie ookillaauvv. —pjesthee, v r. eene
bloemen der weisprekendheid. (of mrv.
fijne thee uit de bloemen der plant. -pot, m.
bloemen,) maandstonden. 4-, de plant zelve ,
pot voor of met bloemen. —rijk , (-er,
welke zulke bloesems voortbrengt ; van daar
-st,) by. eigenl. en fig. rijk in bloemen : Eene
allerlei meer liefelijke dan nuttige gewassep,
bloemrijke taal. —scheede , yr. lang
die men tot vermaak kweekt , of door
blad , welk de bloem voor hare ontwikkekunst namaakt Bloemen zaaijen verling insluit. —schilder, m. , —schilplanten , in gotten zetten , gieten , kweeken.
deres, y r. die bloemen schildert. -stengBloemen makers, schilderen. —bed, o.
el 9 m. stengel der bloem. —stof, o.
bed met bloemen. —blad o. —bol
stuifmeel der planten , pollen. —stuk o.
m. bol , die bloemen pat , bij v. tulpen.
schilderij met bloemen. —tafel, yr.,
—buudel, m. —engek, overdreven
—tafeltje o. waarop men in een vertrek
liefhebber van bloemen. —engeur m.
bloemen plaatst. —tros, m. —tuiltje
geur van bloemen. —enhandel, m.
0. —tuin m. —werk, o. gebloemci
handel in bloemen. —enhandelaa,r,
werk , versieringen met kunstige bloemen.
m., -enhandelaarster.
,vr. iemand die
—zaad 0.
in bloemen handeit , zoo wel kunstige, als
natuurlijke. —enliefhebber m. Uloesern m. (des -s, mrv. -s) die deelen,
welke ter bevruchting der planten dienen : De
—enliefhebberij, yr. lielheberij voor
bloesems der kerseboomen vallen reeds af.
bloemen.—enliefhebster yr. die lief—en, o. w. met H., bloesems dragen ,
hebherij voor bloemen heeft.
enzaad
bloeijen. —knop m.—pje o. (des -s,
zie lEiloemzaad. --en maker m.,
-s.) verkleinw van bloesem.
—enmaakster,, yr. die kunstige bloemen vervaardigt. —godin vr. in de Blok, o. (des -s, mrv. -ken.) onhewerkt
grout stuk bout, steen of metaal : Een blok
fabell. godin der bloemen , Flora. —glas,
tin , ntarmer. Blokken om to branden ; fig.
0. gins , waarop men bollen van hiacinten ,
IN stoat dear als een blok, hij rigt niets
enz. laat bloeijen. —hof, m.. bloemtuin.
uit. flij is een rest blok, hij is een stijve
—ig (-er, -st,) bv. dat bloemen heeft ;
klaas. Een blok van een kind, een grof, zwaar
in sommige streken , &wig. —ist m. (van
kind. een dergelijk bewerkt stuk bout tot
den -, mrv. -en,) bloemkweeker ; bloemenonderseheidrue einden: Blok van een' vleeschhandelaar. —isterij yr. bloemkvveekerij.
houwer. Blok, waarop misdadigers ont—kelk, m. kelk eener bloem.. —kever,
hoofd worden ; zie de samengestelde Alanm. kever, die op bloemen cast. —knop
beeklblok, ilakblok Vleeschm. knop waaruit eene bloem voortkowt.
blok enz. paardekluister,, elders
—kool yr. eene koolsoort met Witte eetbunyel geheeten ; fig. Ik heb een blok aan
bare bloembundels. —koolbed o. bed
't been, zie Been. 'if-, bout, waarin men
voor of met bloemkool.
welter misda(ligers met de beenee vastsloot
m. handel blocmkool. —koolman
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In het blok liggen. Het been in lblok
hebben.*-, eenige bij elkander staande Bingen,
enkel in : Een blok huizen.*-, takel ; holblok, klomp. —beeld o. standbeeld.
—huis o. van blokken vervaardigd huis,
gelijk men nog ill Amerika bonw t ; van
blokken vervaardigde schans of holwerk ;
kerker, waar men de gevangenen in bet blok
lei. —ijverig- 9 by. gemeenz. zeer ijverig.
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
blok; inzonderh. kort dik stuk bout om te
branden.—kade , yr. (mrv. -n,) insluiting
eerier versterkte plaats. —ken , o. w. met
H., getneenz. zwaar werken, steeds bezig zijn;
ook: zich gestadig oefenen : Gij ilokt te
veel. Ann of Op lets blokken. —kenmaker, m. die blokken maakt. —kenmakerij , yr. beroep van blokkenmaker ;
werkplaats van den blokkenmaker. —ken-

makersknecht m. --kenxnakerswinkel m. —ker , m. (des -s.
mrv. -s.) die blokt. —keren 9 b. w. insluiten , zie Blokkade —kering vr.
—king, vr. ---land, o. verselleidene
stukken land te zamen. —lood o. food
in blokken. —naad, m. platte naad.
—sehaaf, y r. soort van schaaf.—steep,
stee p in blokken. --ster, vr. (mrv. -s.)
—fin o. tin in blokken. —wagers ' m.
een zware wagon met sterke raderen, mortierwagen. zilver o. zilver in blokken.
* alOnli. y r. (mrv. -men.) in de volkstaal zie
Bloem ; bier en daar bepaaldelijk voor
fijn tarwemeel.
Blond (-er, -st.) geeI of witachtig ,
van de haven en het gezigt : Zij heeft blond
hoar. Eene blonde vrouw.*-, blaauwachtig:
Hij heeft blonde plekken op den arm van de
ontvangene slagen. Iemandblondenblaauw
slaan , hem geducht afrossen. —e m.
en yr. (des -n, mrv. -n,) blonde man of vrouw.
(Blonde, Yr. zij(len kant.):—heid. 9 yr.
Monk , veil. tijd van blinken.
Moo zie —d, (-er, -st,) by. ontijdig beschaamd , vreesaehtig , bedeesd:
In gezelschap van vreemden is bij altijd
bloo. Zij is het bloodste (blooste) meisje, dat
ik ken. —daard. , m. (des -s,mrv.-s,-en,)
bij, die bloo is ; fig. lafhartig mensch. —de,
zie Blood. -dhartig, enz. , zie Bloohartig enz. —dheid yr. blooheid.
—hartig (-er, -st,) by. en bw. sehroomachtig , vreesachtig. --hartigheid yr.
—heid yr.
Moot (-er, -st.) b y . en bw. onbedekt , naakt:
Een bloote degen. Bloote voeten , bpenen
amen, p als, boezem. Met het bloote hoofd ;
fig. Naakt en bloot zijn , d. zeer behoettip;.
Zich bloot geven , in 't schertnen een fledeelte
van zijn ligehaam onbeschut laten; ook : zijne
zwakheid onwillekeurig toonen ; zijn geheim
verraden. Zich aan lets bloot s tellen, niet

Robb
tegen lets op zijne hoede zijn. floor eene ziekte
bloot staan , in gevaar verkeeren , door
eene ziekte aangetast te worden. Rene zaak
bloot leggen , bekend maken , openbaren ,
ontdekken , verktaren. enkel , !outer,
niets dan : Het is een bloot gerucht. Onder
den blooten hemel siapen , niets dan den
hemel boven zich hebben. Wij hebben het
bloote huis (Iiever : enkel het huis) gehuurd.
Hij stond in 'tbloote hemd. Met het bloote
oog, d. zonder brit of ktiker. bw. enkel,
al leen , !outer : De bloot zinnelijke mensal.
Het kond bloot op u aan. —elijk bw.
bloot, enkel, alleen.—en b.w. weleer,, ontb ■ ooten.
thaws bij looijers, bet haar van de
vellen alsebaveu : Velienblooten ; zie Pooten. —er, m. (des -s, mrv. -s.) --held
yr. shoofds , bw. met bet bloote hoofd.
—svoets, bw. met bloote voeten. —wol,
yr. wol , die van de yeller) is genomen.
B1OS 9 rn. (van den -,) /wider rood in 't aangezigt : De blos der gezondheid.*-, roodheid
van schaamte : Een' blos aanjagen , krijgen.
—je o. (des -s, rare. -s,) verkleinw. van
blos.
BlOUWel 9 m. (des -s, mrv. -s,) bout, waarmede men b. v. hennep, klopt. - en b.
w. kloppell , slaan, braken : Hennep
wen d. beaker, , ontbolsteren.
Blozen 0. w. met H., een' bins krijgen :
Zij bloost van schaande. b. w. vroeger
in gebruik : « Het schaaatrood bloost zijta
kaken. » -t1 , by. natuurlijk rood : Blozende wangen , waarvoor men outings : Blozige
wangen zei.
411i1luf 9 M. (des -s, mrv. -fen.) fig. snoeverij,
pogcherij , grootspraak : Een' bluf slaan.
Zich door een' bluf redden. --fen, o. w.
met H. , pogchen , snoeven ; van bier : zeker
spel met twee kaarten spelen. --fer 9 tn.
(des -s, mrv. -s.) —ster, yr. (mrv. -s.)
Bluschgereedschap 9 o.,—middel,
0. bet gereedschap of middel ter blussching
van brand. —pot , tn. doofpot. —ster
y r. -s,) die biuscht. —vat, o. vat ter
blussching van kalk.
Blusschen b. w. lesschen , uitdooven ,
&en ophouden : Een' brand blusschen ; fig.
Zijn 7 brand blusschen , zijne heete drift voldoen. Kalk blusschen. Zijn' dorst blusschen,
zie Lesschen. —er, m. (des -s, mrv. -s.)
—ing, yr.
Mutts, yr. (mrv. -en,) bijna , zoo niet geheel,
verouderd , volgens HALMA : deuk ; volgens
HITICDECOPER zwelling, buil. —en , b. w.
weinig gebruikelijk , kneuzen, drukken.
—ing, yr. (mrv. -en.) --Lioorts yr.
purperkoorts.
Bobbel m. (des -s, mrv. -s,) op eene koken.
de vloeistof, blaas ; waterbel , blaar ; in sommige streken , zekere dikke bies. —en ,
vr.
w met H, blazen opwerpen.
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(mrv. men.) —tje o. (des -s, mew. -s,) verkleinw. van bobbel.
liobberen zie Bobbelen, —ing
zie Bobbeling.
Bobijn, yr. (mrv. -en,) garenklos. —en,
b. w. op klossen winden. —er m. (des -s,
mrv. -s.) —ing vv. —ster, yr. (nzrv.
-s.)
nod, o. (des -s,) bieding: Bij het eerste bod.
Eenboddoen. In bod stellen bij op bod te
koop bieden. k-, het gebodene : Zijn bod verbeteren , d. meer bieden, een hooger bod

Bode m. (des -s, mrv. -n,) iemand , welke

oei
verkocht. Lie ook linboedel. *-;
erfenis , nalatensehap : Den boedel onder
beneficie van Linventaris aanvaarden.
Den boedel niet aanvaarden , met den voet
stooten. Een' boedel scheiden, eene erfenis
verdeelen. Zie noel. —beschrijver ,
m. —beschrijving, o. opschrijving van
een' boedel. —ceel, yr. beedellijst. -houder, m., —hou.dster vr. die na het
over[ijden van een' der twee echtgenooten in't
bezit van den boedel blijft. —huis o. boMhuis. , yr. weleer : Desolateboedelkamer, bestuur over verlatene boedels.
lijst, y r. inventaris. —redder , m.
uitvoerder van een' laatsten wit , degene,
die met de vereffening van een' boedel is be..
last. —redding, yr. vereffening van een'
boedel. —redster, yr. —scheider,
m. —seheiding , yr. boedelredding
-scheidster, yr. boedelredster. -s chrijver o. die een' boedel beschrip. -tje,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van boedel.
Boer, m. (des -s, mrv. boeven,) quit, deugniet ; inzonderh. tuchteliug ; zie ook
leiboef enz. —achtig (-er, -st, ) by.
en bw. ondengeud. —achtigheid yr,
—je o. (des -s, -mrv. -s,) verkleinw. van
beef.
Deg, m. (des -s, mrv. -en,) het gebogene
voorste gedeelte van een schip : Een schip
zeilde ons vlak voor den boeg. In het zelleto
e'en' boeg houden, de zelfde streek volgen
fig. doer, gelijk men gewoon is. Het over een'
anderen boeg wenden, eene andere streek
nemen ; fig. het op eerie andere wijze beproeven. Over alle boegen wenden , nu de eene
dan de andere streek houden ; fig. het op
allerlei wijze beproeven. Het moet over diets
boeg gaan , die streek rnoeten wij houden ;
fig, op die wijze moeten wij te week gaan, Op
een' boeg , in eens. —maker o. cent
zwaar anker op groote schepen. -banden,
mrv, bander' van den boeg. - en , o. w.
met H. 7 sturen, koers zetten.
o. met H. (ik boegkruis, euz. , ) laveren,
—legger, m. klein vaartuig, Welk aan
den beep; ligt. —ilijn , y r. zeker touw bij
het boegs6ren. scheren , zie Eioegs6ren , —seerlijn vr. zeer dik touw,
—wren , 0. w. met H. , het schip met
hooter], enz., laten voortslepen.

ter verrigting eerier zaak , inzonderh. ter
overbrenging eerier tijding , voor loon wordt
afp,ezonden ; meer bepaaldelijk een daartoe
aangestelde persoon: Ik zie den bode komen.
Bode van staat.*-, m, en vr. dienstbode
dock zelden antlers dan in het meerv. : Vele
boden houden of in dienst hebben.-ambto.
Elodem m. (des -s, mrv. -s,) bet onderste
van jets: De bodem van een vat. Een vat den
bodem inslaan; Eene zaak den bodem
inslaan , d. haar doen naislukken,, Het vat
op den bodem zetten, het tot den laatsten
droppel ledigen. Een glas tot den bodem uitdrinken. De bodem van de zee , van een
schip. De bodein deraarde, als tegenstelling
van hemel. ilij zietop den bodem van mijn
hart , d.i. kent mijne geheimste gewaarwordingen. grondgebied: Op vijandelijken
bodem zijn; fig. Op effete bodem zijn, Beene
schulden hehhen.*-, kidi of onderste van een
schip ; van hier : schip : Op inlandsche boderns vervoeren. Geld op zijn' bodem opnemen. dewijl een bodem (van een vai) rend
is , wordt eerie schiji was , vet , enz. bodem
genoemd , doe!' veelal tot boom samen8 etrokken. Zie Boom. —en , b. w. van een'
bodem voorzien. —erij , yr. (mrv. -en.) beleening op een schip : Ge'd op bodemertj
opnemen , uitzetten , d. op (den bodem
van) een schip. —erijbricf, m. bewijs
van geld,dat op bodemerij is uitgezet. -fries,
o. fries aan het dchterste gedeelte van een
kanon. —loos , b y . —pje, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van bodem. —stuk, o.
—trekker , m, werktuig orn de laatste
duig in een' bodem te trekker,.
Bodenbrood o. brood voor de diensthoden ; fig. bodenloon : Ik zal bodenbrood bij
vr.-sjaarden,zieBoegseren.-slag,
zc verdienen. —nkamer yr. kamer der
m. wending. — spriet , rn. een seheef ligboden of der diensthoden. —nloon, m.
gend road bout dat boven den boeg ender
en o. loon, dat een bode ontvangt.—schap,
het voorkasteel uitsteekt. —sprietzeil
o. (des -s,) bodeambt.
o. —steng, yr. voorsteng. —sink, o. stuk
Rodin , yr. (mrv.-nen,) vrouw die als bode
van den boeg ; stuk geschut op den boeg.
aangesteld is , of boodschappen verrigt.
4 1113oeha,*Boehaai,enz.zie igolia,enz.
*floe tnsschenw. om iemand te verschrikken; Uoei y r. (mrv. -jen,) scheepsw. , blok , dat
fig. .Hij zeiboe noch ba, zie
op het water drijft en aantoont,waar bet anker
Boedel En. (des -s, mrv.
ligt ; f Hij beef teen' kola als eene boci d.
bezitting,
eigendom Hij heeft zijn'ganselten boedel
j . een' zeer dikken.
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foci, vr. (mrv. -jen,) kluister,, band : In
de boeijen stuiten zetten. De boeijen verbreken ; fig. Met de boei des huivelijks beals:De boeijen,(hier en daar voor:) de
gevangenis. --ford, o. boeiplank. —jen,
b. w. iemand de boeijen aandoen , hem kluisteren , binden : handen en voeten yeboeid ; fig. tot Heide dwingen , bekoren, wegslepen: Eene boeijende voordragt.*-, in den
scheepsb. , zie Ophoeij en. —er, m.
(des -s, mrv. -s,) sehip met eerie platte kid!,
dat voor en achter hoog opgeboeid is.
—plank , vr. plank ter opboeijing.
—reep m. touw aan de ankerboei.
--set, o. (des -s, mrv. -s,)bovenste boeiplanken. —tang , y r. zekere tang der seheepstimmerlieden.
o. eenige tot een geheel sarnengebonden bladen papier of perkament
beschreven of gedrukt : Een bock schriiven ,
lezen, drukken,uityeven; fig.Dat spreekt als
eenboek, dat is duideliik. Te bock staan roor
een' schurk, d. i.a Is een schurk bekend staan.
*-, bij kooplieden , bock , waarin zij de noodige aanteekeningen orntrent hunne handelsBock
zaken doer) : Te bock stellen ,
houden ; van bier in bet dagelijksche verkeer
fig. Zijn bock open doen, d. zijne gebeirnen
vertelien. Een boekic van ientand open doen,
d. i. van hem lets aan den da l, brengen dat
niet zeer vereerend is. Eens anders boeken
Zijn moeijelijk te lezen , d. i. over de zaken
van anderen Yak moeijelijk te oordeelen.
afdeeling van een geschreven of gedrukt werk:
Het staat in het eerste bock van het derdc
deel.*-, bet twmtigste gedeelte van'een'riern
papier , van sclmj fpapier 24, van druk en
anderesoorten 25 vel , wanneer eel) bepalend
telwoord voorat goat, zonder teeken van
meerv.: lien bock sThrljjpapier. Een rie m
bevat twintiy bock.Eenige boeken drukinedi-aantiondiging, yr.
aan.
aankondiging van een of [neer boeken.
—band , —beoordeelaar ,

—tieoordeeling, yr. —beschouwing , vr.—besla,g, o —bewaarder , in. opzieuer over eene boekerij.
—binden 0. bet inbinden van boeken.
—binder, m. die boeken inbindt.
, yr. bet boekbinden ; werkplaats van den boekbinder. —binders-

dockter,, yr. -bindersjongen, m.
—bindersfinecht ,
— bin, yr. en o. binderspers,
NT. bindersvrouw,, y r. —binderswerk, o. wcrk van een' boekbinder.
—binderswinhei, in. —binderszoon, in. —deel 0. —drukken
0. bet drukkell van boeken. — drukker,
rn. tlrukkerij yr. werkplaats van
een' boekdrukker. — dr viiiiiiersdociiter. vr. -tivalikersgezei,

foekw
kersjongen, —drukkersknecht m. —drukkersvrouw
yr.—drukkersweduw, yr. -drukkerswerk, o. —drukkerswinkel in. —drukkerszoon tn.
—drnkkunst yr.(tioehel, m. (des
-s,) haarlok foekeltje o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van boekel.) —en ,
b. w. te bock stellen of zetten Zijn al die
posten yeboekt ? —en, enz. zre Betaken.
—engek m. overdreven liefhebber van
boeken. —en-limner vr. boekvertrek ,
boekzaal. -enkas —enkast yr.
—enkist yr. kist ter verzending van
boek en. —enkennis yr. -en—kraal=, yr. kraam waar oude) boeken verkocht worden. —enkramer,
m. die in (oude) boeken handelt.
—enlijst yr. lijst van boeken , cataloyus.
—enmaakster, y r. -en.maken, o.
—eninaker , m. —enplank„ yr.
plank, waarop men boeken zet. —er, m.
(des -s, mrv. -s.) die boekt. —erij yr.
(mrv. -en,) bibliotheek. —erijtje, o. (des
-5, mrv. -s.) verkleinw. van boekerij.

-geschenk, o.-handel, m.-handelaar,m.,—handelaarster,—handelares yr. die Mandel in boeken drijft 7
deftiger dan boekverkooper. —houden
o. bet in orde houden van koopmansboeken.
—houder, m.hij.die de boeken van een'
koopman hondt. —houderschap , o.
—liondersdochter yr. —hon.dersvrouw yr. —lionderswednw, yr. —houderswerk o.
—honderszoon, yr. het
boeken, ;fie 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van bock. —utinnaar, m. vriend
van boeken ; letterminnaar. —nieuws
o. letternieuws. -oefenaar,m. letteroefenaar. —oefenaarster , vr. letteroefenaarster. —oefening , yr. letteroefening.
—schrijfster, y r. , —schrijver,m.
die een bock of boeken sehrijft. —schuld,
y r. sehuld , die geboekt is. —staa,f , j yr.
verouderd , letter ; drukletter.
b. w. verouderd of diehterlijk , speller).

—verhooper, bockhandelaar.
—verkoopersdochter , yr. —verkoopersgild, o. weleer, gilde der bockverkoopers —verkoopersjongen,
m. —verkoopersknecht , m.
—veritoopersleerling, m. —verkoopersvronw , Yr. —verkoopersweduw , vr. —verkooperswinkel m. —verkooperszoon,
—verkooping, vr. verkooping van
boeken. —verkoopster y r. boekhandelares. —vertrek , o. boekenkamer.
—welt, yr. eene bekende graansoort.
—weiten , onverb. by. van boekweit.
in. (des -s, trtrv„ -en,)

boedel
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meestal boeren woven. —endragt vr
inzonderh. fig. gemeenz. hoop,menigte Een
—endrank m. —enherberg, tr
heele, groote, gansche boil rappels, menherberg , welke door boeren worth bezocht.
schen.
—enfeest o. —enfinit, yr. schalmei.
m. en Yr. (des -s, mrv. -en.) man of
—enitemd, o. enhoed , m. —envrouw , die in ontucht leeft; bijzit. —azje,
hoogmoed , m. --ennuis, o. —enyr. het boeleren ; outings voor minnarij.
lint, y r. —enjas , m. enjongen ,
litoeleeel , yr. boedelceel.
enkar , y r. —enkermis
Iloeleerder, m. (des -s, mrv. -s,) —ster, m.
y r. dorpskermis.— enkeuken, y r.—envr. (mrv. -s,) hoe). —en, o. w. met H., zie
kiel, m. —enkinkel , m. lompe hoer.
het meer gebruikelijke noeleren.
o. —enkleeding, yr.
—6ren, 0. w. met H.,in ontucht !even.
-enikiegrinaker, m. -enknaap,
—Bring, yr.
Boelhouder , m. boedelhouthr.-houd- m. —enk.neeht, m. —enItool , yr.
eene donkergroene koolsoort , die veel in den
ster, y r. boedelhoudster. —huis,
winter gegeten wordt.
m.
o. erfhuis ; huis, waar men verkoopingen van
-enikoffie,yr.-enkoffiehnis,o.-eninboedels houdt.
kolas, yr. —enkrijt, —enkrijtje,
*Boelijn , zie Boeglijn.
o. wit krijt ; fig. : Met het boerenkrijt of
oelkenskruid, 0. eel) gewas.
boerenkrijtje rekenen, -, met krijt in RoBoellijst, yr. boedelli ,st. —redder , m.
meinsche cijfers rekenen. —enlaars yr.
boedelredder. —redding vr. boedel-enieven ,o.leyen der boeren ; landleven.
redding. —redster,, yr. boedelredster.
—enlied o. —enlusnmel, m. hoe(Boelsehap, yr. (mrv. -pen,) zie oerenkinkel. —enmeester, m. boerenlazje; hoe' , hoeleerster,bijzit.) —seheischoolmeester. —enmeid, yr. meid van
boedelscheider. —seiteitier, m.
boer ; meid van buiten , buitenmeid.
ding, yr. boedelseheiding. —seheid—enmeisje o. verkleinw. van boerenster, yr. boedelscheidster. —tje, o.
meid. -enmetselaar, m. -enoven,
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van bat ;
m. —enpaard, o. paard voor boerenwerk.
I; emeenz. hebben en bonder bezitting : Hij
—enpak o. -enpannekoeik, m.
zal zijn bodltje wel opkrijgen.
—enpet m. —enpij , vr. --enpot,
1Boender in. (des -s, mrv. -s,) die boent ;
m.—enpraat, m. —enrok m. -eninzonderh. eerie soort van borstel , zie
schoen, m. -ensehoeninaker, m.
Heiboender. —ertje, o.(des -s. mrv.
-ensehool, y r.-ensehoolmeester ,
-s.) verkleinw. van boender. —en, b. w.
m. —ensehunr, y r. —ensoep yr.
glad en glanzig maken ; inzonderh. schoon
—enspraak yr. —enstand m.
maken : De trappen boenen fig. gemeenz.:
stand van hoer ; de boeren , de stand der
iemand nit het huis boenen , d. i. hem bet
boeren. ---enstulp , y r. —entaal, yr.
huis uitjagen. —ster yr. (mrv. -s.)
—enthee , y r. —entimmerma.n
Boer, m. (des -s, mrv. -en,) landbouwer,,
m. —envermaak , o. —envolk o.
huisman ; dorpeling. Sprw. Die een , boer
boeren landlieden. —envriend, m.
wil bedriegen, , moet een' boer medbrengen,
-envronw,, y r. -weduw, y r. —eneen hoer laat zich niet ligt bedotten;
wagen , m. —werk , o. werk van eon'
lomp mensch: Gij zijt eel?, rive boer.
hoer; akkerbouw, landbotr.v. —enwijn,
in het kaartspel „ de vierde kaart, als men bij
m. —enwoning , y r. —enworst, yr.
het aas begirt. 4-, in het gemeenz. verkeer,,
—enzoon , m. —in, yr. (mrv. -nen,)
oprisping der maag: Een' boer laten.
vrouw van eon' hoer ; vrouw , die eene hoer—aehtig (-er, -st,) by. en bw. boersch.
derij houdt ; dorpeling ; fig. lompe worm ;
--achtigis eitt, y r. —derij, yr. (mrv.
lomp meicje. —innetje, o. (des -s, mrv.
derijtje ,
-en,) landhoeve ; landbouw.
-s,) verkleinw. van boerin.—sch (-er, -ste,)
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van boerderij.
b y . en bw. boerachtig, gelijk een hoer ; fig.
--en o. w. met II., boor zijn : ilij Inert
, prof, onbeschaamd. —sehheid,
nietmeer. k-, gemeenz., oprispen.—enaal,
boerachtigheid , lompheid.
yr.
m. soort van aal. --enbedrijf, o.
: Ifet was enAel
boerderij. —enboon, y r. groote boon. Boert , yr. scherts
—enbroek y r. —enbrood o. boert. —aehtig , zie Ioertig. —en,
o. w. met II., sehertsen ; spotter]. —end ,
—enbrniloft , yr. landelijke bruiloft.
by. boert bevattende : Boerlender wijze , in
—enbruiker, m. pachthoeve, bruiker.
scherts. —er, m. (des -s, mrv. -s.) die boert
—endaghuurder,9 m., —endagof van boerten houdt.—erij, yr. (mrv. -en,)
huurster y r. die bij de boeren op tagboert, scherts; boertend gezegde.--erijtje,
huur pat.--enda,ns, m.dans van boeren ;
boersche dans. —endeerne — en- o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van boerderij.
deren, y r. boerenmeisje. -endoeh- hoertig, ( -er, -st,) by. en bw. die of dat
ter, y r. —endorp, o. dorp , waar I boert bezit , grappig : Eenboertig sckrijver,
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dichtstuk. Boertig spreken. —Igheld ,vr.
4*Boertje , 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van boer.
Boete, yr. (mrv. -n,) out. verbetering, herstelling ; thans berouw over begane zonden :
Boete doen, berouw toonen. geldstraf:
Iemand eene boete opleggen. De boete betalen. remand in boete bestaan. —eling,
In. en yr. (des -s, mrv. -en.) die boete doet.
—en , b. w. herstellen : Men boet het
vuur, ketels , netten ; fig. bevredigen : Zijne
lusten boeten. o. w. met H., strallijden:
Hij moest voor deze beleediging met zijn'
hals. met zijn bloed, met zijn leven boeten ;
fig. Ik boet sedert jaren voor mijne onvoorzigtigheid. (Wings , en welligt bier en daar
ook nog tegenwoordig , gebruikte men het
in dezen zin als b. w. en dus zonder voor.
—er, m. (des -s, mrv. -s,) die boet; zieKetelboeter. -gewaad, o. -geang ,
0. gezang voor een boetvaardig gemoed.
—gordel, m. gordel van een' boeteling.
—ing , yr. -kleed, o. kleed, waarin
men boete doet. —predikatie , —
preek, yr. predikatie, waarin men tot
boete wordt aangemaand. -prediker, m.
prediker, die tot boete vermaant. —psalm,
m. een der zeven psalmen, waarin gedachten
van boetvaardigheid uitgedrukt worden.
Jloetse , zie Poets.
looetseerder, m. (des -s, mrv. -s,) die
boetseert.-eerkunst, yr. -eerster,, yr.
(mrv. -s.) -eren, h.w. van klei, was, enz.
vervaardigen Zij boetseerde zich zelve in
was. Geboetseerde paarlen. —Bring, yr.
Boetvaardig, (-er, -st,) by. en bw. tot
boete bereid berouwhebbend : Een boetvaardig zondaar,, gemoed.
yr.
, bw.
Moevenjagt , yr. jag op boeven ; elders
dievor jagt. — klok yr. klok , vroeger bij
bet begin van jaarmarkten , kermissen , enz.,
geluid , ten teeken , dat verbannen hoeven , bankeroetiers, enz. vrij in de stad mogten komen. —praat m.
m. schurkenstreek. —stnk,o. boevenstreek.
Hoeverij yr. (mrv. -en,) daad ,van een'
boef.
Boezel, m. (des -s, mrv, -s,) zie Boezelaar ; stof boor boezelaars. —aar , m.
(des -s, mrv. -s, -aren,) voorschoot , whoa.
—aartje, o. (des -s, mrv. •s,) verkleinw,
van boezelaar.
Boezem m. (des -s, mrv. -s,) oorspronkelijk iedere vouw of inbuiging ; van bier :
Zeeboezem. de plooijen en de opening der
kleeding voor de Borst : De hand in den
boezem steken. Eene slang in zijn' boezem
dragen , koesteren , d.
een' verborgen'
vijand goed doen . ligchaamsdeel , 't welk
daardoor mordt bedekt , de borst, vooral de
borsten der vrouwen : Een schoone , blanke

Bokg
toile boezem. Au den boeze m zijner gade
rusten.*-, hart : Zoo ooit de liefde in uwen
boezem sluipt. Zijn' boezem open leggen.
De hand in zijn' eigen' boezem steken , zijn
eigen hart onderzoeken. Sprw., zie Adder.
—greep m. greep in den boezem
—strook m. borststrook aan een hemd.
—vriend yr. beste vriend. —vriendin , yr. —vriendschap yr. hartelijke vriendschap. —wees, m. en yr. kind
na 's vaders dood gehoren.
nor, yr. (mrv. -fen.) slag. —fen, o. w.
met H. , slagen geven. b. w. werpen Hij
bofte hem op den yrond. Thans veelal

JElogehel m. (des -s, mrv. -s.) een hooge
ofkromrne rug : Zij heeft een' bogchel; fig.
in bet dagelijksche verkeer , rug : [fat op
zijn, bogchel krijgen , gehad hebben. *-, n
en yr. gebogchelde. —aar m. (des -s,)
may. -s, -wren,) —aarster,, yr. (mrv. -s,)
gebogchelde. —en, o. w. met H. , gemeenz.
naarstig of hard werken. —tje, o. (des -s,
mrv. -s.) verkleinw. van bogchel.
Bogen , 0. w. met H. , roernen roem dragen : Op iets bogen. Vroeger ook ran iets
bogen.
Bogenma,ker m. die bogen maakt.
Bogt yr. (wry. -en,) kromte : D at pad heeft
vele bogten ; van bier : In de bogt springfig. Voor
en , d.
touwtje springer
iemand in de bogt springen , zich voor
iemand in de bres stellen. *-7 inham der zee ;
in het dagelijksche verkeer, en dan meermalen onzijdig : uitschot, al wat slecht is, ontuig:
Bogt van yolk, van tabak. —ig, (-er, -st,)
by. gebogen, met boeten, krom. —heid 9
yr. het bogtig zijn. —je 0. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van bogt.
Bohn, tusschenw.: Boha schreeuwen. -,
m. (des -'s,) geraas, getier : Boha maken.
—ai zie Boha. aimaker, zie
Bobamaker. —maker , levenmaker,, schreeuwer.
m. (des -s, mrv. -ken,) mannetje van
de geit of ree ; fig. Imp, stuursch mensch :
Hij is een bok ; van bier voor : lompheid ,
een'
als : Een' bok maken , schieten , d.
zeker werktuig
lompen missing begaan.
tot ophefrmg van lasten , zie ook Stormbok, Zaagbok,enz.
voermansbank
op een rijtuig : Ik zat bij den voerman op
den bok.* een vaartuig , waarmee in den
grondliggende schuiten boven water gehaald
worden ; schraag. (Bokaal, yr. (mrv.
-alen,) groot drinkglas, groote beker. —tje
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van bokaal.)
—aehtig (-er, st,) by. en bw. naar
een' bok gelijkende ; van bier: geil , wellustig ; fig.zieBokkig.—achtigheid,
vr. —gestarnte, —gesternte o.
steenbok. ;le, o. (des -s; mrv. -s,) verkleinw.
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van bok ; inzonderh. stoel zonder leuning. Boliteid, Yr. hoedanigheid van hot te zijn.
• lliebaard, zie Boksbaard. Bolk, yr. (mrv. -en,) een visch , wijting.
—keleder,—keleer, enz. zie Boks- 4 one, (de o als in vol,) m. in sommige streken , bul stier. 0. w. met II., in
lee'r enz. —kenhaar, o.
sorrunige streken , van koeijen, togtig zijn ,
sprong , m. sprong van een' bok ; fig.
naar den bul verlangen.
vreenide kuur: Bokkesprongen, makers.
—kevel zie Bohsvel. —kig, (-er, Bonen, h. w. voor den kop slaan om te slapten : Een' osbollen.*-,bij zeel. korten,minde-st,) b y. fig. lony , stuursch, onvriendelijk.
ren : De bezaan bollen,. o. w. met H..in
—kigheid, yr. lompheid. stuurschheid ,
den dagelijkschen spreektr., aangenaam zijn :
on vriendelijkheid.
irSokking, m. (des -s, mrr. -en.,) gerookte Dat bolt ntij niet.
haring : Ilarderwijker bokking ; fig. in het Ilionebakker m. - lemaker m, die
hollen , bij v. luchtbollen , very aardigt.
dagelijksehe verkeer : lentand een' bokking
-letje, o.(des -s,mrv. -s,) verkleinw.van bol.
seven , hem doorhalen. --grant yr.
—hang, m. droogschuur voor bokking, Honig, by. naar den bol. verlangende.
—heid, yr.
zie Hang. —je, o. (des -s, mrr. -s.)
verkleinw. van bokking. -hop, m. -man, Botrond, by. verheven en rond,bolvormig.
—rondheid, yr. —staart, rn. korte
m.—nand, yr. —spill, yr. —staart,
staart , zie laortstaart.
m. —vet, vr. —vrouw, o. —wijf,
Bolster, m. (des -s, mrv. -s,) groene bast
0.
m.
van notes; gemeenz. Den ruwen bolster
Inoksbaard,rn. baard van een' bok ; naam
van iemand afhalen, zie Ontbolsteren.
van eenige planten. —boon, yr. lupine.
*-, de schil van korengewassen, kaf ; van
---doors, —doren m. zeker gewas.
bier voor : peuluw kussens , dekens, enz.,
!Molise, yr. (rnrv. -n,) in sommige streken,
die tot een bed behooren , in de uitdrukbroek.
king : Bed en bolster , bed met zijn toebe *Bokser o. w. met H., op de wijze der
hooren waarvoor men elders zegt : Bed en
Engelschen met vuisten vechten. —er, m.
bat. —en , b. w. ontbolsteren.
(des -s, mrv. -s.)
Bokshoorn, —horen, o. en m. horen Bolvormig, bolrond. —vormigheid, yr. —werk o. zeker werk ter
van cell' bok ; een gewas ; zeker werktuig.
verdediging eener vesting; fig. beseherming,
oksleder, —leer o. le& van boksvel.
beschutting. —werken , b. w. van bol- leeren, onverb.bv. - oor, o. oor van een'
zal dat
werken voorzien ; fig. gemeenz.:
bok ; zeker werktuig. —poot, m. poot
tot stand brengen of
wel bolwerken, , d.
van een' bok ; in de fabell. de god Pan.
m. —worm,
klaren.
o. vel van een bok. —voet, zie
hoofdworm ; fig. Den bolworm hebben,
Bokspoot.
Met welgemutst zijn. De bolworm steckt hem,
*Illoktor , zie Torbok.
het hoofd staat hem niet wel.
nol,rn.(des-s,mrv.-len,)klootvormigligchaam,
kloot, ronde bal : Wentelende bollen. Onze Boma, yr. (rnrv. -men,) stop van een vat,
weleer ,
zie Bommel.
aarde is een bol. Debolvan den hoed. De bol
zekere holle kogel , die nit een'
van eene bloem. Witte bollen ,d. Witte rondmortier wordt geschoten. —bammen,
aehtige broodjes ; zie Beschuitbol.* - ,
o. w. met H., (ik bombarn, heb gebomhamd,)
hoofd : Bet schort hem in den bol; van bier
het klokgelui nabootsen , luijen. —barvoor iemand , die schrander en bekwaam is :
deerder, m. (des -s, mrr. -s,) die bornwoord van toespraak tot
IN is een bol.
bardeert. - bardeergailjoot, vr.p;aljoot.
kort stuk ,
een kind : 1110 zoete Bol
Welke dient om te bombarderen. —barstomp, waarvan : Bolstaart. (-ler, -st,)
deersioep,vr.bombardeergaljoot. - barby. verheven of bol geslepen, convex , tegendement , o. (des -s, mrv. -en.) bombarstet!. van hol : Oude lieden hebben vaak
&ring. —barderen , b. w. met bommen
gezwollen, dik,
brillen met bolle
enz. beschieten. —bardering, yr.
opgezet : Rolle wangen. Bol van gezigt.
—bardier, m.1 (des -s, rnrv. -s,) weleer
(Bol, zie —achtig, by.
kanonier,, welke de mortieren en houwitsers
—achtigheid, yr. —baan, yr. haan,
bediende.
waarin met bollen gespeeld wordt. - bloein,
Bombazijn, o. (des -s, mrv. -en,) zekere
yr. hloern met een' bolwortel.
stof van katoen. —en , onverh. by.
*Bolder, yr. (mrv. -s,) zie Beschnitbolder. —tje, o. (des -s, mrv. -s.) ver- tiontbeen,o. dik of gezwollen been.—gat,
o. in een vat die opening ; welke met eene
kleinw. van bolder.
born gestopt wordt, m. morBolderwagen, m. overdekte wagen
tier. —3nel, m. (des -s, mrv. -s,) born van
die niet op riemen of veeren hangt.
een vat ; fig. De bommel is uitgebroken ,
*Bolgewas o. gewas , dat uit cm' bol
uitgeborsten , d,
het geheim is aan den
voor tkom t.

21.
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Bond
dag nekomen. —men, o. w. met II.
een hol en dof geluid voortbrengen : Het vat
bomt. —metje o. (des -s, -s,) verkleinw. van born. —vrij , by. voor de
werking der bowmen beveiligd Boinvrije
kazematten.
Mond o. (des -s, mrv. -en,) thans bezigt
men Verbond. m. thans in navolging van
het Hoagd. der Bund , als De Duitsche
Bond.
veil. tijd van hinders. —boek
o. hoek des verbonds, —breekster
—breker m..die een verbond hreekt.
—brekig-, by. bondbrenkig. —break,
yr. het breken van can verbond.—breukig,
bv. aan ,bondbreuk schuldig.
Uondel , m. (des -s, mrr. -s.) pak samengeboridene dingen : Een,bondel hooi, lappen.
Zie ook ijibondel. —tje , o. (des
-s, ',Irv. -s,) verkleinw, van bondel.
Uonder, zie Uunder.
Iliondgenoot, en yr. (des -5, mrv. -en,)
deelgenoot aan can verbond. —genootseitap, 0. het dee; hebben. aan een verbond;
de gezamelijke bondgenooten. —genootsehappelijk b y . van het .13ondgenootschap.
(-er, -st.) be. en bw. verbindend.
geldig : Ege,n,bondig bewijs, beknopt en
krachtig : Kort en bondig spreken.—heid,
yr. —lijk , bw.
Uondiast vr. arke des verbonds.
Uondsehender, m. die een verbond
sebendt. —sehenderij yr. —schendig, by. -sehendster , yr. -schrift ,
o. verbondschrift. —stroepen, m. mrv.
troepen van den Duitschen bond. —svergadering yr. vergadering van den
Duitschen bond. —zegel zegel des
verbonds.; fig. in _de godsd. sakrament.
*ftongerd , m. (des -s, 2nrv. -s,) cane verkorting .van Boonzgaard , even als rWingerd
van 14/fingaard.
honk, Yr. (mrv. -en,) sink , sehonk ;
fig. groat stuk Eene book vieesch. in.
(des -s, mrv. -en, ) zwaar persoon; fig. gemeenz.
sleek paard : Dc stalkneeht gaf ons een
pear ou,de-bonken. , b. en o. w. met
H., gemeenz. slaan,yossen. —je o. (des -s,
met. -s,) verkleinw. van honk.
*Bonnet, vr. (mrv. -ten.) een hoofddeksel
voor kleine meisjes op het land,soort van zwart
kapje , elders kips genaarnd ; stuk , dat
hij gunstig weer ter verlenging aan de groote
lokke. en hezaanszeilen bevestigd wordt.
—je, 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
bonnet. —tering , yr. (mrv. -en,) verhooging op de borstwering met zandzakkeri.
Bons, yr. (mrv. -zen,) slag, stout: Zij gaf
eene bons op het venster ; fig. gemeenz.,
als : De bons km:igen, ,afg,ewezen worden.
Uonsem —ing , m. (des -s, airy.
Zie

Boog
Bout

-st ) b y . en bw. van meer dan
eerie kienr, veelkleurig ; Eene bonte kor.
gekleurd , tegenstel ling van effen ; van
bier fig. op versehillende wijze samengesteld
of bijeen geplaatst : Eerie &inlet-1j waarin
mannen en vronwen afwisselen ; gemeenz.
verward , dooreen , erg , sleeht : Ilij rnaakt
,bet al te boot. Het ging erbonitoe. 4-, 0.
(des -s,mrv.-en,)vel van een Bier 't walk met
het haar daarop bereid is: In bont gekleed.-,
bout katoen. -ekraai, yr. zekere kraai met
bonte vetren. —en onverb. b y . van bout
geruaakt. —je, o. (des -s, mrv, -,s.) verkleinw, van bout ; inzond, een stuk bout tot
bedekking. —heid, yr. —inrtuts yr
—werk , o. hoot , boater).-bontemus.
—werker m. iemand . die in boat
werkt. .—werkersberoep o. bedrijt
of beroep van bontwerker. —werkersbe drijf,o. --sverkersdoehter, yr.

-werkersjongen, m. —werkersknaap m. —werkerskneeht, m.
—werkersleerling m. —werkersnaald,'vr.—werkerssehaar,
y r. --werkersvrouw y r. —werkersweduw, Yr. —werkerswinhvit , m. —werkerszoon in.
Uonzen , b. en o. w. met H., slaan, stooten:
lemand van ,e storpbonzen, Op het yenster bon:en.
hood, y en]. tijd van bieden.
Boodsehap, vr. mrv. -pen,) hetgene door
een' bode, kneeht , rneid , enz. verrigt wordt:
Eene boodsehap doer, verrigten. lemand
eene.boodschap opdragen.*-, overgebrachte
tijding : Ik heb de boodschap ontrangen.

—brenger m. brengster, vr.
—jongen, —looper, m. —loopster, y r. meisje 0. —pen , b.w.
aankondigen berigten, overbrengen. -per,
rn. (des -s, mrv. -s.) die boodschappen doet ;

staatsbode. —ping , vr. —ster yr.
(mrv. -s.)

Boog veil. tijd van buigen. *--, m. (des
-5, mrv. bogen.) alles , wat gebogen is ;
kromte ; inzonderh. ronding van cen gewelf:
Eene brug met vier bogen
deal van een'
eirkel „bij v. in Regenboog. ceo sehiet-

tuig , waarbij men zich van pilfers. enz. beclient . ; Den .,boog spanner?. Sprw. De boog
kan niet altijdgespannen zijn, men moet
nu en dan uitspanning nemen. Zie ook

(Eloogaard zie
Eloomgaard.) —brag, yr. soon van
brug, voor weinige Laren door WIEBEK1NG
in Beijeren uitgevonden, en ook bier en
,daar in ons land aangewend wider andere
te Zutphen over den Berke!. De dragers van
zulk eene brug zijn met geweld krom gebogen.
—hout o. hout geschikt voor bogen; hoot
van een' boog. —houtboont , in. boom,
die booghout levert. —je o. (des -s,riirr.
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Bottil
-s,) vcrkleinw. van boog.—maker, m.

-seheut, m. -schleter,m. -school,
—seltot o. in het krijgswezen, schot,
dat order een' grooten rigtingshoek wordt
gedaan. —schutter, )n. die met een' boog

sehiet.—schuttersfeest, o. —schuttersgild o. —stetting, y r. stelling
van eene boog. —swijze , bv. en bw. op
de wijze of in den y arns van een' boog.
—vormig, by.
*Booijen m. mrv. gemeenz. voor boden.
*Botim, In.(des ntrv. -en.)samengetrokken
nit bodern, sonde en ongveer eene hand dikke
schijt was of vet: Een boom was. Roomer; vet.
Boom, m. (des -s, mrv. -en,) grootste snort
van planter) met een' houtiger, stam, waaruit
zij op zekere hoogte boven den grond hare
takken en blade') ontwikkelen zie ook
Heester en Struik: Een opgaande
boom. Boomen planten, vellen, kooperi,
snoeijen. De boom des levens, der kennis
(in het Paradijs). Den naam van boom des
levens draagt ook een uitlandsche boom ;
fig. gemeenz. Een kerel als een boom. De
kat uit den boom kijken, wachten tot men
eenige zekerheid kiligte Van den hoogen
boom teren, d. veel verkwisten. Sprw.
Rooge boornen vangen p eel wind, Hove
boomen worden het eerst van den bliksem
getroffen, d. personen in hoop aanzien
staan het eerst aan !aster bloot. Wanneer
een boom ter aarde zijgt, maakt ieder dat
bij takken krijgt, zoo dra er wat te krijgen
is , staat ieder gereed. Zoo als de boom valt,
blifft bij liggen, zoo als de menschsterft,
is zijn lot bepaald. E'en boom valt niet op
den eersten slag, am' zijn doel te beretken,
moot men het niet bij de eerste mislnkte
poging opgeven. Eer de boom groat is , is
de planter dood.- Boompje groat, plantertje
dood, men spant vaak zijue krachten tot
lets in, terwijl een ander er de voordeelen
van trekt. Oude boomen willen niet verplant
zijn, wanneer oude haters verhuizen, sterven
zij veelal spoedig. boomstarn ja alles ,
wat naar een' boomstam gelijkt, een lange
dikke balk,bij v. hefboom,persboorn,- sc hroefbooms Zoo beat men zeifs ijzeren boomen
ter slotting van denren en vensters.*-, inzond.
lange stole; om vaartuigen op rivieren en
grachten voort te boomen , als : De schuit
met een' boom voortduwen.*-, draaiboom ,
slagboom , sluitboom , d. eert boom ter
afsluiting van een water , haven landweg ,
enz. : Wij moesten voor den boom hlijven
liggen. Den boom sluiten. Zie ook Bier-

boom , Disselboom Braagboom , enz. —aarde , y r. teelaarde ,
welke hoofdzakelijk uit vermolmd bout en
nit boornbladeren bcstaat. —aehtig, by.
—agaat, o. en m. agaat met boornaehtige
figurer). —aloe , vr. aloebooirr.

Boom
m. bast van boomer! ; fig. slot' nit den bast
van boomen vervaardigd. —blad, o.
—bloem, yr. —bloesem, in. bloeseni
van boomen. —boor , vr. pompboor.
-brand, m. brand in boomen. -drank,
m. snort van drank , die zieh in boomer)
ophondt. —eek y r. eek van boomer) ,
tegenstell. van akkermaalseck. —en, b. w.
met eere boom (een , vaartirit0 voortchrwen ;
bij wevers, den kettiug op den boom brengen. —eend, vr. snort van wilde eenden ,
van welke men vroeger geloofde, dot zij
aan de boornen groeideu. ent , yr.
—enter, m. —enterij, yr. bet eaten
er,
van boomer; enterij voor boatien.
m. (des -s, mrv. -s,) die boonit. —euvel,
o. ziekte aan boomer,. —gaa,rd ,
gaard of tuin met vruebtboomen bezet.
—gaardenier, En. tuirrier ,• die ziels
voornarnelijk met de boornrkweekerij
houdt. —ga,ardooft, o. ---ga ps , -vr.
snort van wilde Bans, die vooral in Sehotland worth, aangetroffen : men geloolde weleer, dat zij aan boomen groeide.
o. geld dat men voor het outs' uiten van cm'
slagboorn betaalt. —gewas o. boomachtig gewas ; vruchten van boomer,.
—godin, yr. in de fabell. boon-minor ;
godin- der boomen, Pomona. —grendel,
m. grendel, waarmee een boom wordt gesloten. —bakker m. die boornen 'saki,
velt; naam van een vogeltje. —bakking,
yr. —bevel, m. hefhoom, waarrnee boomer!
op ecn' wagen getild worden ;- boom , die
als bevel dient. —hof , tn .; boomgaard.
—ig, (-er, -st,) b y. zie EBoomachtig,
boomrijk ; van de tanden zie Eggig.
kaan
—igheid y r. eggigheid.
•
,
yr. boomseituit.—kenner,m.—kever
rn. kever op- boomen. —klok, y r. kink,
die bij het openen of sluiten van den boons
wordt —knoest in. —knop,
m.—knuist, m. boomknoest. -trooper,
m. die boomen koopt. —krekel, yr.
krekel, die op boomen 'cert. —kruiper,
zekere vogel. —kweeker in.
-kweekerij, vr.het kweeken van boomen;
plants, waar men boomen kweekt.-kweekster, yr. —ladder, —leer, yr.
ladder, waarvan men zieh bedient , or de
vruchten van boomen te plukken. --loof,
o. —looper,m. boomkruiper. —luis,vr.
leis, die op boomen teat. -luizenvreter,
diertje , t welk de boomluizen verslindt.
—maat, vr. werktuig ter meting van
boomen. —maker , in. degene , welke
boomer) maakt. --markt , yr. markt ,
waar boomen verkocht worden. -meester,
m. boomsluiter. —meter , nr. werktuig
om boomen te meten.— )'nos, o. -mosch,
zie Boommusch. --muscat, yr.
museh , die zich voornamelijk, op de boornen
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onthoudt. —nimf yr. in de Label!. , nimf,
die een' boom bewoonde. —Hoot , yr.
Hoot , die aan een' boom groeit. —olie
yr. olijfolie. —olieflesch yr. —oliekruik, y r. —olielucht, yr. —oliemaat, yr. —oliereuk , m. —olie-

smaak,m.—olievat,o.—olievlak.
—olievlek , yr. —ooft, o. —paal,
In. paal, die als steun hij een' boom staat.
—palm, m. palmboom. —pikker,
m. boomkruiper.—pje, o. (des -s, -s,)
verkleinw. van boom. (Boiimpje, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van boom.) —planter m. —poter m. —rijk (-er,
-st,) b y . —sap o. —sehaduw , yr.

—sehender,, m. —sehenderij
vr. —sehimmel, y r. --schip, o.
boomschuit. —school, y r. boomkweekerij.
—schors , yr. boomeck. —sehuit, yr.
scbuit uit een' boom gehouwen. —slak,
yr. slak , die op boomen leeft. —slang,
y r. slang, die op boomen leeft. —slek ,
yr. boomslak. —sluiper, rn. boomkruiper.
—sluiter, m. man , welke den boom
sluit en ontsluit.—snoeijer,m.—snoeijfing , yr. --- stam m. ster yr.
degene die booms. --sterk, b y . zoo sterk
als een boom ; fig. zeer sterk. —swijze,
b y . en bw. bij wijze van een' boom of van
boomen. —stronk, m. stronk van eery'
boom. —tak rn. —top, m.—varen,
yr. varenkruid. —veil, o. veil , dat fangs
boomen groeit. —vrucht, yr. —wachter , m. boornslui ter. —wagen , tn.
wagen ter vervoering van boomen. —was,
o. entwas. —wol, yr. katoen.—wollen,
onverb. by van boomwol.
m. struik , welke de b000mwol voortbrengt.
m. worm , (lie aan boomen
knaagt. —wortel, m. —zetter m.
boomplanter. —zijde yr. veroud. , bornbazijn. —zwam, yr. zwam , die aan
boomen wast.
"loan, m. mrv. samengetrokken uit bodes,
Boon , y r. (mrv. -en.) eene peulvrucht:
Boonen poten, plukken, doppen, snijden.
Sprw. 'longer maakt raauwe boonen zoet,
wanneer men honger heeft, smaakt alles.
Dat is zoo veel als eene boon in een' brouwketel , dat ba g weinig. In de boonen zijn
gemeenz. verward denken of handelen. Zie
ook ilifoontje.—akker,—ena,kker,

m.(lloanbrood,zielliodenbrood.)
—enboom rn. in Amerika een boom,
welks zaad naar boonen gelijkt en in peulen
—enliruid,
bevat is. —enhalm
o. zeker toekruid, kuun peperkruid.

Boor
stole, m. staak of stok , waartegen de
boon oprankt. —enstoppels , m. mrv.
boonenstroo.—enstroo, o. de halmen van
boonen. —enveld, o. —halm, m.,

—kruid, o., —meel,o., —rank,
yr., —schel,—schil, yr., —staak,
--stole, m. , —stoppels, rn. mrv.,
—stroo o. zie Boonenhalm,
enz. —tje o. (des -s. mrv. -s,)
verkleinw. van boon. Sprw. Boontje komt
0711 zijn loontje , d. titans lijdt hij de straf
voor zijne vroegere dwaasheden. —veld,
o. zie Boonenveld.
Boor , yr. (ntrv. boren,) werktuig , dat nit
een boorijzer en een krom handvat bestaat
en met hetwelk men boort ; boorijzer : De
punt is van mijne boor af. -bank , yr.
bank tot boring van vuurmonden ; bank tot
vervaardiging van vuurpijlen.
(des -s, mrv. -en,) rand : Een
Boord ,
glas tot aan den boord toe vullen ; van bier :
boordevol. oever,, kant (van eene rivier):
Aan de boorden van den Rijn. 4-, rand of
zoom van een kleed. "-, o. rand of kant van
eon schip : De lading over boord werpen ,
d. i. nit het schip in bet water sunken.
Over boord raken, d. in het water
vallen , raken; sig. Over boord raken, zijn
bestaan verliezen ; ook te loor gaan , over
stuur gaan of raken. Over boord zetten , in
zee laten zakken. Aan hooger boord zijn,
aan de zijde van het schip zijn , waar men
bet minste van het water heelt te vreezen ;
fig. in voordeelige omstandigheden verkeeren. Zich aan hooger boord houden ; fig.
de voordceligste partij kiezen. Aan boord
kla ,npen , tegen het booed van een ander
schip gaan liggen ; fig. Ientan ,1, aan booed
klampen , iemand aanvallen. bet schip
zelf : Ann boord komen, op bet schip komen;
fig. Gij moet mij daar niet mee: own boord
daarmede niet aankomen
komen, d.
lastig vallen. —en , h. w. [net boordsel
be/wen , van een' boord voorzien : Een'
hoed boorden. —er, m. (des -s, mrv. -s,)
die boordt. (Boorder, m. (des -s, sure. -s,)

die boort.) —evol, by. tot aan den rand
gevuld : Een glas boordevol se henken.
—evolletje , o. (des -s, 211,11 . -s,) boordevol glas. —je, o. (des -s, Lure. -s,) verkleinw. van booed ; inzo3derli. lialsboordje:
De ma nnen drag en titans ha n5end boordjes.
o. —sel , o. (des -s, mry -s,)
datgene waarmede men boordt. —ster

yr. (mrv. -s.)
oorijzer,, o. ijzer,, om gaten te bores;
inzonderh. dot stalen gedeelte van eerie boor,
't welk in een voorwerp indringt en een gat
maakt. o. fijn stof, dat bij het

(Boilnloon, zieUodenloon.)—enmeel, o. —enrafel, yr. —enrank,
y r. —enschel , —enschil, yr. —en-

boren ontstaat, tegenstell. van zaagmeel.

soep,vr.soep,v%aarvan boonen bet voornaamste bestanddeel nitmaken -enstaak,

—schaaf, yr. schaaf', weiker beitel zich
op de zijde be yindt. —schot , 0, in het
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krijgsw., dalend schot. —spaan, m. spaan,
die bij het boren ontstaat ; inzonderh. metalen
spaan , die bij het borer, van vuurmonden
ontstaat.—tje, o. (des -s, rnrv. -s,)verkleinw.
van boor. (Boorts, yr. bard, eene ziekte
( Cholera ?) —vlijm o. lancet.
Boos (-zer, -ste,) lw. en bw. tegenstell. van
goed , slecht , ongunstig , kwaad , erg :
Booze tijden. Boos weer. Een booze weg.
Een booze kond. Bet booze wijf sloeg hem
met de tang. Een booze geest. Hij heeft
eene booze tong. 4E-, toornig , vertoornd :
Boos op iemand zijn , worden. Iemanc 1 of
Zich boos maken. —aardig (-er, -st,)
by. en bw. boos van aard , tot boosdoen geneigd. —aardigheid yr. —aardiglijk bw. met of uit boosaardigheid.
—doener rn. (des -s, mrv. -s,) —doenster yr. (mrv. -s,) die kwaad doet.
—elijk, bw. met boosheid. —hartig
zie Boosaardig. —held, yr. (wry.
-1-reden,) slechtheid toorn ; snoodheid ,
booze daad. —lijk zie Booselijk.
—wicht, m. die zich aan allerlei boosheden of misdrijven schuldig maakt.
Boot, y r. (mrv'. -en,) zeker vaartuig , bij v.
Pakketboot , Stooniboot ; inzonderh. klein
vaartuig, dat men bij groote schepen gebruikt
om aan land te varen enz. Sprw. Eerst in de
boot, keur van riemen , die eerst komt , heeft
eene vrije keus , of wordt het eerst bediend.
zeker halssieraad : Eene juweelen boot.
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
boot. (nootse zie litoetse. Bootsen, b. w. weinig gebruikelijk , maken ,
vormen , zie Nabootsen Bootseren zie Boetseren.) —sgezel,
matroos. —shank, m haak , waarvan
matrozen zich bedienen. —slieden, m.
mrv. van bootsmau. —smart, (mrv.
-slieden,) opziener over de bootee, zeilen en
touwen. —sirnansin.aat, m. onderbootsman. —stouw, o. touw van of in eerie
boot. —svolk o. manschap aan boord ,
matrozen.
*Booze, m. (des -n, mrv.-n,) slecht mensch;
inzonderh. duivel.
llorat o. (des -s,) zekere stor. —ten
onverb. by. van borat : Boratt,n sajet.
Borax, m. (van den -,) zeker zout.
o. (des -s, mrv. -en,) oorspronk. plank;
van bier: De borden van een boa, die
vroeger van bout waren , later van bordpapier ; fig. Ben bord voor het hoop hebben,
zeer onbeschaarnd zijn. Lie ook Ilbambord,

Schaakbord,Vithangbord, Verkeerbord enz. thans inzonderh. ,
teljoor, tafelbord Aarden, porseleinen,
tinnen, zilveren borden.
:Hord, o. (des -s,) zie Boorts.
Bordeel, o. (des -s, mrv. -en,) een huis,
waarin men tot gerief van anderen ontuch-

Borg
tigc vrouwlieden houdt. —brok rn. die
bordeden veel bezoeki. —hoer , yr.

—hoed er , —bonding , yr.
—hondster , yr. —praat,m.—taal,
vr.gemeene 5 vuile tail , zoo als men in bordeelen hoort. —tje, o. (des -s, rnrv. -s,) verkleinw. van bordeel.
*Hordes, o. (van bet -, mrv. -sen,) hooge
stoep ; rustphiats op eene trap. —je , o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van hordes.
Bordig, (-er, -st,) bv.stijf, hard : Bordig
linnen. —igheid, vr.—je, o.(des -s, mrr.
-s,) verkleinw. van bord ; inzonderh. buiten
aan een huis ter aankondiging van het eene
of andere. —papier, o. soort van dik en
stijf papier,, oorspronk. ter vervanging van
de horden der boekbinders, loch thans ook
tot vele andere einden in gebruik, inzonderh.
voor doozen : eerie fijnere soort beet carton.
—papieren , onverb. by. —papierwerker , m.
Borduren, b. w. met gond , zijde , enz.
van onderscheidene kleuren stikken : Len
geborduurd kraagje. Eene mots borduren.
Borduurder , m. (des -s, mrv. -s,) die
borduurt. —garen , o. —naald , yr.
-meisje,o.—rams, yr. en o.—school,
yr. —sel, o. (des -s, mrv. -s,) het geborduurde. m. steek bij het borduren.
—ster,, yr. (mrv. -s.) die borduurt.
—vrouw, yr. vrouw die borduurt ; vrouw,
die het borduren onderwijst. —werk , o.
geborduurd werk ; werk, dat men borduurt.
-werkster, yr. bordunrster. -Winkel ,
m. borduurschool. —zijde yr.
Boren , b. w. door drukken en draaijen nithollen : Een kanon boren.*-. borende maken
of voortbrengen : Een gat boren. Een' put
boren ; fig. Ben schip in den grond boren,
een schip zoodanig beschieteu , dat het zin kt ;
van bier : Zich in den cq, rond bores, zich
arm of ongelnkkig maken. Iemand lets
door den news boren, gemeenz. iemand. iets
door list doer, verhezen . o. w. met Z.,
dringen : Ifij is met zijne dappere kriigers
door het vijandelijke Leger keen geboord.
Borg , veil. tijd van Bergen.
Borg , (des -s, wry. -en,) degene , welke
de verpligting van eery' antler', in geval deze
nict daaraan voldoet, op zich neemt: Borg
stellen, d. een' of nicer personen opgeven,
die zich vom, ons verbinden . Borg voor
iemand blijven. Wie zijn nu'e borden?
Mijne zuster is borg voor hem gebleven ;
fig. Ik sta er u borg voor , gemeenz., ik
sta er u voor in. het borgen , goed vertrouwen , crediet : Te iborg koopen, d. i.
met belofte, orn het later te betalen. —en,
b.w.op goed vertrouwen geven: Ik heb u reeds
te veal geborgd. Sprw. Borgen baart zorgen,
wanneer men te veel borgt, baalt
d.
men zich zorg op den hats. Borgen is Been
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kwijtschelden, ofscboon men taste) verleetitt
cinder, bedient Ern' borstel aan den drawl
zal men Loch eindelijk op de vervulling eener
slaan , d. bij schoenmakers , den pikdraad,
enz. van een' borstel voorzien , welke dart de
belofte aandringen. '"-, op good vertronwen
plaats van Gene naald vervangt. "-, schuijer.
firemen: Ilij borgt alles , wat hij koopt.
—er, in. (des -s, mrv. -s.) vr.
—achtig, by. naar borstels gelijkende.
—stelling, yr. (mrv. -en.) —ster , vr.
draad,rn:schoenmakersdraad. 4 -,o.bor(um,. -s.) —togt, tn. borging , borgstelstelmakerskoperdraad. —en , b. w. met een'
ling : _remand onder borgtogt ontstaan, d. i.
borstel wrijven , schnijeren lig. gemcenz.
fernandborstelen d. iemaud den rok nithem ontslaan , terwij1 een ander zich borg
borstelen , hem ter dege doorhalert. —er,
voor hem stelt. —togtelijk, b y . waarvoor een ander borg blijlt.
m. (des mrv. -s,) die borstelt. —ig, (-er,
*Boring, vr. (mrv. -en,) het borer).
-st,) b y . gelijk borstels, stekelig, stiji : BorBorn, In. (des -s, mrv. -en,) zie Brow.
stelig Mar. —igheid, yr. stijfheid.
—put, tn. weinig gebruik. put. —wa—handel, m. —ing, yr. het borstelen.
ter, o. bronwater.
—kooper , tn. —maker,in.
'Sorrel, m. (des -s, mrv. -s,) ophorreling ;
kerij (mrv. -en.) bedrijf van horstelmaker plaats, waar borstels gernaakt worwaterbel : Er kwamen borrels op het water.
4-; tout; sterken drank , dus genaamd nit
den. —m.akersdochter yr. -makersjongen,m.-makersknecht,
hoofde van de borrels, die zich bij het inm.-makersleerling,01.-makersschenken daarop vertoonen): Een' borrel
drinken. Een borrel jenever; lig. Veel van
vroutw, Yr. —makersweduw, yr.
—nnakerswerk , o. —makersden borrel houden , d. aan den drank verwinkel, m. —makerszoon, m.
slaafd zijn. 4-, zie Borrelllesch. —en,
o. w. met blaasjes opwerpen ; een' borrel
—ster, vr. (mrv. -s1) --Winkel,
waar men borstels verkoopt.
drinker) : Zij hebben den ganschen morgen
zitten borrelen. —fiesch , yr. llesch Borstgat o. opening y our de horst in eett
hemd. -gezwel, o.gezwel aan of in de borst.
waarin men jenever of anderen sterken drank
heeft. —ing, vr. (mrv. -en.) —tijd, m.
—glas,o.zuidas. —harnas, o. harnas,
't welk de horst bedekt. —holte, yr.
tijcl om cen' borrel te drinken. —tje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van borrel.
—Je, o.(des -5, mrv. -s.) verkleinw. van
horst. —juweel,o. juweel„ dat men op de
Borst, y r. (mrv. -en,) het voorste verhevene
gedeelte van den romp bij mensch en dier,,
Borst draagt. — klier,vr.—klierader,
van den hats tot aan de maag : Eene breede
yr. —knoop m. kuoop op de borst,
en hooge borst. De borst van een kolf ;
inzonderh. in een overhen-id. —koekje,
fig. Met de borst op lets vallen , zich met
o. koekje voor borstkwalen. —kwaal,
ijver op jets toeleggen. ingewand der horst,
kwaal der borst , horstziekte. —lap , m.
inzonderh.de lonwEene z2vakke borst hebben,
lap, dien men op de horst draagt. —mid.Het op de borst hebben d. i. de horst min
, o. —net, o. yliegenet, 't welk de
of meer aangedaan hebben. de vleczige
borst van een paard bedekt. -ontsteking,
hoogten aan beide zijden der horst , inzond.
yr. --pit, yr. —plaat, vr. plaat ter
bij vrouwen : De regferborst moest haar
beschutting der borst ; borstrniddel in den
afgezet worden. Een kind de borst geven.
storm eener plaat. —poeder,;, —poeiEen kind aan de borst leggen.
dat gejer o. borstmiddel in den worm van poeideelte van een kleed, hetwelk de borst
er. —riem, rn. aan een paardetnig de
jbreede
bedekt : lets in zijneborst
riem , welke de horst omgeeft.
boeg
van een schip. rn. (van den -, mrv. -en,)
—rok, rn. een kleedingstuk,dat getneenlijk
mannelijk persoon, inzonderh. war neer hij
over het hemd worth gedragen. —roknog Jong is : Een borst van achttien jaar.
knoop tn. —rokmouw, Yr.
—ader, vr. —balsena, m . balsem your
—rokvoering, y r. —speld, Yr.
sierlijke speld op de horst. —spier , vr.
de horst. —beeld , o. al beeldsel , welke
een' persoon tot beneden de borst voorstelt.
—strook rn. boezemstrook.
o. een der twee voorviertels van een geslagt
—been o. een been midden op de horst,
waaraan de ribben bevestigd zijn. —bezie,
rund ; dat gedeelte van een harnas , welk
vr. zekere bes , die heilzaam in borstziekten
de borst bedekt ; borstlap. —suiker, yr.
wordt geacht. —beziPnboom , tn.
suiker ter verzachting der horst. —vlies,
boorn,waaraan de borstbezie groeit. -boom,
o. vlies, waarmee de borst bedekt is.—vorIn. ronde boom , dien de wever voor zich
mig, by. —wapen, o. —water,
heeft. —drankje o. drankjc voor de
o.,—watertucht o. water in de horst.
borst.
—wering, yr. in den vestingb. Gene verhooging van aardc enz. welke strekt om de
Horstel,rn.(des-s,flirv. -s,-et),)stijf en regtopmauschappcn bij de bediening van het geschut
staand haar , vooral op den rug van cen yartegen het vuur des vijands te bcschuttcn ;
ken , waarvan men zich tot onderscheidene
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mut' tussehen twee schietgaten mumr onder cen raam. —zenuw vr.
vr.—zuivering , yr. —zweer,
yr. zweer aan de borst der vrouwen.
nos m. (van den -, mrv. -sen, ) bundel :
Een bos stroo , hout , stokvisch , bloemen ,
haat . , sleutels, pluitnen.
Uos , yr. (mrv. -sen ,) bus.
o. (van het -, mrv. bosschen .) eerre
met boomer, en strniken begroeide plaats of
streek : De wry loopt door een bosch.
—achtig,bv. naar cen bosch gelijkende.
—bes yr. blaauwc bes. —bewaarder, m. hoschwachter. —bewoner,
m.--bewoonster, yr. —bezie, zie
Boschbes. —boom , m. —boer,
In. hoer in of bij cen bosch. —dorp, o.
dog, in of bij een bosch. --druif, vr.
wilde druif. --duff, vr. wilde duif.
—geregt,o.geregt, dat omtrent boschzaken nitspraak doet. —god, m., —godin,
vr. in de fabell. god en godin der bosschen.
—hakker, m. iemand , die bosschen
omhakt ; houthakker. —lien, y r. een
wilde vogel. —je 0 .(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van bosch. --loof, o. loof der
bosschen. —rneester, m. opziener over
de bosschen. —niinf yr. in de fabell. ,
nimf der bosschen.--refit, o. regt omtrent
tie bosschen. —slang, yr. slang, die in de
bosschen leeft.—veller, m. bosehhakker. —zaak, yr. zaak betreffende bosschen.
—wachter,, in. iernand , die aangesteld
is.om over de bosschen bet toezigt te houden.
, o. (des -s, mrv. •50 verkleinw. van
hos.
rillossehazje, yr. (mrv. -n,) boschje.
klein bosch.
Uossen, b.w. tot bossen binden. —ser,
m. (des -5, mrv. -s.) --sing, vr. —ster,,
NT. mry -s.)
Inot, Yr. (mrv. -ten,) zekero platviseli : Er
kola weinig bot aan de markt. Twee botten ;
fig. Rot vangen , zijn doel niet bereiken ;
inzonderh. door iemand , dien men hezoeken
wil,niet ontvangen worden. De bot vergallen,
(1. hij bet uithalcn der bot de galblaas breken ; lig. de zaak bederven.
riot, yr. (mrv. -ten,) knop van boomen ,
strniken , enz.
Cot, 0. (des-s, mrv. -ten,) knook , been.
not , 0. (des -s,) einde ; van bier : Het touw
heeft geen bat genoeg , d.i.geene ruirnte ,genoeg. Een touw bot vieren , geven , d.
daaraan rnimte geven , bet loslaten ; fig.
Iemand bot vieren , d. i. hem toegeven of
,Weer vrijheid verleenen.
not, (-ter, -st.) by. stomp : Een bot mes ;
fig. dom, lomp : Hij is een bot mensch. "-.
sehielijk, plotseling . onverwaeht , (sours
6ok : Op een bot,) als : Bot stil:wijgett. Rot
:el het al le
blijrrn staan ; lig. lomp :

bot. litotboer m. hoer of man , die hot
verkoopt.
1oter,vr.het nit de melk van sommigedieren,
vooral koeijen.geiten en schapen.afgescheidene
vet: Boter maken karnen. Versche
Spew. Boter bij de viseh geven , met gereed
geld betalen. Dot is boter aan de galg
gesmeerd, d. vergeersehe moeite gedaan.
Hij braadt er de boter , hij maakt ved
verteringen. 4-, in de scheik. eene vettige
stof, die men nit metalen verkrijgt. —aehfig , bv. —achtigheid, ye. —banket , o. banket , waarin boter gebakken
is. —beestje , o. soort van botergebak.
—bloem y r. naam eener gale bloem.
—boer, m.. —boeiin, yr. boer of
boerin , die boter maakt en verkoopt. -boor,
yr. soort van boor , waarmee de boter onderzocht wordt. —bond, o. --brood,
o. geboterd brood boterharn. in de laatste
beteekenis is het woord niet aan te raden,
,dewiji het ligt voor een germanismirs zou
uitgekreten worden.-dief, m. spiis, die
yeel boter vereischt. —doos, yr. —emmer , m. emmer , waarin men de boter
_mar de markt brengt. —en, b. w. met
boter bestrijken of daarvan voorzien. o.
w. met H., boter maken , karnen ; boter
geven of ontwikkelen : De melk wii niet
bDteren ; fig. Het nil niet boteren , de zaak
wil niet vorderen. —gebak, o. --ham,
yr. eon met boter gesmeerd stuk brood.
--handel , m. —huis, o. huis waar
men boter verkoopt. —kar, yr. —kas
—kast, yr. kas , waarin de boter wordt
bcwaard. —"tarn , —kern , yr. zie
Kern , o. soort
van verw om boter geel te klenren. -hock,
m. koek , waarin boter gehakken is. -hod),
per , m..--koopsiter, yr. die boterhanclel drijft, in boter handelt. -krakeling,
m. krakeling, waarin boter is gebakkcn.

—kramer

rn. boterkooper.

—lucht,

yr. —mand yr. mand , waarin men de
boter ter markt brengt. —markt, vr.
—meld, vr. meid , die boter naar de
rnarkt of aan de klanten hrengt. -meisje,
o. verkleinw: van botermeid. —inelk,
yr. karnemelk. —peer, Yr. naarn eener
peer. —pot, m. —potje, o. verkleinw.
van boterpot ; botervlootje. —prijs in,
—reulk. m. —sehaal , yr. sehaal
met of voor boter; schaa), waarop men boter
weegt. —sehotel m. —smaait M.
—spaan, m. spaan , d. soort van bonten spate', waarmee boter nit eon vat, cnz.
wordt gestoken. —tand, rn. fig. snijtand„
inzonderh. dus genaamd, wanneer hij breed
en tang is. —tje o. (des -s.) verkleinw.
van boter. —ton, yr. ton met of voor boter.
--tonnetje o. verkleinw. van boterton,:
Ii i ;. naam dim men trier en bar voor
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gat aan het andere einde , waardoor eene
eene halve ecuw aan een' hoed met
spit wordt gestoken : De bout sluit niet in
een' hoogen bol —vat , o. -verhet gat; fig. Den bout op het hoofd krijgen,
zending, vr. —vlieg yr. witte kapel
d. afgewezen worden , niet slagen , zijn
of vlinder. —vloot, yr. zie Vloot.
proces verliezen. "-, voor- of achterviertel
—vlootje o. verkleinw. van botervloot,
van een sehaap , kali, enz., van gevogelte ,
soort van potje , waarin boter wordt opgezet.
zre Achterbout Voorbout ; van
—vrowsv,vr. —waag,vr. —wagen,
bier fig, gemeenz. arm of been van eel],
M. wagen ter vervoering van boter. -wijf,
mensch : Iemand in de bouten vatten. Op
0.
m.
de bouten (op de beenen) komen , verschijnen.
*Botgraat, vr. graat eener hot.
Weder op de bouten komen , 4. herstellen.
litotheid, yr. hoedanigheid van het gene bot
4-, in sommige streken. eendvogel ; als woord
is, stompheid ; fig. domheid.
van liefkozing , zie Boutje. —gat , o.
Botje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
--je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
bot, ; fig. Botje bij botje betalen , d. ieder
bout ; inzonderh. eene soort van schrijfpen ,
zijn aandeel tot een' maaltijd , enz. betalen ;
die van het, einde der ganzevleugels wordt
van Kier noemt men zulk een' maaltijdsoms :
genomen : Eer men stolen pennen had ,
Botje-bij-botjes-maaltijd.
als vleischreef ik veelal met bouties.
Inotkar , yr. kar ter vervoering van hot.
woord , 1 iefie, schatje. -kogel, we!eer,,
—kop m. —markt vr.
twee halve door eene ijzeren staaf verbouwen
Botmuil, Ilotoor, m, en yr, bot of
Born mensch,
kogels. --tang , yr, tang met een' bout.
4 Botschuit , yr. schuit met hot of ter Bouw m. (des -s,) het bouwen van den
grond, doch enkel in samenstell. Akkerbouw,
vervoering van bot.
Landbouw Tuinbouw , enz. 4-, het verbou"Hots, vv. (mrv. -en,) stoot , schok. —e
wen van sommige dingen door 't bebouwen
yr. (mrv, -n.) hots. —en , b. en o. w. met
van den growl doch alleen in samenstell.
ff., stooten. —ing, yr. (mrv. -en,) het
Roggebouw. Vlasbouw, enz. 4-, bet bonwen
hotsen ; stoot ; fig. onaangenaarnheid.
van een huis , kerk, brag, enz. : Fernand
*Botstaart , m. staart eener hot.
den bouw van eene nieuwe school opdragen;
itottei yr. (mrv. -s,) flesch ; zie Ilozemeestal in samenstell. Tempelbouw, Torenbottel. arij, yr. (771114 -en,) bergbouw, enz. bouwtijd: De boeren zijn
plaats voor bottels. —bier, o. gebotteld
in den bouw; fig. oogst ; van bier in het dagebier. —en , b. w. op bottels , d. fleschen
lijksehe verkcer : Hij is in zijn' bouw, d. i.
of kruiken, tappen : Men bottelt bier, wijn,
bet gaat hem naar den vleesche. 4 inrigting:
enz. 4-, 0. w. met H., sehuimen : .Het bier
De bouw van het menschelijke ligchaam.
bottelt nog niet , dewv1 het eerst gisteren
(Bouiven, m. (des -5, mrv. -s.) een woord,
(ifgetipt is. —huis o. huis, waar gedat,zoo al niet geheel verouderd,echter weinig
botteld bier wordt verkocht. —ier , m.
meer voorkomi, tabbaard met pofmouwen.)
(des -s. mrv. -5, -en,) keldermeester. Sprw.
-en,b.w. ploegen: De knecht heeftvan daag
Als de kok en de bottelier twisten , weet
niet veel gebouwd.*-, het land bearbeiden ,
men waar de boter blifft, d. wanneer
om bet vruchten to doen dragen; meest in satwee personen samen twist hebben , doen zij
menstell., zie Aanbouwen; fig.
eikander allerlei verwijtingen, die meermalen
Zee bouwen ier zee varen. 4-, door bouwen
verborgenheden aan het licht brengen, -,
voortbrengen of ten minste trachten voort to
op schepen , spijsrneester. —iersumat
brengen, verbouwen: Rogge bouwen.' --,stichYr. roos,
a). onderbottelier. —roos
ten , oprigLen, doen verrijzen: e'en huis bouwaaraan bottels groeijen , Wilde roos.
wen; fig. Kasteelen in de lucht bouwen, overBotten, 0. w. met H., van boomer), enz. knopdrevene plannen of ontwerpen vormen, Zahn
pen , knoppen krijgen.
geluk op iemands ondergang bouwen , zijn
Bottenhandel, m. handel in botten.
geluk door Bens anders ondergav zoeken.
—kooper, m.koopman in botten.
o. w. met H., met bouwen onledig zijn ;
m. (des -s, mrv. -ken,) botmnil
fig. rekenen , vertrouwen : Op iemand
dom000r.
bouwen. —er, m. (des -s, nem -s,)
Botuit, bw. plat weg , zonder omwegen.
(mrv. -en,) boerderij ;
—erij , yr.
*Botvin yr. vin eerier bot. -wager ,
o.
— gereedschap,
landbouw.
m. wagen ter vervoering van bot wagen
—gevaarte o. gebouw van grooten
met bot.
onivang. —beer, m. die een gebouw
Botweg, bw. botuit.
laat oprigten. -bout , o. bout, ter bonwing
Bond., (-er, -st.) by. en bw. stout, vermetel,
geschikt. —huis o. bij eene hecrenhuiondernemend. Het komt zelden nicer voor ,
zing een gebouw waar alles verrigt wordt
behalve als bw. in : Bond spreken,
vr.
vat den akkerbouw aangaat.
BO uton.(des -s, mrv.)rneestal een:sterke ronde
bouwt of
knechit, in, kneeht,
nagel of staaf met een' kop:aan het eerie en een
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ploegt. —kosten , rn. mrv. —kunde , yr. kunde om gebouwen op te
rigten. —kundig , (-e r, -st,) b y . in
de bouwkunde bedreven ; hetgene over
de bouwkunde handelt , zie Rundig.
-kundige, m. bouwkustenaar.-kuust ,
yr. bouwkunde. --kunstenaar , m.
architect. —kunstig, zie Bouwliundig en Kunstig. o. akkerland. —lieden, —luiden , —lui
m. mrv. zie Bouwma,n ; inzonderh.
lieden , welke zich met bet bouwen van
huizen enz. onledig bonder' . —lust , m.
lust tot bouwen (van huizen, enz.). —man,
m. (mrv. -lieden, -luiden, -lui,) landbouwcr;
bouwknecht ; —meester,, m. bouwkunstenaar ; opziener over gebouwen.
in sommige streken : bouwknecht. -meesterschap , o. betrekking van bouwmeester. —meid yr. meid van een'
landbouwer. —sel, o. (des -s, mrv. -s,)
het gebouwde. —steen m. steen , waarvan men iets bouwt. stof , yr. stof ,
waarvan men iets bouwt ; fig. Bouwstojfen , datgene , waarvan men iets vervaardigt. —tijd , m. tijd, wanneer men
het land bouwt ; tijd , wanneer men een gebouw beat opgerigt : De bouwtijd van die
kerk is niet bekend. —trant m. --vat,
m. ingevallen gebouw ; overblijfsel van een
ingevallen gebouw , puinhoop. —voting,
(-er, -st.) by. hetgene dreigt in te vallen ,
in een' slechten staat: Een bouwvallig huis,
schip ; fig. zwak. —valligheid , yr.
zucht , vr.
—veld, o. bouwland.
zucht om huizen, enz. te bouwen.
Boven , bw. omboog fig. Hier boven , d. i.
Met op deze aarde , in den hemel. -,
inzonderh. in eene hoogere , en wel bepaaldelijk in de hoogste verdiepinia, : Boven zijn,
komen. Naar boven gaan. Van boven komen,
halen , brengen. Boven wonen. 4-, voorz.
hooger dan : Boven den grond. Een bord
&men de deur spijkeren. Boven water zijn;
fig. Boven iemand zijn, d. i. in hoogeren
staat zijn ; oak : hem overtreffen in het eene
of andere. lemand boven het hoofd groeijen ,
grooter worden ; fig. rijker, magtiger , enz.
worden. boven mate , ongemeen , zeer.
Boven dien , daarenboven. Te boven gaan,
overtrefren. Te boven komen , overwinnen.
meer dan : Boren de tien voet diep. In
de weinige samenstellingen staat bet Leger]
beneden en onder over. —aan , bw. aan
het boveneinde. —aardsch, b y. dat boven
het aardsche is , hemelsch. —al, bw
m.
inzonderheid, voornamelijk. —baas
m.
tegenstell. van onderbaas.
bovenste of hoogere balk. —band , m.
bovenste of hoogere band. o. bier en daar
eene soort van grof linnen. —bank , yr.
bovenste of hooge bank. —bed, o. bovenste

Boven
van twee bedden, waarop men slaapt; dekbed.
—beek, yr. bij een' bovenslagsmolen
beck boven het rad. —bek , m. bovenste
gedeelte van den bek. —beschuit yr.
zie Beschuitbolder, —bokse, yr.
bovenbroek. —borstrok , m. bovenste
borstrok. —broek, yr. tegenstell. van
onderbroek. —buur m. buur die boven
woont. deel, o. bovenste deel.-deken,
yr. bovenste deken. —deur , yr. van eene
deur , welke overdwars in tweeen gescheiden
is , de bovenste helft. —dijk, m. bovenste
dijk.-dorpel, m. bovendrempel. -drempel, m. bovenste dwarshout van een kozijn.
—drijvend, by. dat boven drijft ; fig.
die of dat bet gezag in banden heeft.-einde,
o. bovenste einde. —gemeld —genoemd by. vroeger of hooger gemeld of
genoemd. —gezegd, by. fig. zie novengemeld. —glas o. tegenstelling
van ondergias. —goed, o. bovenkleederen.
—gordel , m. tegenstell. van ondergordel.
—haak m. bovenste haak. —hand ,
yr. overhand. —hemd, o. bovenste hemd.
--boos, yr. bovenkous , tegenstelling van
onderhoos. -Antis o. bovenste of hooger
gedeelte van een Een bovenhuis bewonen. —kam m. tegenstell. van onderkam. -kamer, vr.tegenstell. van benedenka mer. —kant m. bovenste kant , bovenzijde.
, v r. tegenstell. van onderkas.
—kies yr. kies boven in den mond.
—ltlamp, bovenste klamp. -kleed,
0. liked, dat men boven draagt, tegenstell.
van onderkleed. -korst yr. bovenste korst,
tegenstell, van onderkorst. —kous yr.
kous , die men boven draagt , tegenstelling
van onderkous. —laag yr. bovenste
laag. —laken , o. op een bed , laken ,
dat men over zich heeft. —land , o.
hooger gelegen land. —lander,, m. die
in het bovenland woont. —landsch, by.
—last m. last boven op. —leder,,
—leer, o. overleer. o. bovenste
gedeelte van het lijf. —linnen , o. tegenstell. van onderlinnen. —lip , yr. bovenste
lip. o. hooger of bovenste luik.
—lucht , yr. lucht boven onzen dampkring,
hoogere lucht. —madras , yr. van twee
matrassen, waarop men slaapt , de bovenste.
—matres , yr. tegenstell. van ondermatres. —meester, m. tegenstelling van
onderrneester. —menschelijk, by. dat
boven den mensal is : Bovenmenschelijke
krachten, d. krachten welke de menseli
niet bezit. —routs , vr. tegenstelling van
ondermuts. —muur , m. bovenste muur,
of bovenste deel van een' Mlitir.-natuurhunde yr. de leer of wetenschap van
bet bovenzinnelijke, of die wetenschap, welke
zich met de algemeene eigenschappen der
Godheid met bet wezen der wereld en met
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de eigenschappen van den pest bezig houdt.
—natnurkundig, . in de bovenr
natuurkunde bedreven ; dat over de hover,natuurkunde handelt. natuitirlijk
bv, dat boven de natuur gaat. —plaat, yr.
bovensteplaat.--plaaising, vr.bet plaatsen
boven iets. —raam yr. en 0. bovenste
raam; bovenste belft van een raarn. —rand,
m. bovenste rand. —rang, m. tegenstell.
van onderrang. —riem m. tegenstell.
van onderriern. —rok tegenstelling
van onderrok. —schip o. bovenste gedeelte van een schip. slagsmolen ,
m. molen, waarbij het water op het rad yak.
—snede, Yr. snede boven van
bet brood. —snuit , in. bovenste dee! van
den snuit. —staand by. betgene boven,
d. vroeger,, staat: Bet bovenstaande
nieuws . —stem, yr. tegenstelling van
basstem ; hoogste stem. —see , by. overt).
tr., hoogste: De bovenste verdieping.
- ---streping, yr. bet plaatsen van teekens
boven de letters. —stof, vr. tegenstell.
van voering. —tand m. tand boven in
den mond. —toon, rn. hooge toon ; fig.
Den boventoon zinger, den hoogsten rang
bekleeden. —verdieping yr. hoogere
verdieping. •--wad
m. hooge wal.
—woning yr. wooing in het hoogere
gedeelte van een —zaal, y r. zaal
boven in een huis. —tang, m. bovenstern.
—zijde yr. hovenkant.
**Braadaal, nr. aal gesehikt om te braden.
—appel, m. —haring, in. —ijzer,
0. braadrooster. —oven, in. oven, waarin
men braadt. —pan , yr. in de keukens
pan, waarin men vleesch, enz. braadt.
—rooster, tn. rooster, waarop men worst,
enz. braadt. schotel, m. sehotel,waarop
men iets braadt. —spil, 0. zekere spil op
schepen. --spit , o. spit , waaraan men
vleesch , enz. braadt ; zie Braadspil.
—spitdraaijer, m. —ster, yr. (ntrv.
-s,) die vleesch , enz. braadt of weet te
braden.--steak o. stuk dat gesehikt is
om gebraden te worden ; gebraden stuk
vleesch. —vet , o. vet van gebraden
vleesch. —vuur, 0. vuur , waarop men
iets braden kart. --worst, y r. worst die
men braadt.
Uraaf, (braver. -st. ) b y. en bw. dapper ,
moedig : Een braaf krijgsman , soldaat
o, icier. Braaf vechten. eerlijk , rep;tsehapen Zij is eene brave vrouw ; fig.
in bet dagelijkscheverkeer, vlijtig, oppassend:
Een brave jongen. Braaf ieeren.
yr. dapperheid, moed ; eerlijkheid , regtschapenheid.
Ilraak, yr. (mrv. braken,)breking: Een diefstal met break verzeld; doe!) meest in samenstell., als: Afbraak, Doorbraak. linisbraak,
Uitbraak.*-,in den landbouw,werkt.,waarme-

de vlas of hennep gebroken wordt; werkt. der
koekeb., waarmee bet deeg wordt bewerkt.
by. in den landbouw,, van een' akker,
die wel beploegd, maar :niet hezaaid wordt,
zegt men : Hij ligt braak. —drank ,
drank, welke doet brake)). —ilizer, o.
ijzer der koekebakkers , waarmee zij het deeg
bewerken. —jaar, o. jaar, waarin een
akker braak ligt. —land, o. land. dat
braak ligt. --loop , rn. in: Aziatische
braakloop , cholera. —lust „ rn. neiging
tot brake!). o. middel, 't welk
doet braken. —noot , yr. kraanoog.
—poeder , —poeijer,, 0. poeijer,,
't welk doet braken. — g el , 0. (des -s, mar.
-s,) uitbraaksel. —ster, yr. (mrv. -s.) die
vlas, enz. braakt die braakt , overgeeft.
--water , o. water, 't welk doet braken.
rn. wiji) die braken bevordert.
—wijnsteen , m. wijnsteen, welke doet
brake!). —wortel , m. ipecacuanha.
Braam, yr. (mrv. bramen,) braambezie ,
brummel ; braamstruik.( "raam, vr.streek
van den slijpsteeri op geslepene voorwerpen : De braant zit nog op het mes.) —bezie , yr. braarn , vrucht van den braarnstruik , die op de moerbei gelijkt , loch kleiDer is. —bosch, 0. hose!) van braarnstruiken. —pje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van braarn. —struik , m. struik, waaraan
de bramen groeijen.
Brawn-wen , zie Breen-wen.
illrabbelaar, m.(des-s.mrv.-s.)-aarster,
yr. (airs' . -s,) die brabhelt. —en , b. en
o. W. met El. , in het gemeenz. verkeer , verward spreken , warren , rabbelen : HIj
, yr.
brabbelt alles dooreen.
—taal, yr; wartaal.
Elracht , veal. tijd van brengen.
Braden , ongel. b. w. (ik bried of braadde,
heb gebraden,) bij of op bet vuur zacht en
warm doen worden Men braadt appels ,
per n, enz. in den oven , vleesch, aait het
spit , in eene pan , worst op eels' rooster
enz. ; Een schip braden d. gaar maken.*-, 0. w. met H. , aan of bij het vuur
zacht en warn) worden : Het vleesch brafidt
heeft geese
reeds ; fig. gemeenz. Deze
scha-luw , men braadt er , lijdt er hey ig door
de zon. er, rn. (des -5, mrv. -s.) -erij ,
yr. (mrv. -en,) het braden ; plaats waar men
braadt.
-Broth,

tijd van breken.
m. (des -s, mrv. -ken,) soort van jagthond , speurhond.
Brak (-ker, -st,) by. zoutachtig Brak

Brak ,

water. Een brakk,e growl.

Braken,b.w.vias en hennep door middel der
braak van houtdeelen bevrijden : Is het vlas
reeds gebraakt ? b. en o. w. met H, over-

geven : De zieke braakt gedurig ; fig. gerneenz. : lk braak er van , ik heb er cm'
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grooten afkeer van. ---err rn. (des -s,
-s,) die heunep , enz. braakt ; die overgeeft.
—ling, Yr. (mrv. -en,) het brakes : Zijne
herhaaide brakinyen paten hem nit.
o. w. met H.. pralen , pronken ,
snoeven, pogchen : Met or Op lets brallen.
Urant, tn. (des -s„) bramzeil : Bram op
brain voeren ; lied uiterlijke vertooning
maker). —ra yr. ra aan de brarnstengen,
waaraan het bramzeil bevestigd is. —steng,
yr. kleine spits toeloopende mast , die op de
steng, d. i. op de eersic verlei;ging van den
grooten mast , staat. —vat , yr. touw
waarmee de brarnra op- en neergehaald
wordt. zeil o. hoogste zeil op den fokkemast. —zeilskoeite, yr. wind , die
zoo gering is , dat een schip de brarnzeilen
kan voeren,
Irand, in. (des -s, mrv. -en,) toestand,
waariu iets brandt : In brand stain, zijn
rakers , steken. Brand stichten, d. een
gebouw , enz. in brand sicken. Uit den brand
redden. Er is brand. De brand werd spoedig gebluscht. Er zijn drie menschen bij
den brand omgekomen. Brand roepen.
liloord en brand schreeuwen ; fig. Uit den
brand redden , nit een dreigend gevaar
redden. In den brand zijn , zitten gemeenz. rn groote vertegenheid zijn. *-,
brandstof. al wat men brandt , hetzij ter
bereiding van spijzen, enz. of ter verwarming:
Illijnbrand is op. De brand kost mij
zeventig gulden. *-, brandend bout
Hij greep een' ibrand van het vuur. Zoo
helder als een brand,zie Brandschoon.
*-, hitte des ligehaams , eerier koorts ,
eener wonde : Ik heb een' vreeselijken brand
in mijne voeten. *-, bij dichters, hevige
liefde , inzonderh. liefdedrift Zijn' brand
blusschen , zjite mninedrift bevredigen.
hier en daar in den landhouw,, eene ziekte
in het koren , waarhij de korrels als tot eene
kool verbrand schijnen. —orris rn. (vat,
den -s, mrv. -sen,).brandstichter. —imam ,
(-der -st,) by. gesehikt orn te branden , wat
branden . kane —baarheld, yr.--bl aar, yr. blaar door branden veroorzaakt.
—braseni, m. eene soort van brasem.
—brief, rn. brief, waariu iemand met
brand wordt bedreigd , indieu hij aan de
daarin vermelde eischen Met voldoet Hij
wend veroordeeld wegens het llgen van
brandbrieven ; fig. dringende brief,
om iemand tot jets uit te noodigen ; brief
waarin iemand, wiens huis afgebrand is, verlof worth gegeven , om de ondersteuning van
andereu in te roepen. —eminer, rn.
emmer , veelal van leer, die bij het biaso.
schen van brand wordt gebruikt.
w. met van het Your , met eene vlam
hat geven en hitte veroorzaken : Brandt ,
het mu? .De kaarsen branden sleeht ; fig

Brand
in glans of kleur aan vuur gelijkziju : Brandende oogen. Brandend rood. In hare oogen'
brandden ongeduld en liefde. brandbaar
zijn; in brand staan : Hout brandt. De belendende huizen branden reeds. wegens de
gelijkheid der tritwerking of der gewaarwording door vuur of vlam veroorzaakt worden
ook andere dingen gezegd te branden : Kokend water brandt .Vitrioolbrandt .De netel
brandt, De zon brandt heden geweldig sterk.
Peper brandt op de tong. De grond brandt
onder onze voeten ; eene hooge drift gewaar worden : Van liefde, Morn, verlangen,
ongeduld , begeerte, enz. branden. Braneene gewaarwording als van
dende
vuur ondervinden : De voeten branden
b. w. door vuur laten verteren , in brand
sicken , hetzij ter verwarming of ter verlichting : Men brandt 'tout , steenkolen , kaarsen , eene lamp , olie. *--, door your of
hitte beschadigen of pijn veroorzaken: Hij
heeft zich gebrand , zljne vingers gebrand.
De netel heeft mij gebrand. Sprw. gemeenz.
Wie zijne billen brandt, moet op de blaren
zitten , wie eene dwaasheid begaat , moet
de gevolgen daarvan ondervinden ; fig.
Zijne vingers branden‘, slecht van jets afkomen. Hij heeft rich daar leelijk gebrand
hij heeft zich zelf daar veel kwaad gedaan.
door vuur gereed maken of voortbrengen :
Men brandt halk , kolen , koffie. Gebrande
wateren , geestrijke vochten , welke door
stoken verkregen zijn. Gebrande kof fieboonen. Gebrande boonen , die met suiker
overdekt zijn. *-, met een gloeijend ijzer
merken Vaatwerk branden. —er, rn.
(des -s, mrv. -s,) die brandt ; die geestrijke
dranken stookt ; in het krijgsw. een vaartuig
met hrandhare stofferi , buskruid , vuurwerk
en dikwijis met bomrnen en overladene kanormen gevuld , en bestemd om bruggen
of andere vaartuigen in brand te steken of
te vernielen. —erij, yr. (mrv. -en,y het
stoken van geestrijke vochten ; de plaats,
waar dit verrigt wordt. —ersdochter,

y r. —ersiknecht, m. —ersvrolaw,

vr. —ersweduw, yr. —erszoon
—ewijn, m. gecstrijk vocht
walk door overhaling uit onderscheidene
wijnsoorten verkregen wordt : Fransche
brandewljn. —ewijnbrander, m.

—wijndra,f, m. —wijndrinker,
—ewij ntirinkster,vr. —ewijnftesch, yr. —eivijngeest, m. alcohol. —wijngllas , o. —ewijultandel , handel in brandewijn. —ewijnkooper,m.—ewijn koopster , yr.
die in brandewijn handelt. —ewijnkroeg, yr. —ewijnpacht, yr.
bet pachten van den accijns op den brandewijn.

—ewijnpachter, vr. —ewijustoher . m. —e ivijnstokerij , y r. het
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brandwopden. —punt , o. punt , maarin de
stoken van brandewijn ; plaats, waar branmet een bra ndglas of brandspiegel opgevangdewijn gestookt wordt. —ewijnsvat,
ene zonnestralen sarnenkomen. --reek ,
0. waarin brandewijn is geweest. --ewitinm. brandige reuk. —schade , yr. schade
zuiper,, m. —ewijnzuipster, yr.
door brand veroorzaakt. —schatten , b.
—glas , o. een bol glas , 't welk de zonw. (ik brandschat , heb gebrandschat,) eene
nestralen verzamelt en met versterkte kracht
stad of een land eene brandschatting opin een brandpunt vereenigt. —haak , m.
leggen , d. i. met het verbranden van huis en
baak , waarmee brandende* gebouwen Mgoed bedreigen , zoo de in woners het door den
y erre worden gehaald. —hok , o. hok ,
vijand gevorderde niet voldoen. —schatwaarin brandstoffen worden geborgen.
ting, vr.(mrv. -en,) bet brandschatten : de
—bout , o. bout om te branden.
hierdoor afgeperste sow. —sehilder , m.
----ig , (-er, -st,) bv. naar brand riekende of
emailleur. —schilderen, b.w. (ik brandsmakende : Een brandige reuk , smaak.
schilder , heb gebrandschilderd, ) email I eren,
*-, heet ; vurig. —igheid, vr. brandige
d. i. met een door smelting verkregen mehoedanigheid ; hitte. —ijzer, o. haardtaalachtig glas in het vuur overtrekken.
ijzer ; ijzer, waarmede men Brandt , inzon—schildering, yr. —schilderderh. op het land, om gaten in hout te brankunst, yr. —schilderwerk , o.
den. —ing , yr. (mrv. -en,) het branden ;
gebrand schilderwerk. —schip, o. branhet schuimen en bruisen der zee , tegen het
der. —sel, o. (des -s, mrv. -s,) hetgene
strand of tegen klippen en rotsen; plaats
door branden gereed wordt gemaakt : Het
waar zulks geschiedt. -je, o. (des -s, mrv.-s,)
eerste brandsel was &chi. —sclioon, bv.
verkleinw. van brand. -kas, -kast,vr. kas,
zoo schoon, als ware het uitgebrand.:-slang,
waaruit aan de declhebbers de brandschade
yr. zeker vuurwerk. —spiegel, m. een
vergoed wordt; hrandkist. -keiutr,vr. opgehol geslepen spiegel van glas of metaal , zie
brande keur.-kist,vr. ijzeren kist, die zoodaIlirandglas. —spuit, yr. eene spuit
nig ingerigt is, dat de voorwerpen daarin niet
tot het blusschen van brand. —spuitgast,
verbranden kunnen ; in somrn;ge streken ,
m. die bij eene brandspuit werkzaam is.
soort van kist, waarin men turf, hoot ,
—spuithuisje, o. gebouw, in 't welk
enz. bergt. —klok, vr. klok , die geluid
eene brandspuit staat. —stapel, m. hoop
wordt, wanneer er brand is ; fig. alarmklok.
bout , waarop men vroeger de liken ver-kogel, m. in de vutirwerkk. soort van
brandde , en in eenige landen nog sommige
kogel , om gebouwen daarmede in brand te
misdadigers verbrandt : lot den brandstapel
schieten. ---Loren , o. koren , waarin de
veroordeelen. —steen , m. helsche steen ,
brand is. —kraal , vr. barnsteenen koraal.
lapis infernalis. —stichter , m.
—kruid , o. soort van hanevoet met een
—stichting, vr. —stichtster, yr.
scherp bijtend sap. —ladder , y r. lad—stof, vr. brandbaar ligchaam , inzonder , waarvan men zich bedient , wanneer
derh. bcstemd om te verwarnien. —stok ,
er brand is. —latuw , vr. eene plant ,
m, brandende stok , brand. —teeken,
tussilago. -leer,, yr. brandladder.-lucht,
o. to ken van brand; likteeken eener brandyr. brandige lncht. —ineester, m. opwonde. —verw. vr. email , zie rtrandziener hij het blusschen van brand. -ineesschilderen, enz. --von; el m. eerie
terschap , 0. post van brandmeester.
soort van zwarte meeuw ; :fig. vrengdestoor—merk , o. gebrand merk of teeken ;
der.-waarborging , vr.waarborging teinzonderh. merk of wapen , dat tot straf met
gen brand. —waa,rborgmaatschapeen heet ijzer op het ligchaam van een' misdapij, yr. maatschappij , welke tegen branddiger wordt gebrand : Een brandmerk hebschade verzekert. —wacht, yr. wacht bij
ben, krijgen ; fig. scl;andvlek. -merken,
een verbrand gebouw ; in bet krijgsw. eene
b.w. (ik brandmerk,enz.) met een brandmerk
wacht , die , zoo er bij bet formeren tot het
straffen ; fig. Een gebrandmerkt geweten ,
gevecht geese tweede linie bestaat , achterdat zich aan zware overtredin3en schuldig
waarts uitgezet en des nachts versterkt wordt.
kept. *--, schand vlek ken , on teeren ; gemeenz.
—wond, —wonde, yr. wonde door
lk zal hem brandmerken , ik zal aan ieder
branden veroorzaakt. —zalf, y r. zalf voor
bekend maken , welk een slechte vent hij
brandwonden, ---zool , yr. mildelste tool
is. —middel , o. middel voor brand i
middel tegen den brand in een dierlijk ligvan schoenen, enz.
chaam ; middel voor hrandwonden. -netel , Bras , m. (van den -, mrv. -sen,) touw,,
waarmee de ra en het zeil worden omgehaald;
yr. soort van netel , die op de huid Brandt.
—offer , o. weleer hij de Joden een offer ,
fig. gemeenz. : Ik heb er den bras van,
ik geef er niets om. Al den bras krijgen ,
dat geheel verbrand werd. --ofrerald. i. al les krijgen.—blok , o. blok of katrol,
taar,, 0. —oven , m. oven , waarin jets
waarover de brassen loopen.
gebrand wordt. — penning, m. brandschatting. —pleister, vr, pleister voor Hrasdag,m.dag,waarop men brast,slempilag,
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Brase
Brasem, (des -s, mrv. -s,) cal cetbare
visch. —emgraat, yr. —emkop, m.
—empje, o. (des -s. wry. -s,) verkleinw.
van brasem. —emstaart, m. —emvangst, vr. —vin, yr.
Brasmaal, 0., —partij , yr.
maal, waarbij men brast , slempmaal.

—penning, m. oulings eene munt 1/15.
gulden , dus genoemd, dewijl men daarvoor
brassen of ten minste een maal doers kon.
schenkel m. touw met een blok ,
waardoor de brassen loopen. —sen b.w.
(de zeilen) door middel der brassen rigten :
De raas brassen , de raas naar de lengte
van het schip rigten. —sen, o. w. met H.
slempen , veel eten en drinken. —ser m.
(des -s, mrv. -s.) —serif yr. (mrv. -en,)
bet brassen of slempen; slempmaal. ster,
yr. (mrv. -s,) slernpster. —sing, yr. het
brassen.
Brat, zie Borst. —ten, zie Boratten.
*Braveren, b. w. trots6ren , het hoofd
bieden.
Urazilifgnhout, o. naam van een rood
verf bout.
*Bred, o. bier en daar gebruik. voor herd,
bord ; bij v. eene soort van schttifdoos, waarin
schoolkinderen hunne schrijfbehoeften bergen.
Zoo bezigt de papiermaker een leggebred ,
waarop de leyyer de bladen papier, die hij
van de vilten neemt , op elkander lest.
Het meerv. luidt gewoonlijk bred (ed uitgesproken als de ei in meir.)
Breed, (-er, -st,) by. ter aandtriding van eene
der Brie afmetingen , tegenstelling van lang
en dik , of van smal : Het laken is twee el
breed. boven de gewone breedte : Breed
laken. Eene breede borst. Breed van schouders zijn ; fig. ornstandig , uitvoerig , groot:
Eene breede lijst. Een breed verslay van
lets seven. lets in hetbreede (d. omstandig)
verhalen. Breed gaan zitten, d. veel plaats
innemen. De breede (d. groote) read.
Het is zoo breed als het lang is , het komt
op het zelfde nit. Breed van jets opyeven,
(1. i. pogchen , snoeven , roemen. *-, gunstig
gesteld , voordeelig , voorspoedig : Hij heeft
het niet breed, d. niet ruitn. Het yaat
niet breed met den zzeke Sprw. Tie het
breed Iteeft , laat het breed hangen , gemeenz. , wie veel beeft , kan veel uitgeven.
Wijd en breed , wijd en zijd. —achtig,
by. —beard, m. fig. poacher, snoever.
—boeg, m. schip met eere breeder, boeg.
—borstig, (-er, -st,) by. breed van borst.
—doek, o. soort van fijn linnen, tegenstell. van het grovere smaldoek.-doeksch,
by. van breeddoek gemaakt : Breeddoeksche
hemden. —heid, yr. —spraali, yr.
wijdloopigheid. —sprakig, (-er, -st,) by.
en bw. — spreker, m. brmlbaard.-ite,
yr. (mrv. -n,) eene der afmetiogetr van ecn

Breld
ligchaam tengenstell. van knee en dikte
of smalte : De breedte van een' weg , van
eene stof. Nem het liever in de breedte.
Dit geboutv &eft eene aanmerkelijke
breedte , heeft weinig breedte. De naaister
heeft slechts derdehalve breedte noodig ;
fig. Het moet uit de lengte of uit de breedte
(komen) , d. gemeenz. , het moet op de
eene of andere wijze gevonden worden. *-,
in de aardrijksk. , de afstand van den evenaar
of de linie naar de polen toe : De breedte
is tweeerlei,noorderbreedte en zuiderbreedte.
Op lien yraden breedte. in de sterrek.
de afstand eener ster van den zonneweg.
—tecirkel, zie Breedtekring.
—tegraad, m. grand breedte, tegenstell.
van lengtegraad. —tekring, m. in de
aardrijksk., kring, welke de breedte aanwijst. (-er, -st.) by. en bw.
wijdloopig , uitvoerig. —voerigheid,
yr. —voetig, (-er, -st.) by. breeed van
voeten die breede voeten heeft.
Breefok , y r. breed razed , dat jagten ,
kotren , srnakken , enz. boven hun grjkzeil
voeren.
Breekbaar, (-der; -st,) by. dat gebroken
kan worden of ligt breekt:Porselein en andere
breekbare waar. In bet dagelijksche leven
zegt men veelal, schoon minder juist, brekende wear. "-, in de natuurk. van lichtstralent, voor breking vatbaar. —baa,rheid,
y r. —beitel, rn. soort van stornpen beitel,
waarvan men zich tot het afbreken van muren,
enz. bedierit. —dissel, m. eene soort van
grooten dissel. —gereedschap, zie
Breektuig. —hanker, m. hamer,,
waarvan zich metselaars , enz. bedienen.
—ijzer,o. breekbeitel. —spel m. en yr.
(des -s,mrv. -len,)in het dagelijksche verkeer,,
die bet genoegen van ecn gezelschap
stoort. —ster yr. (mrv. -s.) —twig,
o. gereedschap , waarmede iemand breekt of
in breekt.
Breenwen., b. w. de reten van (een schip)
met werk digt maken ; fig. gemeenz.: Lets
breeuwen, d. i. in orde brengen , verrigten,
verhelpen. —er, m. (des -s, vire. -s.)
—ershamer m. —ersjongen,
—ersknaap —ersknecht, m.
helper van den breeuwer. —hauler, m.
Kamer, waarvan men bij het breeuwen
bruik maakt. —ing, yr. —stoel, m.
stoel , waarop de breeuwer zit.
Breidel, m. (des -s, mrv. -s,) gebit , waarmee de paarden, enz. worden beteugeld :
Men legt het paard een,' breidel in den
mond; tig.teugel, beteugeling : Een breidel
voor zijne onyebundenheid. en , b. w.
een gebit in den mond leggen; fig. beteugelen„
bedwingen : Hij wist zijne hartstoyten niet
yr. —loos, (-loozer,
to breidelen.
-ste,) b y. lig. tetrad loos. --loosheid , yr.
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Brag
—tje,o.(des-s,mrv.-s,)verkieinw.van breidel.
Eireigaren, o. g. aren , waarvan men gehruik maakt om te breijen. —geld o.
breiloou. —goed, o. gebreid goed; goed,
waaraan men breit. --hoot, o. uitgehold bout, enz. soort van scheede, waarvan
breisters zich bedienen , om de breinaalden
daarin vast to houden. —lkontje o.
verkleinw. van breihout. - • -jen , b. w.
draden met eene soort van lange naalden
zoodanig dooreen werken, dat zij een samenhangend geheel vormen : Men breit kousen,
borstrokken, netten , enz. —jer, (des -s,
mrv. -s.) —jing vr. —ka,toen o.
katoen , waarvan men kousen, enz. bruit.
o. kind, dat breijen !cert. - klos,
m. klos , waarop het breigaren gewonden is.
—koker m. koker voor de breinaalden.
—kous vr. kous , waaraan men Breit;
fig. breiwerk. —les , vr. les in 't breijen.
--loon, m. en o. geld, dat men voor
breiwerk betaalt ; geld , dat iernand voor het
onderwijs in 't breijen ontvangt. - matres,
yr. vrouw , die kinderen leert breijen.
—meisje, o. meisje op eerie breischool ;
ineisje, dat breit of leert breijen. (Brein
0. (des -s,) bersens ; fig. verstand, geleerdbeid: Dane zit brein in.)—naadon. gebreide naad.--naaid, yr. naald waarmee gebreid
wordt: Koperen, slalen en houten breinaalden. (Breinloos,hv.( - zer, -ste.)bv.zonde r
brein ; fig. onverstandig. Ireinontsteking,vr. herserrontsteking. Breinvlies,
sajet, o. sajet our te
0. bersenvlies.)
vr. breihout.
breijen y r. —seiteede
vr. school , waar men leert
breijen ; breiwinkel. —steek m. steek
vin breiwerk. —ster yr. (mrv. -s,) die
bruit. —tijd, m. tijd om te breijen.
—tobbetje,o. bakje,waarin het breigaren
ligt. —uur, o. uur, in 't welk men breit.
—vrouw, vr. breister ; breimatres.
—werk, 0. werk, dat iernand , die breit ,
order bander' heeft. m. breischool. —wol yr. wol om te breijen.
—zak, in. zak, die het breiwerk bevat.
Brekebeen, rn. en vr. in bet dagelijksche
verkeer,, sukkelaar, knoeijer,, knoeister.
Breken h. w. (ik brak, bel) gebroken,)
de deelen van een hard ligchaarn plotseling
en met geweld vaneen scheiden : Een gins
breken. Hij beak zrjn been , den teals, den
Trek; fig. Het ijs breken eerie gevaarlijke
of moeijelijke onderneming beginnen. Veel
woorden den Itals breken, gerneenz. , vele
woorden gebruiken , vooral wanneer dit
vruchteloos geschiedt. Die onderneming
&e ft hens den pals gebroken , d. heeft
hem ongelukkig gemaakt. Zijn hoofd met
lets breken, zich met jets ophouden, inlaten,
zich over jets bekommeren. Iemand het
hoofd breken, d.
hem lastig vane!' , hem

Breng
vermoeijen, Iernands hoofd breken , zijric
hardnelikigheid overwinnen. Zfju (eigen)
hoofd breken, zijne hardnekkigheid over winnen , toegeven . Dat breektmij het hart.
dat veroorzaakt mij een grievend bartzecr.
met geweld afscheiden : Een slot van
eene deur breken. den voortgang stuiten:
De rots breekt de kracht van het water.
De hardheid der verve in eene sehilderij
breken. De liehtstralen worden gebroken ,
wanneer zij door de ligehamen , door welke
zij gaunt, van hurt' vorigen weg afgebracht
worden. in een' zedelijken zin, .5chetidert:
Zijn' eed breken. Eene gelofte breken. Hij
bred-, zijrt woord. Den sabbat breken. -,
te niet doen vernietigen : De vriendsehap
met iernand breken, ook met uitlating van
bet voorwerp : Met iernand breken. Sprw.
Nood breekt wet , zie Nood. Zie ook
G- ebroken.* - , o. w. met Z., van harde
lighamen , plotseling en met gedruisch
zij ne (feeler' gescheiden worden : flet gins
zal breken. De stok is gebroken ; Mija
hart brak of Het hart brak mij , toen ik
hare ellende zag. Te Amsterdam is een
der annzienlijkste handelshuizen of kantoren
gebroken , d. i. (in het dagelijksehe leven,)
buiten slant geraakt , om zvie schulden te
betalen. door breken of met geweld ergens
been geraken : (lit de gevangenis breken.
Een dief brak in het huis. In het leper
dringen : Het
van den vijand breken.
licht breekt door den revel. De zort brak
door de wolken ; zijne glans verliezen
Zane oogen braken reeds , d. i. van een'
stervende , de glans zijner oogen verdween
reeds. Zie ook ilianbreken 1Door-

breken, lnbreken, ifitbreken.
—er, m. (des -s, fire. -s.)—ing, yr.
lEg rem, yr. genst, ginst, zeker gewas, genista.
-haag —heg , yr.
Orem, yr. ziltig voeht: Zoo zout alsbrem.
*Breams , Bremze , yr. (mrv. -zen,) soort
van hevig stekende vlieg.

Brengen, b. w. (ik bracht, heb gebracht,)
van de eene plants naar de andere voeren of
doen komen: G roenten naar de maakt brengen.
Wie heeft dien brief dat geld, die t ijding
gebraeht ? Iemand naar huis brengen; fig.
aanbieden, toedienen : Iemand een glas wijn
brengen. in verband met eenige bijwoorden, enz. als: Hij kon het er niet toe brengen,
dat zij het geschenk annnam. Hoe ver hebt
gij de zaak gebracht ? d. i. hoe ver zijt ge
daarmee gevorderd ? Die man heeft het
ver gebracht, d. i. heeft een groot vermogen
bijeen gezarneld , of is in groot aanzien gekomen; fig. gemeenz.: Een kind groot brengen , d. opbrengen. pm in verband met
onderscheidene voorzets. in racer of minder
afwijkende beteekenis, als : 1.) a a is als :
Lets aan den dog , aun het lick brengen,
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Breng
openbaren. Zijne waren aan den man
brengen, d. er koopers voor vinden. Zjne
dochters aan den man brengen, d. ze
uithu wen, Naar mapnen bezorgen. Iemand
iets can 't verstand brengen, het hem doen
vet staan of begrijpen . lemand aan het schreii en brengen, gemeenz. hem doen schreijen;2.)
i n , als Lets in veiligheid brengen. Iemand
iets in rekening brengen , d. i. het hem
aanrekenen of op zijne rekening stellen.
Iemand in ongelegenheid , in to,.evaar,, in
Ver leg en he id brengen. Zich zelf in't verdriet brengen. In many brengen ; 3.) m e ts
als : De omstandigheden brengen het met
zich,7 (of brengen het mede) ; 4.) o m, als:
Iemand om het leven brengen , hem van
bet leven berooven , hem vermoorden ; 5.)
()rider, als : Een onder de aarde,
onder den grond brengen , het begraven;
fig. Dat zal den ouden vader nog onder
de aarde brengen , d. zijn' flood veroorzaken ; 6.) o p als lets op de baan , op
het tapijt brengen , maken , dat er van
gesproken wordt. Iemand op den troon,
op het kussen brengen , maken , dat hij er
op komt. lemand op de gedachte brengen ;
7.) over, als: Die daad heeft veel onheil over het dorp gebracht ; 8.) t e, als :
Lets te voorschijn brengen , d. laten zien
of hooren. Jets ter markt brengen , d. i.
naar de markt brengen; fig. iets voordragen.
Een kind ter wereld brengen , d. baren.
Jets ter tafel te berde , of ter sprake
brengen , iets opperen, zie Tafel, Berd,
Spraak. Jets med ter wereld brengen, met
iets geboren worden. lets ten einde brengen ,
voltooijen. Jets te weeg brengen , bewerken,
veroorzaken. Een meisje ten val brengen ,
d. Naar doen vallen ; 9.) t o t, als :
Iemand tot gehoorzatrrnhei , bekentenis ,
schreijen, berouw , wanhoop , armoede ,
verac king brengen , d.
rnaken , dat hij
gehoorzaamt , bekent, schreit , enz. ; 10.)
i t, als : Iemand iets nit het hoofd brengen , d. maken , dat hij er niet meer aan
denkt, of er van alziet. —er , m. (des -s,
mrv. -s,) die (een' brief, tijding, enz.) brengt.
—ing, yr. —stet yr. (wry. -s.)
fires, vr.(mrv.-sen,)opening,door het geschnt
oldoor mijnen in de werken des vijands gernaakt , ten einde daardoor te kunnen
binnen dringen : Bees schieten. Door de
bres in de stad dringen ; fig. Zich voor
iemand in de bres stellen, Voor iemand in
de bees springen , d. i. de verdediging or be selierming van iemand op zich nemen.
—batterij, yr. batterij om bekleedingsmuren en aardewerken te doen instorten.
—seltot, o. schot om bres te maken.
*Bretei, yr. (mrv. draagband , inzonderh. om de broek op te houden.
—gesp m. gesp aan eene bretel.

Brief
ilreuk , y r. (airy. -en,) bet breken en bet
gebroken zijn van een ligchaam : De breuk
van een been ; fig. de gewelddadige opheffing
van eene verbintenis of van een' toestand
De breuk des vredes , zie ook Echtbrenk.
Het zal vroeg of last tot eene breuk komen ,
d. i. de vriendsehap zal verbrokea worden.
opening of besehadiging, welke door
breken veroorzaakt is : Deze too heeft twee
breuken ; zie ook eene
z iekte in het onderl ijf bij mensehen en dieren,
wanneer een gedeelte der ingewanden door
de inwendige huid been dringt, en een gezwel vormt: De man heeft eene break. Eene
breuk snijden. Iemand van eerie breuk snijden , genezen. in de rekenk • een deel
van een geheel, 't welk door twee geta/ len, den
teller en den noemer , wordt uitgedrukt ,
bij v. 2/3 : De gewone en tiendeelige breuken.
—band, m. gordel of band , waardoor
eene breuk in 't menschelijke ligcliaam
wordt ingehouden. —band/maker m.
--je, o. des (des -s, mry -s,)verkleinw. van
breuk. --ineester, —snijder rn.
arts,die zich inzonderh.op't genezen van breuken toe1egt. -spaan m.spaan of spalk
een gebroken been te zetten.

4Urids , zie
Idlrid.sen, enz. , zie ritsen.
Brief , m. (des -s, mrv.-yen,) eene schriftelijke oorkonde , doch bijna enkel in samenstell. , als : Adelbrief
koopbrief ,
veachtbrief wisselbrief , enz. sehriftelijke mededeeling aan een' alwezende : Een'
brief schriiven , opstellen, afzendetz , ontvangen , ver:egelen , insluiten ; fig. in het
gemeenz. verkeer: Er is een brief' aan de
kaars , wordtgezegd , wanneer er een kooltje
aan de brandende pit ontstaan als een
brief toegevou wen papier,, waarop rijen spelden of naalden zijn gestoken : Een brief
spelden. —drager, m. brievenbestel/er ; zekere duif, zie Duivenpost.
—je, o. (des -s, mrv.
verk1einw. van
brief. -loon, m. en o. brielport. -ovvwel,
ouwel om brieven digt te maken.
—port, o. geld , dat voor een' brief wordt
betaald. 9 m. in somrnige kan-

selarijen een prieni , om gaten in brieven of

oorkonden to steken , aan welke eon zegel
moet bevestigd worden. —selarijfster

yr., —seitrijver m. die een' .brief of
brieven schrijft. —stijl, m. stij1 , die voor

brieven gesellikt is. --wisselen, o. w„
met H. , nieuw w., dat in de laatste jaren
en dan gebruikt wad voor : brieven wisselen,
h. v. : Pkij hebben danrover reeds :es meanden gebriefwisseld. —wisseling , yr.
voortgezet onderhond met iernand door middel van brieven : Briefwisseling met iernand
houden. de gewisselde brieven : De geheelebriefwisseling zal uitgegeven worden.
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Bries
Briesehen o. w, met H. , cen woord ,
door hetwelk men het eigenaardige geluid
der paarden , inzonderh. der hengsten , nitdrukt: Een brieschend paard. 4-, van
leeuwen, brullen Een, brieschende leeuw.
Sommigen keuren deze beteekenisaf.-ing,vr.

Urieven.besteller,m.,—bestelster,
yr. persoon, welke de brieveu rondbrengt.

—bode, m. bode,welke brieven overbrengt.
—bock , 0. bock, waarin men voorbeelden

Broed
op den news worden gezet , om het zien te bevorderen: Een' bril dragen;gebruiken,opzetten.Door een'bril lezen.Met(bebulp van)een'
bril lezen;fig.in hetgemeenz.verkeer:/emand
een'bril opzetten,remand brillen verkoopen,
d. hem misleiden , zijne oogmerken verijdelen. de zitting van een sekreet of de opening daarin. —deksel o. —eend,
y r. soort van eendvogel in de Hudsonsbaai.
—ledoos yr. —leglas y r. —lehuis o. soort van koker , waarin men een'
bril bij zich draagt. —lekas, y r. brilledoos. —leman m. iemand . die een'
bril draagt ; brillenkooper.. —len , o.
w. met H., een' brit dragen of gebruiken.
b. w. fig. in het dagelijksche verkeer
lemand brillen , d. zijne oogmerken verijdelen , hem kwellen. —lenk.00per 9 m.
—lenkramer,m. brillenkooper, inzond.
die met brillen langs de huizen ga g . - lenmaker, m. —lenman m. brillenkramer. —lenslijper, m. iemand , die
brilglazen slijpt. —letje 9 o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van bril. --.news m. nens
geschikt voor het dragen van een' bril. -,
op Jamaika eene zwaluw, weaker neusgaten
nit buizen bestaan, die naar kleine brilglazen
gelijken. yr. in Oost-Indic eene
vergiftige slang , die op den rug naar den
hals toe eene bruine teekening heeft, welke
naar een' bril gelijkt. —vledermuis
y r. soort van vleermuis met eene brilvormige
teekening aan den kop.
*Brink 9 m. (des -s, mrv. -en,) eene met
Bras begroeide hoogte.
*Brits , yr. (mrv. -en,) in wacbtkamers ,
enz. houten ligplaats , die aan het hoofdeneinde jets hooger is. —en , b. w. voor het
achterste slaan , zie Laarzen.
Broddelaar 9 m. (des -s, mrv. -s, -aren,)
knoeijer.—aarster ,vr.(mrv. -s, )knoeist er.
—arij y r. (men. -en,) gebroddel; broddelwerk. —en , b. en cr. w. met H., knoeijen,
bederven. —werk , o. knoeiwerk.
Uroed 9 o. (des -s,) uitgebroeide jongen , zie
Broedsel. —ei, o. broeiei. —en , zie

en vormen van brieven vindt ; bock, waarin
de brieven, die men anderen schrijft, worden
opgeschreven. —bus, y r. aan een postkantoor bus of kasje, waarin men de brieven
werpt. —geld 9 0. briefport. —maal,
yr. maal , waarin brieven warden vervoerd.
—pers yr. kleine pers , waarin men
brieven legt , om ze plat te drukken. - post,
yr. post , door welke brieven worden vervoerd. —tasek , yr. portefeuille. —zak,
m. brievenmaal.
Briezel , rn. (mrv. -s,) kruimel; doch enkel
fig.: Gij zult er gem' briezel (d. niets)
van hebben. —en Brijzelen.
—tje 9 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
briezel.
*Brigade , yr. (mrv, -n,) eene legerafdeeling ; thans veelal manschappen ander eel.?
brigadier. - dier, m. (des -s, mrv. -s,
-en,) aanvoerder eener brigade; thans meestal
bij de ruiterij wat bij bet voetvolk de korporaai is, degene , welke den op den graad
van gewoon renter volgenden bekleedt.
—diersirouw , yr.
Urigantijn m. (des -s, mrv. -en,) klein
ongedekt vaartuig met riemen en zeilen.
Brij , m. (des -s, mrv. -en,) dik gekookte
pap van rijst , meel , enz. met melk : Brij
koken eten. Sprw. Om iets keen loopen,
als de kat om den heeten brij , d. i. in bet
dagelijksche verkeer, niet aan jets durven
beginnen. —appel 9 m. appel , die geschikt is om er brij van te koken. —appelboom, m. naam , door sommigen aan
een' lndischen boom gegeven. —baard,
m. liefhebber van brij ; zie Brijbek.
Uroeijen.
— balk m. brijschotel. —bek , m. en
yr. iemand Ilie spreekt, alsof bij brij in den Broeder, m. (des -s, mrv. -s, -en,) mannelijk persoon in zijne betrekking tot andere
mond heeft. —en 9 o. w. met H. , in sommige streken , van appels , tot brij worden :
personen , die van de zelfde ouders of
Die appels brijen goed. spreken alsof
van een' hunner afstammen, bet tegengestelde van zuster: Een halve of volle broeder;
men brij in den mond heeft , d. zeer onfig. Dit paard is onder broeders 600 gulden
duidelijk en binnen 's monds. —ketel,
waard. Een valsche broeder. Een lustige
m. —lepel m. lepel , waarmee brij
broeder, d. een vrolijke snaak. bloedgegeten of opgeschept wordt. —pot M.
–seltotel , M.
vriend , zwager ; die met een' ander lit den
Brijzel, zie Uriezel. –en 9 zie
zelfden stamvader is voortgesproten, naaste;
-Verbripelen.-tje ,zieBriezeltje.
fig. persoon van het zelfde beroep , geloof ,
enz. : De Hernhutters noemen elkander
*Urik , yr. (mrv. -ken,) een ligt vaartuig
broeders. Sprw. Gelijke broeders , gelijke
met twee masten.
kappen , waar men mee verkeert , wordt
Bril m. (des -s, mrv. -len,) twee geslepene
men nice geeerd. *-, een dikke koek van
glazen , welke , door cen' beugel verbonden,
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med. Zie ook Broedertje en liroery r. bet broeijen ; fig. broeijende hitte. -kas
tje. —gemeente, y r. gemeente der
y r. bij tuinl. , warrne kas. —lkool,
Hernhutters. —haat, m. haat tusschen
—kouw y r. kooi , waarin men vogels
broeders. -kerk, y r. kerk der Hernhutters.
laat broeijen. —kuip, vr. kuip , waarin
—kus, m. kus van broeders. —liefde,
jets gebroeid wordt. —nest , o. nest , waarin
yr. lief& tusschen broeders. —lijk, (-er,
een eijerleggend dier zit te broeijen; fig.
-st,) by. en bw. gelijk het aan broeders
plaats , waar jets kwaads wordt uitgebroeid:
betaarnt , als broeders of als een broeder.
Het broeinest van alle schandelijkheden.
—lijkheid, yr. broederlijke gezindheid,
—oven, tn. oven, waarin door kunst
broederlijk gedrag. —loos , by. zonder
eijeren worden uitgebroeid.—sch, (-er, -ste,)
broeder of broeders. —moord, m. moord
b y . van vogelen , geneigd om te broeijen :
aan een' broeder gepleegd.—moorder,
Eene broeische
m., —moordster y r. die een' broeder0. (des -5, mrv. -s,) broedsel. —tijd, tn.
moord pleegt. —pligt , rn. pligt van een'
tijd , wanneer de vogels broeijen.
broeder. —schap, broederlijke ver- Broek , yr. (rnrv. -en,) bekend kleedingstuk,
eeniging: De broederschap der Remonstranwelk bij mannen en vrouwen het onderten. lemand de hand van broederschap geste gedeelte van het ligchaarn bedekt : Een
yen. – sdochter, yr. nicht. —skindo.
kind in de broek steken. Is de kleine Willem
kind van een' broeder. —svrouw, yr.
al in de broek? Een kind wat voor de
schoonzuster. -szoon, m. need: —tje,
broek (d. voor de billen) geven ; fig. ten
0. (des -5, mrv. -s,) verkleinw. van broeder,
aanzien van vrouwen , die oudt. geene broeloch zelden anders gebruikt , dan voor zeker
ken droegen : Zij heeft de broek aan , d. i.
koekje, dat men warm eet.—tjeskraam,
zij is meester sj)eelt den baas over haat'
yr. kraam , waarin men broedertjes bakt.
man. Sprw. Waar broeken zijn, Belden
—tjesmeid, y r. meid in eene breedergeene rokken , d. waar manner) zijn , betatjeskraam. —tjespan y r. pan , waarin
len vrouwen bij veehoed. , onderlijf
men broedertjes bakt. —tjesvrouw,
Die os heeft eene schoone broek, is dik en
yr. vrouw die broedertjes bakt of verkoopt.
vet. *-, aan een stuk geschut dat gedeelte , 't
—trouw, y r. getrouwheid van breeders.
welk zich achter de ziel bevindt , met uit—twist , rn. twist tusschen breeders.
zondering van den druifhals en den druifbol.
itiroedsch zie Broeisch.
aan getuigen dat gedeelte , 't welk vernroedsei o. (des -s, rnrv. -s,) uit eijeren
hindert , dat , vooral bij het afrijden, het
gebroede jongen, broed , broeisel.
voertuig met op bet dier schist ; ring, dien
1131roeibak, bij tuini. warme bak, waarin
men een' vogel aandoet, wanneer men hem
planter enz. gekweekt worden. —eend,
aan de lijn laat vliegen ; scheepsw.
zie
yr. broeijende tend. —ei, o. ci , dat uito. (des -s,) broekland , d. i.
gebroeid wordt ; verbroeid ci. —gans
land, dat laag gelegen is en dikwijls onder
yr. gans, die broeit. —hen , y r. hen, die
water staat. —achtig, dat naar een
broeit. -jen, b. w. door warmte in het
broek gelijkt. —band , in. bo y enste ge'even brengen , van alle eijerleggende dieren,
deelte van eene broek. —en , b.w. geinzonderh. vogelen , welke de eijeren met
meen w. , in de broek of in den broekzak
hun lijt bedekken en verwarmen : Eene gans
steken : lk zal dat geld waar broeken. f-,
kan geene kip uit een eendenei broeijen;
o. W. met H. , eene broek dragen. —enfig. beet waken, inzonderh. in water : Een
goed, e.,—enstof, yr. stof, waarvan
varken broeijen , d. i. door middel van beet
men broeken maakt. —gesp, gesp
water het 'war losmaken. Linnen broeijen.
aan de knie of den Land eener broek.
—ing, yr. (mrv. -en,) het broeken ; bij
lets kwaads voortbrengen : flit dien twist
hunnen nog vele onheilen gebroeid worden.
artill. touwwerk , dat door 't affuit van een
*-, o. w. met H., van vogelen, op eijeren
kanon been met zijne uiteinden aan twee ringzitten: De gans broeit. heet worden of
en bevestigd is, die zich aan weerszijden
zijn, vooral door vochtigheid : De lacht
van de geschutpoorten bevinden : men verbroeit. Het kooi broeit reeds; fig. Er broeit
hindert aan boord daarmee bet terugloopen
jets, er is jets in werking, men beraamt
van 't geschut. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
jets in 'tgeheim —jend, (-er, -st,) by.
verkleinw. van broek. —land , o, water,
en bw. inzonderh. van de Incht wanneer
ad) tig land broek. —lint, 0. lint in
zij voehtig co warn) is: Eene broeijende
den broekband. --raglan tn., —manlacht.' _Het is Van daag broeijend heel.
ractje, o. kleine jongen , die eene broek
—jerij, %T. (mrv. -en,) bet te broeijen
aaribeeft. —sband, broekband. szetten of laten broeijen van kanarievogels,
linoop , in. —sklap, —sklep, vr,
enz. De broeijerij gaat &cid. 4E, broei—spijp, vr. aan eene broek een der twee
kooi ; bij tuint. broeikas , broeibak ; plaats
benedenstc gedeelten , welke gelled of ten
waar men de broeibakkcn heats --jing,
(leek, de dijen en baron bedekken.
23
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Broer
—vo g ring yr. voering in of voor eene
broek. zak , m.
Broer, (des -s, mrv. -s,) samentrekking
van broeder. —tje o. (des -s, rnrv. -s,)
verkleinw, van broer.
Brok, rn. (des -s, rnrv. -ken ,) afgebroken
stuk : Er is een brok van den muur gevallen. overgebleven stuk of gedeelte van
brood en andere spijzen : De overgeblevene
brokken opzarnelet ; fig. een gedeelte, een
weinig lk heb slechts een'brok van de preek
gehoord.Ik sal er ook nog wel een' brok van
meekrijgen. Bij stukken en brokken, bij
beetjes. Hij weet er een stuk en een' brok van,
d. i. het eene en andere. Iemand de brokken
in den mond tellen, gemeenz.iernand hetgene
hij eet misgunnen. Zie ook Brokje.—je,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van brok ; fig.
Het is een lief brokje gemeenz. bet is
iemand , op wien met te roemen valt. —kelen , b. w. in kleine stukken hreken
o. w. met H. , tot brokBrood brokkelen.
ken overgaan : Dit brood brokkeit, —ke, (-er , -st ,) by. dat brokkelt , broos :
Brokkelig brood. —keligheid , yr.
—keling, yr. —keltje o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van bet min gebruikelijke
woord brokkel , kleine brok. ken, b. w.
in kleine brokken of stukken breken : Hij
brokte beschimmeld brood in de melk ; fig.
gemeenz. Zij heeft wat in de melk te brokken , zij is bemiddeld , gegoed. .Hij heeft
weinig in de melk te brokken, d. bezit
weinig. --kig (-er, -st,) by. brokkelig.
—kigheid, vr.—stuk, o. bij sommigen
voor : fragment. Wie bet voor een Germanismus bon& , gebruike het niet.
Bromkever, m. kever,, die een bromrnend geluid voortbrengt. —kloot, m.
gonstol. —men , o. w. met H. , een dof,
grot en trillend geluid cloen hooren : Men
zeg t van beeren , zurijnen , klokken , Cotten,
enz. dat zij brommen i fig. snoeven , grootspreken , pogchen : Hij bromt op zijn geslacht. bier en daar in bet dagelijksehe
!even , grommen , knorren , ontevredenheid
toonen : Over iets brommen. Tegen iema nd
br)rnmen. Op iemand , die afwezend is,
brommen. m. (des mrv. -s,) fig.
grompot , knorrepot ; zie Brommertje
en Oromvlieg. —mertje, 0. (des
-5, mrv. -s,) verkleinw. van brommer ; inzonderh. klein rijtuig met lage wielen.
(-er, -st,) by. en bw.grommig , on tevreden.
—migheid vr. grommigheid , ontevredenheid. —ming , yr. —pot, m.
grompot. —ster vr. (mrv. -s,) fig. die gestadig gromt. viieg , yr. eerie groote
vlieg, naar het geluid , dat zij maakt , dos
genoernd.
firma yr. (mrv. -nen,) wel : Men heeft
achter bet
eerie bron Gain heerlryk water

Brood
ontdekt. Bronnen van mineraal water. De
bron der verjonging , fabelachtige bron , die
nude lieden jong maakt ; fig. oorsprong , be&Ilse! : De bron van mijne etende. Uit de
bron putten.Zoo wij andere hronnen hadden
ore uit te puttee. —a,der, vr. waterader ;
fig. bron oorsprong. —arts , rn. arts aan
eene gezondheidsbron. —feest, o. de
oude Romeinen , feest ter eere der bronuimfen. —gast m.iemand welke eene gezondheidsbron bezoekt. gods, bij de
ouden . god eener bron. —graver, m.
--Buis o.huis , waarin eerie gezondheidsbron is. —meester, m. opziener over
eerie gezondheidsbron. —nimf, vr.
*Brous, o. (van het -,) gemengd metaal
dat nit koper, tin en sink bestaat. -kleur,
yr. de kleur van brons. —kleurig, bv.
Bronst, m. togtigheid van dieren , inzonderh.bij het hertengeslacht bronsttijd. -en,
o. w. met H. , bronstig zijn. —ig, (-er, -st,)
by. togtig, zie Bronst. —igheid, yr.
-tijd,m.tijd,wanneer de dieren bronstig zijn.
Bronwa ter , o. water uit eene hron ; inzonderh. mineraal water. —skruik yr.
kruik waarin het bronwater verzonden wordt.
b. w.
*Bronzen, onverb. be. van brans.
eene bronskleur aan iets geven.
Brood, o. (des -s, mrv. -en,) eene dagelijksohe spijs , die uit meet, inzonderh. van
rogge en tarwe , gebakken wordt Men
heeft wit , bruin, zwart , versch , oudbakken , enz. , brood. Water en brood ,
spijs , die aan sommige gevangenen tot straf
wordt gegeven. Op water en brood zitten,
gevangen zitten en enkel water en brood tot
voeding bekornen. Iemand op water en brood
zetten ; voedsel en onderhond : Zijn
brood verdienen , winnen , zoeken , bedelen.
zuur winnen. lernand aan een stuk brood
helpen, d. aan den kost helpen. Hij eet
mijn brood , vindt zijn onderbond bij of
door mij. _remand het brood uit den mond
stooten , d. i. hem ten deele van zijn bestaan
berooven. Om den broode, Our het lieve
brood, om een bestaan te hebben. Zijn eigen
zijn eigen meester zijn.
brood eten , d.
Sprw. Men sluit geen brood voor vrienden
weg , d. your een) vrieod heeft men apes
ten beste. Wiens brood men eet, wens woord
men spreekt ,"rnen is altijd geneigd dengenen
voor le spreken , van wien men voordeelen

trekt. Het is gesneden brood , zegt een
koopman van eene waar,, die sterken aftrek
heeft. Pat krijgt hij dagelijks op zijn
brood , bet wordt hem dagelijks verweten.
*-,eene massa brood van eene zekere gcdaante:

Len road brood. Twee lunge brooden ; fig.
naam van onderscheidene andere dingen, welke de gedaante van een brood hebben b. v.
een suikerbrood: lend mij van die
striker tien brooden. Zie ook Broodje.
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Brood
—achtig, b y . dat naar brood gelijkt.
bak, m. soort van schotel waarin
brood op de tafel wordt gezet.--ba,kken,
0. —bakker, m. —bakkerij , yr.

Brug
brood. —spinde, yr. broodkas. —studie , yr. studio in vakken , waarin men
later een bestaan denkt te zoeken. —suiLer , yr. sucker , die , in den vorm van
een' kegel , veelal geraspt wordt en een wit
poeder geeft , tegenstelling van losse sulker
of kandijsuiker. —verkooper, m.
—verkoopster vr. die brood verkoopt , koude bakker. —wagen m.
wagen , waarop men brood vervoert , inzonderh. voor krijgslieden in het veld.
—water , o. water , in 't welk men
brood heeft laten trekken. —welter m.
—Winkel,m.—winner, m. degene,
die bet brood voor een huisgezin wint.
—winning, y r. kostwinning. —winstem, yr. —zak, m. —zetter m.
--zetting, yr. zetti ng van den broodprijs
door de regering.
Broos , yr. (mrv. brozen,) tooneellaars der
ouden , vooral in het treurspel.
Broos (brozer, -ste,) b y . dat ligt breekt
Glas is broos; fig. vergankelijk: 's Menschen
leven is broos. —heid y r. Broosje,
o. (des -s. mrv. -s.) verkleinw. van broos, yr.
Brouwen, ongel. b. w. (ik brouwde, heh
gebrouwen,) maken of voortbrengen (door
broeijen of koken), doch voornamelijk van
bier en azijn brouwt bier en azijn ;
fig. te weeg brengen, inzonderh. eenig kwaad:
Onheil brouwen.
o. w. met H. fig. Er
brouwt jets tegen
d. i. men tracht u te
benadeelen. met opzigt tot de spraak ,
brijen : Die tooneelspeler zou oneindig meer
bevallen , zoo hij niet brouwde. —er,
m. (des -s, mrv. -s,) die bet bierbrouwen
verstaat en er eerie kostwinning van maakt ;
fig. die eenig kwaad brouwt. 4-, die brouwt
of brijt.—erii, yr. (mrv. -en,) het brouwen;
plaats , waar men brouwt , brouwhuis.

het broodbakken ; plaats , waar brood gebakken wordt. —bakster, y r. vrouw
die eene broodbakkerij heeft. —ben, yr.
broodmand. —bezorger,m. —boom,
m. in 0.-I. een boom, welks vrucht, in stukken gesneden en op heete steenen geroosterd,
door de inboorlingen als brood genuttigd
wordt. — bord,o. —deeg, o. deeg ,
waarvan brood zal gehakken worden. -dief,
m. welke brood steelt ; fig. die een'
ander' zijn bestaan doet verliezen ; ook :
k noeijer. —dronken (-er, -st.) by. en
bw. weelderig door overvloed , dartel.
—dronkenheid , Yr. eetster
yr. —eloos by. zonder brood ; bij zinverzetting , dat Been brood op den dunr geeft :
Het buikspreken is eene broodelooze kunst.
--eter m. die brood eet. —gebrek
o. gebrek aan brood ; fig. gebrek aan bet
noodige levensonderhoud. —geld, o. dat
men voor brood mtgeeft. —je, o. (des
-s, mrv.-s.)verkleinw. van brood ; fig. Zoete
broodjes bakken, zich inschikkelijk toonen,
toegeven. —kamer , y r. —liar , vr.
kas
kar,, waarop men brood vervoert.
—kart, y r. kas , waarin het brood wordt
bewaard. —kist, yr. korf, m. broodmand. Sprw. Iemand den broodkorf hoover
hangen , dengenen , die te weelderig leeft,
in zijn onderhoud beperken. —korst yr.
—kraa.m, yr.Winkel, waar brood s ordt
verkocht. —kruim, Yr. —kruimel,
kruimel van brood. Sprw. De broodkruimels
steken hem , hij weet van weelderigheid niet,
wat hij doen zal. —mand, yr. mand
waarin men brood haalt, bewaart of de bak—ersbedrijf, —ersberoep o.
ker het aan de klanten brengt. -mandje,
—ersdochter, y r. —ersgezel,
0. mandje , of hetgeen daarnaar gelijkt ,
o. —ersgild, m. —ersjongen,
waarin men brood op tafel zet. -markt,
—erskar y r. —ersknecht, m.
yr. -mes , o. -noodig bv, gemeenz.: lets
—erspaard, o. - ersslede yr.
broodnoodig hebben , d. zoo noodig als
—ersvrouw, yr. —erswagen,m.
brood. -nijd, m. de soort van nijd ,
—ersweduw, yr. —erszoon, m:
welke iemand kwelt , wanneer hij ziet , dat
—huis o. brouwerij. ----ing, m.
het anderen in zijn y ak goed gaat. —offer ,
—ketel m. ketel , waarin men brouwt.
o. offer in brood. —pan, vr. pan voor
—kuip yr. kuip , die bij 't bierbrouwen
brood. —pap , vr: pap van brood , tegengebruikt wordt. —sel, o. (des -s, mrv.
stelling van meelpap. —plank, yr.
-s,) zoo veel op tens gebrouwen wordt :
plank , waarop men het brood naar den
Het geheele brouwsel is bedorven. —stem,
broodschieter brengt ; plank , waarop men
y r. (mrv. -s,) die eene brouwerkj beeft ;
bet brood zet. —prijs m. —rat,
vrouw van een' brouwer ; meisje of vrouw,
—rot, y r. fig. arm kind ; iemand die op
die brouwt of brijt.
eene beurs studeert. —schieter, m.
bakker , die voor anderen het door hen zel- Brug,vr.(mrv.-gen,)een van bout, steen,ijzer,
enz. vervaardigde weg over de breedte caner
ven gebakken brood gaar maakt. —schrijrivier,enz. IN ging over de brug. Eerie brug
ver,, m. die boeken schrijft om daarvan
over eene rivier leggen , slaan fig. Eerie
te !even. —sma,ak, m. —snijder m.
brug voor anderen leygen ,d. voor anderen
—soep y r. soep van brood , tegenstelden weg barren. Dot is eerie brug ficqq,d
ling van groentesoep, enz. —sop, o. gesopt
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Bruin

voor atlerlei ondeusd.Sprw. E en' vlugtenden
vijand moet men eene goaden brug bouwen,
vijand rnoet men het vlugten ged..i.
naam van sornmige
makkelijk maken.
dingen, welke naar eene brug gelijken , b. v.
aan eene viool , opstaand hontje ,
waarover de snaren loopen ; zeker deel van
eene drukpers ; bier en daar op het land ,
boterham. —balk , m. —gejuk 0.
—gegeld,—geld, o. geld voor het gaan
of' rijden over eene brug. —geleuning,
ontvanger van het
yr. -geman,
bruggeld. gemeester m. opziener
over de bruggen. —genhoofd o.
voorste gedeelte van eene brug; in het krijgsw.
verschansing ter verdediging of dekking
eerier brug. —gepaal rn. paal onder
eene brug. —getje o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw, van brug. —gevrouw , yr.
ontvangster van het brugge/c1; vrouw van
den bruggeman. —pilaar m. pilaar ,
waarop eene brug rust.
Brui, m. (van den -,) gemeenz., slag, stoot:
lemand een' brui geven ; fig. Ik geef of
heb er den brui van, ik laat er mij niet
mee in. Daar hebt gij al clot brui , al wat
er is.
Bruid, yr. (mrv. -er.) verloorde , ondertrouwde : Is uwe zuster reeds braid of
de bruid jong getrouwde op den dag
der bruiloft.
Bruidegom m. (des -s, mrv. -s,) verloofde , ondertrouwde ; jong getrouwde op
den dag der bruiloft. —sgoed , o. hetgene men een' bruidegom mee ten huwelijk
geeft. —shoed , rn. —skleed n.
—smeisje 0. meisje , dat den bruidegom bedient. spijp yr. fraai versierde
pijp, waaruit de bruidegom rookt. —sring,
m. trouwring van den bruidegom. —srok,
m. —sschoenen 9 . m. ntrv.
0. geschenk van den bruidegom aan de
dienstboden. —svest, o.
Bruidje, o (des -s, mrv. -s.)verldeinw. van
persoon
welke de bruid op den trouwdag naar de kerk
geleidt. —sbed , o. bed , dat als een gedeelte van den uitzet wordt gegeven ; bed,
waarin de bruid zal slapen. schat , rn.
al wat de vrouw mee ten huwelijk brengt.
—sdagen m. mrv. dagen van de verloving tot het trot-men, —sgaaf, yr.,
—sgift vr. gift aan de bruid. —sgoed,
o. bezittingen der bruid;kleederen der bruid.
—simmer , yr. vertrek , waarin het bed
voor de bruid staat. slkleed o. —sjuffer, yr. mei+ , dat eene bruid bedient. —sknecht in. persoon, welke de
bruid rnoet bedienen. —skoets, yr. trouwkeels. —stranen m. mrv. lig. drank,
w elken men in de hruidsdagen schenkt.
o, gesehePli van de bruid aan de

dienstboden. —sulker , yr. suikergoed
dat eene braid schenkt.
Brulgom m. (des -s, mrv. -5,) bruidegom.

—sgoed, o. —shoed, m. —skleed,
o. smeisje, 0.—.sring, m.—srok,
m. —sstuk , o. —sschoenen , m.
men. —svest, o., zie Bruidegomsgoed enz.
*Bruiheen, 0. gemeenz. als: Goed bruiheen
drinkers, d. een' afscheidsdronk nemen.

—jen , b. w. gemeenz. slaan : Ik bruide
gooijen : Iemand
hem om de ooren.
van de trappenbruijen.*-, kwellen, plagen:
aanIltj bruit mij den ganschen
gaan, raken : Wat bruit het mij? o.
w. met Z., vallen , storten ; gaan , zich
verwiideren : Brui heen. —jer m. (des
-5, mrv. -s.) —jerij , yr. het bruijen.
Bruik.baar , (-der, -st,) by. geschikt voor
't gebruik. —baarheid yr. —en ,
b. bier en daar op het land nog in zwang
voor Gebruiken. —en m. (des -s, mrv.
-s.) hoevenaar ; pachthoeve, zie Boeren-

bruilker.
Bruiloft, yr. (mrv. -en,) trouwfeest: Bruiloft houdert.Eene zilveren,goudenbruiloit,
feest , dat men na eene vijfentwintig- of
vijitigjarige huwelijksvereeniging viert. *-,
het ruimen van een sekreet , ook : Menistenbruiloft. —sbed, 0. bruidsbed, —sdag,
rn. trouwdag. —sdeun , in. bruiloftszang.
—sdiseh m. tafel , waaraan de bruiloftsgasten nederzitten. —sdieht, o. —5feest o. bruiloft. —sgast , m. 5-gesehenh,o.geschenk van bruiloftsgasten.
—skleed, o. kited , dat de bruidegorn
of bruid aan heeft. —skoets yr. bruidskoets; brnidsbed. —shied, o. —srnaa,l,
o. —svolk, o. bruiloftsgasten. —szaal,
yr. zaal , waarin bruiloft wordt gehouden.
szang , gezang , dat op eene bruiloft
wordt gezongen.
Bruin (-er, -st,) b y. eene meer of minder
donkere kleur,, die nit de vermenging van
zwart en rood ontstaat : Een bruin paard.
Bruin hear. Bruine ooren. Bruin rerwen.
*-, m. (des -s, mrv. -en,) bruin paard. -,
0. (des -s,) bruine kleur ; in de schilderk.
schaduw : Bet lieht en bruin. —aehtig,
by. —achtigheid yr. —e m. en yr.
(des -n, 711111%, -n,) persoon , die bruin van
eerder, m. (des -s,
haren en gezigt is.
mry. -s.) die bruineert. —eerijzer, o.
ijzer of steen, waarmee gebruineerd wordt.
—eersel 0. (des -s,) hetgene dicta orn
to bruineren. —eerstaal o. bruineerijzer. —eersteen., m. steen , waarmee
gebruineerd wordt. —eerster Yr. (mrv.
eertand m. tand , waarmee
-s.)
gebruineerd wordt. en , b. w. bruin
maken : De Z011 heeft hem sebruind. -,
O. W. met H. , bruin worden. —eren , b.
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liruis

bruinen ; fig. polijsten
hebben, waarin zij de jongen Bergen. -glad maken:
Staai bruine'ren.
vr. —geel,
drager, m. die den buidel draagt,
by. geel, dat in 't bruine valt. —graau.iv,
—rat —rot , y r. zeker buideldier.
by. graanw, dat in 't, bruine valt. —groen,
—tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
by. grove , dat in 't bruine valt.—harig
buidel.
(-or, -st,) by. —heid, yr. —ig, by. *IBuigbaa,r, (-der, -st,) by. dat gebogen
bruinachtig. —igheki, yr. —klettrig,
kart worden. — baarheid, y r. —en,
(-er, -st,) by.
m. en y r. (des -s,
ongel. b. w. (ik boog , heb gebogen ,) de regmrv. -en,) persoon met bruine oogen.
te rigting van jets veranderen , krommen :
—oogig, (er, -st,) by. bruin van oogen.
Een' tak buigen. Zich voor iemandbui gen.
—rood, by. rood , dat in 't bruine valt.
De knidn voor Go D buigen ; fig. De kni-tje, o. (des -s,
-s,) bruin paard.
en voor denV3aiil buigen, d. i. den Baal
—verwig, (-er, -st,) by. bruinkleurig.
(een' heidenschen afgod) aanbidden. Bet
—visch, m. een zeevisch. —zwart,
regt buigen , d.
verdraaijen. Den hats
by. zwart , dat in 't bruine valt.
onder hetiukbuigen , zich aan slavernij onBruis , 0. (van het -,) schuim : Het bruis
derwerperi. Zich onder iemand buijen,
staat op zijn, mond. —en, o. w. met El.,
zich aan hem onderwerpen. *-,in de spraakk.
schuimen: De zee bruist. De golven bruisen ;
verbuigen : De gebogene naamvallen. -,
fig. een verward geluid maken.
o. w. met H. , buigende groeten , eene hnimet Z.,
fig. varen , stevenen : De vloot bruise naar
ging maken :
buigt voor niemand.
den Teems. —ing, yr.
met Z. , de regte rigting verliezen : Bet
liBruister, vr.(mro. -s,)die bruit.
buigt onder de voeten ; fig. Bet moet
Ifirullen o. w. met H., met eene grove
gen of bersten , het moet geschieden.—er,
en luide stem sehreeuwen , van verscheidene
m. (des -s, mrv. -s.) —ing, yr. (mrv. -en,)
groote dieren , inzonderh. van den leeuw :
het buigen van het ligchaam; in de spraakk.
De leeuw bruit; fig. van menschen : Hij
verbuiging. —ijzer o. ijzer om iets te
bruit air een leeuw. 46-, b. w. met eene
buigen, of waarop men iets buigt.—spier
brullende stem uiten. —ling , yr.
yr. spier , waardoor een lid gebogen wordt.
*Brummel, yr. (mrv. -s,) braamhezie
—stet, yr. ( mrv. -s.) —stoel, m.
braamstru ik .
vouwstoel. —tang, yr. tang , waarmede
larusk, (-er, -st,) b y . en bw. opvliegend ,
men buigt. —zaant, (-zanier, -st,) by.
driftig, onbeseheiden. —heid, yr.
dat zich gemakkelijk laat buigen : Een
Buffet , m. (des -s, mrv. -s,) eene soort van
buipame wandelstok ; fig. toegevend, gesterken ilden os in 't zniden van Europa
dwee, gehoorzaatn : Dat knaapje zal wel
met ruige haren aan den hats en op de horst:
buigzamer worden. —zaamheid, yr.
het mannetje heet Buffelos en Bu feistier, Buijen, onpers. w. met H., van het weer,
het wijfje Buffelkoe; fig. gemeenz. lomperd ,
als er nu en dan buijen aan den hemel veronbeschoft mensch : IN is een regte buffel.
schijnen : Het bait van daag niet,zob erg,
—achtig, (-er, -st,)by. en bw. onbesehoft,
als gisteren. jig,(-er, -st.) b y . dat zich
lomp. —achtigheid, yr. —Jager,
door buijen kenmerkt gedurig buijen heeft :
m. —jagt y r. —koe, yr. —os, m.
Buijig wedr.Eene buijige /ucht.-jigheid,
—shoorn,—shoren, m. en o. — s- yr.
hold, y r. —sleder , —steer , o. -Bulk m. (des -s. mrv. -en.) elke naar
—sleeren, onverb. b y . — suer, m.
buiten gewelfde rondachtige vlakte : De bull
—svel, o.
van eene flesch, ran een' mortier , van een
Rini, yr. (mrv. -jen,) Ylaag , zie nonder.
vat, van eene viool. Het zeil staat met Pen'
bui, Iffagelbui, Onwetrsbui,
inzonderh. het rondachtige deel aan
Elegenbni: De regen zal spoedig opeen mensehelijk en dierlijk ligchaam , van
houden , 't is maar eene bui. Maartsche
het middelrif tot aan de schaambeenen :
Zijn' bulk ontlasten. Het kind heeft pijn in
buijen ; fig.Diebui waaide mij:gelukkig over
7 t hoo
den bulk. Een dikken bulk hebben, dik
d. i. het dreigende ongeluk trof
mij niet.
luim ,
van buik zijn;gemeen.van eene vrouw, zwangEene goede bui
hebben ; • in het dagelijksche verkeer : Bij
er zijn fig. Zijn' buik dienen. inzonderh.
buijen, nu en dan , somtijds. —achtig 5
voor het ligchaam zorgen. Den buik vooruit
(-er, -st,)bv.naar eene bui of naar huijen gesteken , eene trotsche hooding aannemen of
lijkende
—achtigheid, y r.
hebben. Sprw. Zijne oogen zijn grooter dam
iluidel , m. (des -s, mrv. -s,) kleine zak ,
hij neemt of vcrlangt
zijn buik, d.
meer, dan hij nuttigen kan. Met het Ines in
om iets , inzonderh. geld , daarin bij zich
te dragen : Geld in den buidel hebben; fig.
den buik zitten , grootelijks verlegen
Zijn' buidel vullen , zich vcrrijken.
Een ledige buik hoort niet , honger is een
bij
bakkers zie
scherp zwaard. Het zijn twee handers op
, o. soort van
zoogilieren , welke eene soort van zak
e'en' buik, d. i. die twee menschen stonmen
Nv
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Buik
overeen. -achtig, (-er, -st,) 1w. buikig,
—breuk, yr. breuk in den buik. —dienaar m. die zijn' buik dient. —doorboring , vr. doorboring van den onderbuik. —gordel m. gordel , welken men
om den buik draagt , huikriem. —gordingen --gordings y r. mrv.
scheepsw. zekere touwen. —haar, o.
haar op of van den buik. —hechting yr.
toenaaijing van onderbuikswonden. —holte y r. —ig, (-er, -st,) b y . die:of dat een'
dikken buik heeft. —igheid y r. —je
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van buik.
—loop , m. hevige loslijvigheid , loop.
—loopig b y . aan buikloop onderhevig.
—naad m. naafi ter hechting van huikwonden. —outlasting , yr. outlasting
van den buik , along , stoelgang. —opening, yr. 't openen van den buik ; opening
in den buik. —pijn y r. —riem, m.
riem om den buik, inzonderh. aan een
paardetuig. —snijding, yr. pijn in den
buik ; opening die men in den buik maakt.
spek, o. —spraa.k y r. kunst van
den buikspreker. —spreekster, yr.
zie Buikspreker, spreken o.
buikspraak. spreker, m. die het
vermogen bezit , orn bij het spreken de stem
als in den buik terug te dringen , zoo dat
men geese beweging der lippen waarneemt en
het schijnt, alsof de stem uit den buik kwam.
-stuk, o.stuk vleesch van den buik ; stuk, 't
welk den buik van een schip helpt vormen.
—Yin , yr. —vlies, o. vlies , 't welk
den buik omgeeft. —vloed m. buikloop.
—water o. , ---waterzucht , yr.
waterzucht , waarbij het water zich in de
buikholte verzamelt. — .wee o. koliek.
-woad, vr.-worm m. ingewandsworm.

-ziek,(-er,-st, )bv.beursch.-zuiverend,
bv. hetgene den buik zuivert. —zuivering , yr. zuivering van den buik ; buikzuiverend middel.
yr. (mry..en,) gezwel.
Bull , m. (des -s, mrv. -en,) samengetrokken
uit buidel ; inzonderh. bij bakkers, soort
van zak of zeef waardoor het meel van
zemelen wordt gereinigd. —en , b. w,
do f s middel van een' buil van zemelen reinigen. —doek o. doek , waarrnee de builkas overtrokken wordt. —er m. (des -s,
mrv. -s.) —kamer yr. kamer , waar
men built. —kas y r. raam , dat met
buildoek overtrokken is. —kist, yr. kist ,
waarin zich de buil beweegt. —molen
m. bij bakkers , gereedschap , waarmee ze 't
meet builen. —tje , o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. vast buil. —frog, m. builkist.
—zolder rn. zonder, waar men built.
Buis, yr. (wry . -zen,) lets omsluitends ; van
bier : eene pijp : De buis van mijn' thermometer is gebrden. De buis van een houwit-

Bull ,

Buil
zeker vaartuig , zie Ilaringbuis .
kort , naauwsluitend rokje , doch in deze
beteekenis over 't algemeen onzijdig , als :
De kledrmaker heeft het buis reeds terug
gezonden. —haring, m. haring , die
met buizeri wordtaangevoerd. - le o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van buis. —jesdag, m dag , waarop de haringbuizen
uitloopen. —knoop m. knoop van een
buis. (Buiskool, y r. kabuiskool.)
—man , m. haringvisscher. —mansharing m. buisharing. ---moues,
yr. —voering , yr. —zak
Unit m. (des -s,) roerend goed , 't welk
den vijand in den oorlog afgenomen wordt
Den buit deelen. lets buit maken. Op buit
uitgaan, d. uitgaan om buit te maken.
Te buit worden ; fig. prooi.
Buitelaar, m. (des -s, mrv. -s,)—aarster yr. (mrv. -s.) die buitelt. —en ,
o. w. met H., over het hoofd rollers, tuimelen:
De jongen heeit nog zoo even voor de deur
gebuiteld. met Z., buitelend vallen ,
tuimelen : Hijis van de trappen gebuiteld.
—ing yr. (mrv. -en.)
Buiten , b. w. buit maken.
*Buiten , b. w. in sommige streken , ruilen.
Buiten,bw. dat een zijn of geschieden in eene
van een genoemd of gedacht voorwerp verwijderde ruiEnte aanwijst, meer bepaaldelijk, a.)
uit bet huis,b.)uit de stad,op het land: Des zomers wonen wij buiten. Voorafgegaan van
voorzetsels , 1) naar , als : Naar buiten gaan,
a. i. a.) uitgaan , b.) naar het land gaan; van
hier : Buiten o. (des -s, mrv. -s,)
buitenplaats , landhuis : Hij woont bij
Arnhem op eenbuiten. Naar buiten zeilen,
de haven uitzeilen ; fig. Naar buiten werken;
2) te, als : Zick te buiten gaan, zich aan
buitensporigheden schuldig maken, te ver
gaan ; 3.) van , als: Van buiten komen , d.
i. a.) te huffs komen , b.) van het land komen;
fig. Van buiten leeren , in zijn geheugen
prenten , zoo dat men het nit zijn boofd kan
opzeggen. Gevolgd 1) van langs , als : Buiten
langs gaan , langs den buitenkant gaan ; 2.)
van om, als: Buiten om gaan,d.i.(tegeustell.
van binnen door) den buitenweg nemen. *-,
voorz. dat eene uitsluiting aanduidt, tegenstell.van binnen,als: Buiten de deur, de stad,
het land. Buiten boord. Buiten 1 spoor, van
bet spoor verwijderd ; fig. zie iluitensporig. Buiten 't spoor raken , van zijn
stuk raken. Buiten zich zelven , d. hoogst
ontsteld; ook : bewusteloos , zonder bewustheid. Dat is buiten nay , dat gaat mij niet
aan. soms met een' 2. naamv., als : Buiten's huffs. Buiten tijds , buiten den gewodijks.
nen tijd. Buiten 's lands. Buiten
in de plaats van eenige andere voorz. als :
Buiten (behalve) a heb ik er niem and iets
van gezegd, Buiten (over) boord werpen.
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Buiten (boven) verwachting . Buiten (boven)
mate. Buiten zonderyrnijn weten. Buiten
(zonder)kennis liggen.ilk kanerwel buiten ,
d. bet welontberen. Buiten schulden zijn.
Buiten twijfel. Sprw. Buiten den waard
rekenen, d.i. zich misrekenen.—beentie,
0. gemeenz.oneeht kind. -blinde,vr.b1 inde
Buiten voor een raam. —deur , yr. deur ,
waardoor men buiten 't huis komt. —dijk,
m.:dijk welke vender naar buiten -dijksch, by. buiten den dijk gelegen.
—gaats, bw. zie Gat. —gang , rn.
gang in het buitenste gedeelte. -gasthuis,
o. gastlruis buiten de stad.-gemeen, (-er,
-st,) b y . en bw. ongemeen , zeldzaam. --

—gewoon
gemeenheid,
(-woner, -st,) b y . en bw. buitengemeen.
—gewoonheid, vr. —goed o.
buiten buitenplaats. —gors y r. zie
Gore. —gracht vr. gracht buiten eene
andere ; buitenste gracht. —hof, o. buitenste hof. *-. buitentuin. —huid, yr.
in de ontieedk. opperhuid ; in de scheepv.

But
rand. —schans, vr. schans buiten eene
vesting.—schip,o.tegenste van binnensehip.
—singel ,
buitenwal zie
—situating, yr. uitsluiting.
—sporig, (-er. -st,) by. en bw. die of
dat Beene maat in iets houdt ongerijmd ,
dwaas : Eenintiten.sporig mensch, gedrag.
—sporigheid , vr. (mrv. -heden,) het
buitensporig zijn ; buitensporige daad.
—sporiglijk bw. —sprong m.
fig. rnisstap, verkeerde stap. —stad vr.
buitenste gedeelte eener stad ; voorstad.
—stal, rn. stal buiten bet huis of de stad.
—ste, by. overtr. trap van buiten, uitwendig,
tegenstell. van binnenste , ziellinnenste.
*-,o.'t uitwendige, de buitenzijde.-streeks,
bw. van den koers. —tje o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van buiten , o. --twin, m.
turn buiten de stad. —vaart , vr, vaart
op zee. —vader, m. varier in een weeshuis,
enz., die buiten 't gebouw woont. —verblijf, 0. buitenwoning, buiten.-waard
m. uiterwaard.—waarts, bw. naar buiten.
—wacht , y r. wacht op een' buitenpost.
—water, o. de zee. —weg, m. buitenste
weg. —werk o. werk buiten's huis;
akkerwerk ; uitwendig werk aan een gebouw;
in den vestingb. meestal : Buitenwerken, o. mrv. werken eener vesting buiten
den hoofdwal. —werks bw. bij timmerl. en wets., van den eenen uitwendigen
hock tot den anderen , terwijl Binnenwerks beteekent,van den eenen inwendigen
hock tot den anderen. —woning , yr.
—zaal, yr. tegenstell. van binnenzaal ;
buitenste zaal. —zijde, y r. buitenkant.
m. (des -s, mrv. -s,) die buit,
vrijbuiter. —geld , o. geld , dat van een'
buit komt. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van buit. —penning, m. buitgeld. —zoeker m. die buit zoekt ; fig.
avonturier.
Bakken, o. w. met H., den rug buigen
en daardoor met het hoofd lager komen :
Bak een weinig. Bak wat lager ; fig.
toegeven , zich onderwerpen : Bukken voor
iemand, voor het getveld. Laag vooriemand
bukken , zich ondergeschikt orntrent iemand
gedragen. (zich) , w. w. zie Bukken
in de eigenlijke beteekenis. —.king, yr.
het bukken ; fig. onderwerping.
*Bulks, yr. (rare. -en,) dit woord , uit het.
Duitsche Biichse (ons bus) verbasterd , is
in de latere jaren in gebruik gekomen voor:
schietgeweer met een' getrokken' loop. —je,
o. (des -s, mrv.
verkleinw. vary bulks.

buitenste huid van een vaartuig.
huis buiten de stad of op het land.-kans
yr., —kansje, o. fig. onverwacht voordeel. —kant, buitenste kant. —kas,
—kast vr. buitenste kast van een horlogie met twee of meer kasten. —keuk.en,
y r. keriken buiten bet huis. —kiel , yr.
tegenstell. van binnenkie/,zieltielt. -land,
0. land buiten dat , waarin men woont.
—lander, m, iemand nit een ander land.
—1a,ndsch, by. wat het buitenland betreft: Buitenlandscheberigten. —lieden,
m. mrv. menseben, die buiten wonen , zie
(beter:)
uitenman. —loods
—loots, m. loots , die schepen
naar buiten brengt. —lucht, yr. lucht
buiten , inzonderh. buiten de stad of op het
land. —luchtje o. verkleinw. van
buitenhicht; in het dagelijksche verkeer zegt
men : Een buitenluchtje scheppen , voor :
een toertje buiten de stad does. —lui
—luiden zie 13uatenlieden.
—luik o. luik buiten aan een raam , enz.
—lust, m. ontucht. —man, m. (mrv.
- mannen, -lieden, -luiden , -1(10 man, die
buiten of op het land woont. —mate, bw.
bovenrnate , ongerneen, zeer. —meester,
m. dorp schoolmeester. —meld, yr. me id
van buiten. —meisie, o. mersje van
buiten. —im p eder, y r. moeder van een
weeshuis , enz. , die buiten 't gebouw woont.
—muur, m.uitwendige muur. —naad,
buitenste naad. —pad, o. pad buiten om.
—schieter m.
—pakhuis 0. pakhuis buiten de stad.
--plants, yr. plaatsbij een gebouw , zie Bul, y r. (mrv. -len,) een verheven zegel
van was of metaal , dat men aan openbare
Binnenplaats; landhuis, landgoed
oorkonden pleegt to hangen ; van bier: oorbuiten , buitengoed. —plein, o. tegenkonde , waaraan zulk een zegel 'ratio :
stell. van binnenplein. — post , rn. post
heeft eene Intl als Doctor in de vigica.
buiten eerie vesting. —rand, m. buitenste
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Bold
-, inzonderh. Pauselijke verordening of
Keizerlijk bevel : Eene Pauselijke bul.
De gouden bul, d. i. de rijkswet van Keizer
KAREL IV. (1356) betrelfende het verkiezen
van de keizers.
But, in. (des -s, mrv. -len,) ongesneden
mannetje van het rundvee, slier; inzond.
springbul: Met eenekoe naar den bul gaan;
stuursch mensch. —achtig, (-er,
-st,) b y . en bw. stuursch, onyriendelijk.
Bulderaar, in. (des -s, mrv. -s,) —aarster, yr. (mrv. -s,) die buldert , raast,
tiert. —bas, (van den -s, mrv. -.see,)
woest mensch , die ligt raast en vloekt.
—en, o. w. met H., een zwaar hot geluid
voortbrengen : De wind balder& Eene but,derende stem hebben ; razen , tieren ,
gewetd maken : Boor dien vent eens weer
bulderen. —ig , (-er, -st,) b y . fig. hevig ,
woedend, woest, onstuimig. —igheid, yr.
m. bond , then men hij de jagt
op bulten en andere Wilde dieren gebruikt.;
bij ons : soort van groote !louden ter bewaking yin huis en ha; fig. in de gemeenz.
taal 1k zal als een bulhond voor u
waken.
Bulken, o. w. met H., het geluid wortbrengen dat het rundvee maakt , loeijen :
De koe bullet aanhoudend ; fig, van menschen , een onaangenaam sterk geluid doen
hooren: Hij meent te zingen , dock hij
bu Ikt. — ing , yr.
Bulle, yr. (mrv. -n,) but ; oorkonde.
aullebak, rn. gemeenz. spooksel ;
fig. stuursch afzigtig Enerisch, die iernand ligt
duet schrikken. —geld, o. geld , dat men
den bullemaii voor het dekken eerier koe betaalt. -kop , rn. kop van een' but. -man,
in. man die een' springbul houdt. —pees,
yr. teellid van een' but , hetwelk gedroogd
en als straftuig gebezigd wordt : Eeni ondeugenden knaap gaf men vroeger op de
scholen eenige slagen met de bullepees.
Bulos, m. gesneden but , die vroeger als
springbul gediend heeft.
Blaster, yr. (mrv.-s,) betgene: bij een bed
behoort , peuluw,, kussens en matras. Elders
heel het bult.
Butt, en. (des -s, mrv. -en,) bogehel, booge
rug : Govert met den butt. verhevenheid
veroorzaakt door een' slag , stool „ enz: ,
zwelling : Bet kind heeft bulten op den rug.
Wat aan de eene zijde een butt is, is
aan de andere eene deck.
sommige
streken , belt. Zie ook Bulster. "c-,
en yr. gerneenz. persoon , die eeti , butt heat,
bultenaar,, gebogchelde. —aellatig; by.
—enaar, In. (des --5, fire. -s, ..area,)
gebogchelde. —ig, (-er, -st,) by. bultachtig;
vol butters of onelThrilieden. —je, o. (des
-s, mrv. -s7 ) verkleinw. van butt. -}klopper,
rn. bij tinnegieters iernand , welke de batten

Burg
of deuken uitklopt. —os, m. bizon.--zak,
in. scheepsbed met stroo gevuld.
Bun, yr. (fury -neti,) vischkaar.
Mundell enz., zie Bondel, enz.
Bunnetje, 0. (des -s, mrv.) verkleinw. van
bun.
Bunter , o. (des -5, tare. -s, van een bep.
telw. voorafgegaan -,) eene vlaktemaat ,
hectare , 10,000 vierkante ellen.
Bunsing ,
(des -s, mrv. -s.) zeker
stinkdier , welks bont men gebruikt ; fig.
Hij stinkt als een bunsing , d.
stinkt
zeer.
Buren, o. w. met H., gemeenz, met zijne
buren onigaan ; buren zijn : Hij buurt niet
met ons.
Burg, m. (des -s, mrv. -en,) oorspronk.
met muren omringde of met vestingwerken
versterkte plaats ; van bier oudtijds eerie
stad ; bevestigd slot (als woonplaats van een'
edelman) , kasteel.
Bu.rgemeester,rn. voornaamste persoon
van het burgerlijke bestuur in stad of dorp;
in de Rom. gesch. soms voor consul. —en,
o. w. met H., zie Galgen. —1ijk.,
b y . van cell' burgemeester. by. en bw
als burgemeester. —schap, o. (des -s,)
waardigheid van burgemeester. —sambt
o. —sbuik, m. gemeenz. en in scherts,
dikke en statige buik. —sdochter, yr.
—post, m. —vrouw, yr. —sweduw,
y r. —szoon,
Burger , in. (des -s, sure. -s,) inwoner
eerier stad , poorter stedeling , tegenstell.
van hoer , waarom de kwakzarvers op de
markten gewoon zijn te roepen : Burgers en
boeren ! bewoner cener stad , zoo verre
hij aan de vrijhedeu en lasten der overige inwoners deel neemt of het burgerregt heeft ; lid van den zoogenoemden derden stand , in tegenstell. van
adel en geestelijkheid ; in den algemeensten
zin , lid van den staat , ook burgerstaat geheeten : De gewapende burgers. —achtig,
(-er, -st.) by. en bw. gelijk een burger.
—deugd, yr. vaderlandsgezindheid, deugd
van een' burger. --deers, —deren,
yr. burgermeisje.—dochter, vr. dochter
van een' burger. —dragt, yr. burgerlijke
kleeding. —eed, m. eed van een; staatsburger. —es, yr. (mrv. -sen, ) ineisje of
vrouw , (lie het burgerregt heeft ; staatsburgeres weleer stuk geschut , 't Welk ter
verdediging diende. —feest, o. feest van
staatsburgers. —bee,rsching , yr. burgerrewTing.
0. Imis van eeic
burger, tegenstell. van heerenbuis , enz.
, yr. (mrv. -on,) de burgers ; schutterij.
—jougen, En. jongen welke tot den
burgerstand behoort.
o. fig.

burgerkost.
0. kind Mt den burgeestand. —host, in. kost van een.' burger.
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Burg
—kraus

rn. krans , waarrnee eel) staatsburger versierd wordt„ —krijg, in. burgeroorlog. —kring, m. kring van burgerlieden. —leven, o. leven van een' burger ;
ambteloos leven. —lieden. , rri. mrv. van
burgerman ; burgerlijke lieden. —lijk,
(-er, -st,) by. en bw. den burgerstand eigen
De burgerlijke inaatschappij. Een burgerlijke dood. *-, als tegenstell. van liestraffelijk , van adelijk , van militair,, van seerrekundig , als: Het hurgerlijke Wetboek. De
burgerlijke regtspleging. Eene burgerlijke
familie. De burgerlifie dug. hetgene
eete goeden burger betaamt Burgerlijke
deugden , regten, bw. als een burger:
Burgerlijk leven , gekleed zijn. —lijkheld, yr. hoedanigheid van burgerlijk te
zijn. --lui 9 —luiden, zie Burgerlieden. —magt yr. gewapende burgerij. —man , m. man uit den burgerstand;
zie Burgerlieden. —meld , yr.
meid uit den burgerstand. —meisje , o,
meisje uit den burgerstand. —moord ,m.
moord aan een' of meer burgers gepleegd.
—oorlog, m. oorlog tusschen burgers
van eene stad of staat. , m. pligt
van een' burger. — pot , rn. fig, burgerlijke
pot of kost. —regering, yr. volksbestunt. , regering van burgers. —regt, o,
regt urn de burgerregten te genieten ; regt
om zijne bestuurders te verkiezen. -schap
0. (des -s,) burgerregt. *-, yr. burgerij. -schapsregten o. mrv. regt om zijne
bestuurders te verkiezen. spijs, yr. burgerkost. —staat rn. volksrege ring ; staat,
u l aatschappij. —stand , m. stand der
burgers. —trant tn, trant of manier der
burgers. —trots , tn, trots der burgers.
—trou.w, yr. getrouwheid als burger.
—vader tn. fig. vader der burgers, bij v.
burgerneester. —vrouw , yr. vrouw nit
den burgerstand. —wacht , yr. wacht
der burgers , inzunderh. des traehts. —wet,
yr, burgerlijke wet. —zin , tn. gezindheid
van een' goeden burger. -ZOOD., tn. zoon
van een' burger.
liturggraafon. titel desgenen, die een burggraatschap bezat. -graafscha,p, o. waardigheid of gebied van een' burggraaf. -grafetijk , bv, en bw, van eery' burggraaf; als
een burggraal.-gravin, vr, vrouw van een'
burggraaf. —t ,vr.(turv.-en,)burg.—walt
m, wal om eete burg ; in Arnsterd. gracht.
Burrie , zie Berrie.
Bus , vr. (mrv. -sen,) zeker rood vat ter bewaring van onderscheidene voorwerpen ,
bij v. dIrinbus , Geldbus Peperbus Theebus , enz. Met eene bits omgaan , geld in
eene bus inzarnelen ; fig. In de bus blazen ,
a.) eene geldboete betalen , b.) eene vrijwillige uitgave does. op sommige plaatsen,
zeker funds , inzonderh. tot betaling van een'
9

Buurt
geneesheer : Dr. R. heeft eene bus gekregen.
*-, loop van een schietgeweer ; dit schietgeweer zelf, zie ook Buks; outings
geschut. ijzeren ring of band, die in of
urn iets bevestigd wordt, urn daaraan meer
vastheid te geven, inzonderh. in eerie radnaaf ; van frier: fig. gemeenz. Dat sluit als
eene bus. op sommige plaatsen, eene
koperen plaat , die zekere atabtenaren op de
burst drageu. —bewaarder m, bewaarder eerier geldbus. —drager, m.
drager der arrnenbus. —gieter, m. geschutgieter. —huis o. tuighuis. —je
0. (des -s, 711111 -s,) verkleinw. van bus.
—kruid 0. sehietkraid. Sprw, gerneenz.
heeft het buskruid niet uitgevonden ,
is Met schrander. —kruidton yr.
—meester m, busbewaarder; konstabel.
—poeder,, o. buskruid. —schieter,
m. die met eerie bus schiet of schoot.
Bu.ssel , rn. (des -s, ?ivy. -s,) bundel. —en,
b. w. tot bussels binder,. —tje, o. (des -s,
mrv. -s.) verkleinw. van bussei.
But , yr. (2nrv. -ten.) eene flouter) kart.
Butoor,9 m. (des -s, mrv. -oren ,) naam
van een' poelvogel.
(des -s, mrv. bulen,) gemeelz, baks ,u in. les -s,
r
k erbil.
Buu
-buren.) iemand
die naast of digt bij ons woont Wij hebben
yoede buren. Sprw. Een goede buur is beter
dan een verre vriend. , die in het zelfde
huis woont, zie Benedenbuur,,

venbu.u.r (Duderbuur. —doehter , vr. bintrineisie. —jongen rn.
—kind o. —knaap m. —lieden
rn. ntrv. van !Hinman , /Hirer,. -lui, -1u.iden , zie Euurlieden. --man, rn.
meisje uit de buurt. -praatje, o. praatje ,
of gesprek met de buren. —scirtap,vr.(mrr.
-pen ,) al de buren; omgang met de buren:
Goede buurschap houden. gel/tick ,
buart,
traturt, yr. (inrv.-en,) reeks naast elkander
staande huizen : Ik moon in zijne buurt ;
fig. nabijheid : Is in de buurt.*-, de gezarnelijke buret" : De gansehe buurt vertelt
het. *-. gehucht, buurtsehap. —boek
0, register vat, de bewoners eener buurt.
—briefje, o. briefje, dat van huis tot
huis worth gezondett , urn de bewoners eener
buurt te verwittigeu , dat zij icts moeten.

verrigteu. Elders draagt zulk een briefje den
naatn vat, knuppel Of kluppel , Haar het
kloofstokje , waarin het brieije gestoken is.
—beer , on, freer van eene buurt. —je
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van buur en
buurt. --meester m. hoofd eener buurt.
—zaak , vr. zaak , die de burnt aangaat.

Buurvrijer,

rn, vrijer nit de buurt,
jeugdige buur. —vrkister Yr. buur2,1
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meisje.
buurt.

iluur
vrouw, y r. vrouw nit de

C.
C, de derde letter van het alphabet en de tweede van de rnedeklinkers. Zij kornt, behalve in
eh ,in edit Nederlandsche woorden niet voor,
en luidt voor az , e , ca , en y als s ; voor
a,o,u,yoor een' medeklinker en aan het einde
der woorden als k, h.v. Caesar, ceder.cipres,
foetus , Cyrus , Cotilina , Coriolanus ,
Cupido , Crete , Quebec. In de Fransche
woorden , enz. , met eene cedilla (f) geteekend , heat zij ook voor a, o er, u den klank
der s h. v. façade , Jacon , recu. Vele
nieuwlichters in de taal willen de c overal,
waar zij als k luidt , door k vervangen hebhen en schrijven : kolonie , komma, konzuloot , enz. Wat ons betreft, wij geven in
basterdwoorden en eigennanwn nit het Latijn
en Grieksch aan c de voorkeur, ofschoon
wij in de akchaffing bij SIEG. en WEIL. de
schrijfwijze dier !Jeerer) volgen , b.v. akte,
praktz , sehepter, traktaat , troon , enz.
zonder daarom : aete , practiik, , scepter.
tractaat . throon , te wraken of te verwerpen.
- yr. (mrv.
als : Eene
Zie ook Cit.
- eene muzieknoot, weike
Romeinsche
den eers;en toon voorstelt, ut.
Cedei , yr. (mrv. -s. -en.) eene lijst of naamIiist; akte. Zie Ceel. ---tie, o. (des -s,
mrv. -s.) verkleinw. van cedel.
(des -s, fire. -s, -en,) een
Ceder ,
fraaije naaldhoutboom , die in
en Afrika
groeit :.De cederen van den. Libanon.
cederhout. —bast m.
-00111 m.
ceder. —bosch , 0. —en , onverb. by.
van cederhout vervaardigd.-- bars, o.
---pouts o. houtten onverb. by.
—olie, yr. ()lie uit het cederhont. —tak,
m. —top , m. —weak, o. w erk van
cederhont. —wkin m. wijn , die nit bet
sap van den ceder wordt bereid. —wortel,
rn. —wond o.
(mrv. -en.) saAmgetrokken nit cede].
loch in bet gewone verkeer en samenst. meest
gebrnikt. tje, o. (des -s, mre, verkleinw. van cue!.
Celt vr.(mrv. eene kleine holte naast
andere , zoo als b. v. in de honigraten , in de
hersenen , enz ; ieder klein vertrek, inzonderh. van ear,' monnik of non ; klein vertrek
in het Vatican te borne , waar zich bij 't
verkiezen van een' nienwen pans een kardinaal opsluit. —achtig, by. dat naar eellen p;elijkt : Bet celachtig wee fsel der planten. -lebroeder,m. Augnstijner monnik.

—lebroedersklooster, o. —1ebroer, m. cellebroeder.—letje, o. (des
-s, /arr. -s,) verkleinw. van eel. —vormig,
bv. in den worm van eellen of van ecne
ccl.
Cement , o. (des -F, tore -en,) tras , soar t

Choc
van metselkalk , dien men inzonderheid dear
gebruikt , waar men eenig mnurwerk tegen
het doordringen van het water beveiligen wil:
Een' put in cement leggen ;
Eene zaak
in cement legs-en. , d. haar op hechte
grondslagen vestigen. --molen, m.
—poeder -poeijer o. gemalen tras.
Cent m. (des -s, sore. -en, van een bepal,
telw. voorafgegaan ook : -,) eene kopermunt:
Beek en halve centen. Een gulden bedraagt
100 cent. —enaar , o. (des -s, mrv.
bonderd pond. - je, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van cent,
*Ch, eene enkele letter , hoewel door twee teekens voorgesteld,wel scherp is en alzoo tegen
(le g overstaat. Zij beeft den zelfden kiank
als deg op het einde van een word , zoo dat
lath in uitspraak van lag niet verschilt. Men
zal wet doen,haar in 't alphabet the te noemen , en niet eeeha. Over de uitspraak
aan het begin der woorden bestaat
verdeeldbeid tusschen de geleerden , terwiji
sommige baar voor a, o, u en een' med.'klinker als k doer, luiden, b. v. christen
kristen , cholera= kolera. Ons karat do
andere uitspraak als de eigenaardigste voor.
De twist over het schrijven van lagchen of
lachen duurt nog steeds voort , dewijI
nietrw tickers in de taal volstrekt wilier), dat
de eh alleen toereikend is. Zij dwalen echter,
zoo als blijkt nit Joehenz , dat sommigen
Jo-chem en anderen Joch-em tritspreken.
yr. (mrv. .'s,) De eh is scherper dun de g.
Chaos , m. (van den -,) bajert , mengelklomp ; fig. verwarring.
Cherub, m. (des -s, mew. -s,) een engel van
bet tiveede koor der eerste hierarchies —lino
m. (des -s, 'wry. -en.) cherub. —ijnsch,
by. van de cherubijnen. -Untie o. (des
fire. -s.) verkleinw. van cherubijn.
Chip vr. het sap., 't w elk door de koking der
maag uit bet voedsel wordt getrokken ,
, by. —achtig.naagsap.
iteid , yr. -makend , by. -making,
yr. —vat, o. een der eaten waariri zich
de chij1 1)( vindt.
Chits , (spr. sits,) zie bet betere Sits.
Chocolaadje o. (des -s, mrv. -s,) klein
choeoladekoekje.
Choeolade , (spr. sjo,) y r. koekje of poeijer V an onderscheidene bestanddeelen ,
waaronder de cacaonoot het voornaamste is:
Een pond chocolade. een drank , dien
men daarvan met melk of met water hereidt:
Fen' kap chocolade drinken. —fabriek,
yr. —fabrikant rn. —kan , yr.
--hetet , m. koekje, 0. koekje van
chocolade, zie Chocolade. –Rop ,
m. -maker ,
-makerij, y r. het
maken van chocolade ; chocoladefabriek.
-Winkel. m. Winkel ; waar men chocolade
verkoopt.
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Chri
(-er, -st.) by. era bw, vat,
Christi's, zijne leer betreffende. —en , m.

Cairo

waaruit men milks 'cert. —lei, Yr. lei ,
waarop men ejlert. —les , yr. les in 't cijferen. —letter , yr. teeken , waarvan men
(des -s, mrv. -en.) belijder van Christus.
—endoin, o. (des -s,) de Christenheid ;
zich bij het cijferen bedient. —meester
m. die het cijferen onderwijst. —school ,
de Jeer der Christenen. —enheid, y r. alle
yr. school,waar men leert cijferen.-schrift,
Christenen saarngenomen. -enleera,ar,
tn. leeraar van het Christendom. —eno. schrift in cijfer zie Cijfer. —tje
mensch ,
gemeenz. , Christen. —eno. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van Cijfer.
rijk, o. rijk van Christi's. —in , yr. (mrv.
—werk o.
-neu,) vrouwelijke persoon, die Christi's be- Cijns m. (van den -, mrv. -zen,) tol , whatlijdt. —us , En. bijnaarn van den Zaligmating : Op cjiis stellen , sehatting opleggen.
ker,
—baar , by. verpligt °in eijns Le betalen ;
—usbeeld, o. —uskop,
tn. hoord van Christus, veelal met den d norfig. onderworpen. —baarheid, yr.
nenkroon.
—regt, o. regt , om cijus te vorderen.
Cachorei, y r. eene plant, waarvan men Cilinder m. (des -s, mrv. -s.) lang rood
onderscheidene soorten heeft ; een poeijer ,
ligchaam , rol. —deur , yr. eilindervordat nit den cichoreiwortel vervaardigd
mige deur.—horlogie, o. horlogie met
als koffie , of ter vermenging daarmede , 8 eeen' eilinder. —kabinet, o. kabinet met
bruikt wordt : Haal een palje cichorei. In
cilinderdeu r e n , ---kast, yr. kast met civ. -s,)
plaats van cichorei gebrui kt men tegenlinderdeuren. —tie o. (des -s,
verkleinw. van cilinder. —vormig by.
woordig veelal gebrande stroop in de koffie.
Lie Suikerei.—fabriek, yr. —fa- Cimbaal, vr. (mrv. -alen.) een driekantig
brikant,
speeltuig met ringen en schelletjes.
irinand die cichoreipoeijer
vervaardigt. —koffie
yr. Loffie met Cimbel , Yr. (mrv. -s,) cimbaal.—spel o.
spelen op de cimbel.
cichorei ; drank , welke enkel van cichorei,
water, enz. wordt bereid. —loof, o. Cipier, m. (des -s, mrv. -s,) gevangenbe-papier. o. papier, waarin het cicho-waarder. —se, yr. (mrv. -n,) vrouw vat,
reipoeder p;epakt is of zal worden. —plant,
den cipier ; gevangenbewaarster. —s—syr. plant der cichorei. —poeijer o. bedochter, vr.—sknecht,
reide cichorei. -- ton , yr. — vat , o. vrouw yr. -sweduw, yr. —swo-wortel, m.
fling , y r. —szoon,
Cider , m. (des -s, mrro„ -s,) appeldrank , Cipres, m. (vat, den -s, mrv. -sen,)
appelwijn.
barsachtige altijd groene boom , welken de
rn.
vr.—glas 9 0. —ton , vr. —vat , 0.
onden tot het zinnebeeld des doods maakten:
*Cier, yr.
Cipressen ornientands graf planten. Under
-en,)pennetje, waar men somtreurige cipressert wandelen. —boom,
tinge speeltuigen ineti tokkelt , eiterpen
plectrum (der widen).
En. —Je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw:
*Cigaar, m. (des -s, mrr. -aren.) bekend rolvan cipres. —sen onverb. by. van den
cipres. --senhoul o. —senlaan
letje tabak om te rooken : Its rook liever
eene pijp dan cigaren. —asch
yr.
—damp , in.—doos y r. —koker, Cirkel, in. eene gebogene met hare einden
tn. —fabriek Yr. —fabrikant,
welker
ineenloopende
punten van een gemeensebappelijk middelni. cigenaar van eerie cigaarfabriek. —kist ,
yr. —kooper, m,
punt alle even ver verwijderdizijn: e'en' eirkel
, vr. /tick
Iran cigaren. —maker , m. —pilp , yr.
waken , trekken, besehrifren. --boo;
in. gedeelte vat, de eirkeildn.
, yr.
---rook,
—tie, o. (des -s, mrv. -s,)
—tie , o. (des -s,
verkleinw. van
verkleinw. van eigaar.
Cijfer, o. (des -s, mrr. -s,) getalletter :
o. vlak , 't welk door eel,'
cirkel.
cirkel iugesloten is. —vormig, 1w.
Arabische cijfers (1, 2. enz.). Romeinsche
etffers (1 , i i , enz.). IN is eerie nul in 't Cater, yr. (mrv.-s,) een speeltuig met koperen
cijfer , hij komt in geene aanmerking.
snaren , dat, als eene luit grvormd, met era
gepennentje (cier)bespeeld wordt: Op de tiler
beim schrift , dat men zonder sleutel (zie
spelen.-draad,o.draad voor citersnaren; op
Sleutel) met lezen kan : In (lifer sehrijsommige plaatsen koperdraad. —klank,
yen. Een onoplosbaar offer.
bij koopl.
rn. • --pen, Yr. cier. —snaar,, yr.
merk ter aanwijzing van de prijzen der waren :
—speelster, vr.--spel, o.—speler,
Ik ken het eijfer van dien Winkel. —oar
in. (des -s, mrv. -s,) —aarster yr. (mrv.
m. --coon, rn.
(des -s, mrv. -en,) de gele
-s,) die cijfert. —boek o. bock, waaruit Citroen ,
vrucht van den citroenboom, die vol is van
men leert cijferen. —en , o. w. met H.,
cen zuur sap. Sprw. Iemand knolien voor
leert cifferen.-met cijfers rekenen :
getal , o. cijfer ; eijferletter. --ing , yr.
eitroenen verkoopen , d. iemand jets will
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waarvan de citroen een bestanddeel uitmaakt,
b. v. jenever op citroenschillen getrokken:
e'en glas Citroen met suiker. appel,
citroen. —balletje, o. snikerballetje
Met citroenzuur. —bitter, o. bitter,
waarvan citroen een bestanddeel is.—bloe-

sem, m.--boom, m. —boomen,
onverb. by. —geel, by. citroenkleurig.
o. (des -s.) citroenkletir. —geur, m.
—kieur, yr. gele kleur van den citroen.
—kieurig, by. —kruid, o. soort van
melisse. —pers, yr. pers, waarmee het
sap nit de citroenen word t gedrnkt. -reek,
m. —sans , yr. sans , waarin citroensap
is. —schil, yr. —smaak, rn.
0. (des - s, mrv.. - s,) verkleinw. van citroen.

-verf, —verw,vr. -verwig,bv. -via,
yr. vla , waarin citroen komt. —water,
0. citroenzuur water. —zuur, by. hetgeen
Glen zuren smack van den citroen heeft of
met citroenen znur gemaakt is. o. zuur
van den citroen.
*Civet, o. (des -s,1 zekere smerige sterk
riekende stof, welke de civetkat in twee
zakken tusschen de achterpooten heeft.
yr. (mrv. -ten,) civetkat. —kat, yr.
soort van stinkdier in bet zuiden van Azie en
het 1\oorden van Afrika.
*Colonel,m. (des -s, -s,) hoofdofficier,
die in rang op den generaal-majoor volgt.
—sdegen, m. —sdochter, yr. —sepaulet, yr.— svrouw , Vt. —sweduw, vr. —szoon, m.
Colosse , zie Kolosse.
Coneilie, o. (des-s,mrv.-s,)kerkvergadering.
*Corporaal, in. (des -s, mrv. -s,) bij bet
voetvoik , wat de brigadier bij de ruiterij is,

zieDrigadier. —sdienst, yr. —sdochter, vr. —vronw, yr. —sweduw yr. —szeon, m.
*Courant, yr. (wry. -en.) blad met nieuwstijdingen en allerlei berigten, dat op bepaalde
dagen nitkomt. De verkorting van cult woord
tot kraAt is minder cde1.—enartikel,

0. —enberigt, o. —endrukker,
m.-endrukkerij,vr. -enjongen,

Daar
kers en is verwant met de scherpe 1. AIs verwantschapte medek linker !weft zij met de
b bet eigenaardige,dat zij na een' anderen verwantschapten medeklinker niet alleen haat'
zachien kiank behondt. mar ook den voorafgaanden scherpen zacht maakt, terwij1 zij de
k in de harde Franscbe g (gent) verandert :
Zich deerltjk bezeeren , stofdraad. (dankdag, ik ditrf,) opdoen„wasdoek . uitdooven.
luiden , als werden zij : zig deerlijk
stovdraad, obdoen . wazdoek uitdooren
gesehreven."-.Yr.(mrv.-'s,)als:EerieGrieksche
d. eene muzieknoot weike den tweeden
toon voorstelt , anders re geheeten.
Daad, yr. (mem (laden,) bedrijf. verrigting:
Eene goede, edele daad verrigten. lemand
op de &rod of op heeler daad betrappen
d. terwiji hij ids dom.. leniand met road
en dread bijstlan, d. i. hem raden en belpen.
Van woorden kwam het tot dadert, d. i. van
twist kwam men tot eerie vechtpartij. /a
wezenlijk , werkelijk. Het
der daad d.
schrijven in de dead en inderdaad verdient
Beene navolging. beldendaad : Iemands
(laden rermelden. —zaak, yr. gebetirde
zaak. Dit woord heeft in de laatste jaren
bestrijders gevonden , zonder dat het dezen
tot nog toe gelukt is, zijne onbestaanbaarheid op voldoende gronden aan to toonen.
Daag , zie Dag. —je. 0. (des -s, mei%
-s.) verkleinw. van dag. —s, bw. eigenlijk
des daags, d. op den dag : Doays
daarna op den volgenden dag. Daogs
to voren, den vorigen dag. Daags voor of
na mijn vertrek. *-, op elken dag : Hij
goat tweemaal daags natir de keel:. —sch,
by. hetgene tot de werkdagen behoort
tegenstell. van zondanseh , als : Mijne
-s,)
daagsche kleeren. —ster yr.
die daagt.
Deal, vr. (nice. dalen,) pip in eerie pomp.
inaalder, m. (des -s, mrv, -s.) vroeger een
rmintstuk ter waarde van f 1.50; fig. wegens
de gelijkheid in gedaante schiji van eel!'
appel . knol , wortel , enz. —spiaats,

yr. fig. in bet dagelijksche verkeer, eene
zeer goede plants. --tje, 0. (des -s. wry.
jongen , door Wien couranten worden
-s,) verkleinw. van daalder.
rondgebracht.-enlezer, m.—enman,
man , door •wien couranten rondgebracht *Daan., bw. been weg ; ook : herkomstig,
als Hij is er van daan van daar weg.
worden. —emu' eisje o. meisje 't wel k
Wane is hij van cloan ? Hij is Kier van
couranten rondbrengt. —ennieuws, o.
daar hij is van bier weg; ook : hij is van
-en.papier.o.-enschrijver,m.sebrijhie( geboortig of herkomstig.
ver van eerie courant. —entijding.
yr. tijding in de coorant.—envrouw, /11)aar. bijw. eene soort van aanwijzend bijw.,
dat tegenover bier staat , even als die tegenyr. vronw,, die couranten rondbrengt. -ier,
over dine, op die plants : Wie woont daar?;
in. (des -s, mrv. -s.,) schrijver of nftgever
Dear is de man. Zie daar een' man. Wie
eener courant. —je, o. (des -s, -s,)
daar? Wie is daar ? Wat hebt gij daar?
verkleinw. van courant.
fig. Hier en dear, op sommige plaatsen.
U.
"-, gemeenz. . zoo even : Ik 'was dear by
1111 , de vierde letter van het alphabet en de
met cen voorzetsel er
:wager.
derde van de medeklinkers. Zij is eerie
achteraan gebecht beantwoordt bet aan : die
tandietter,, belloori tot de zacbte rnedeklin-
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of. dat , die :oak of zaken, dat ding of
the dingen, die daad of (laden, als: Daaraan
41acht rk niet. Daaroeer spraken wij zoo
even. Soros worden beide door een of meer
woorden gescheiden : Zoo wij dear vroeger
aan gedacht hadden. Dewijt bet niet wet
mogelijk is, van de samensteilingen al de
beteekenissen op te geven welke zij van de
voorzetsels bekomen , zullen wij ons vergenoegen . de voornaarnste inede te deelen
en bet aan den gebroiker overlaten, om de
andere nit den samenhang op te maken.
voegw. naardien , dewijl: Dear ik zu' ks wist.
*-, sours voor : terwijI ats : Gij tacit, (tear
sijbehoordet te schreijen. -aan , bw. aan
dat : Wet hebt gij daaraan ? twitter,
hw. achter dat. .—af, hw. gemeenz.
daarvan. —beneden bw. beneden dat.
—beneven bw. daarenboven , buitendien. —binnen, bw. bitinen
bw. bij dat. —boven, bw. boven dat.
—buiten , bw. buiten dat. —door,
bw. door dat. —enboven, bw.
dien tevens. —entegen, hw. in 't tegendeel. —keen bw. naar die plaats
derwaarts. —in, bw. in dat. —Mugs,
bw. tangs die plaats. —mede bw. met
dat. —na bw. daarop, later , vervolgens.
-naar , bw. naar of volgens dat. -naast
bw. ((east dat. —nevens bw. nevens
dat. bw. om dat ; om die reden.
—omstreeks, bw. in die omstreek
Te Zutphen of daaromstreeks.-o nitrent,
bw. orntrent dat ; ten naaste bij: Duizend
gulden of daaromtrent. —onder , bw.
-onder dat. —op , bw. op (tat; daarna ,
vervolgens. —over, bw. over dat ; over
die; zaak. —stellen. h. w. (ik stet daar,
enz.) tot stand hrengen oprigten , waken,
vervullen. Dit woord, door velen aangeval len,
wordt door anderen in bescherming genomen.
—stetting, vr.—tegen, bw. t egen dat.
—toe, bw. tot dat: Tot daartoe „ tot zoo
ver. —tusschen bw. tusschen dat.
bw. uit dat, —van , bw. van
dat. —voor bw. voor dat.
°Da,as , yr. (mrv. dazen.) paardevlieg.
Dacht, veil. tijd van denken en denken.
Dadel yr. (mrv. -s,) de vingervormige
vrnclit van den dadelboom , met eerie fangwerpig rondo kern. m. (des -s, mrv.-s,)
dadelboom. —boom m. soort van palmboom , die in de Oostersche landen en in
Afrika groeit.
Dadelijk,bv. en bw. wezenlijk; onmiddellijk:
Zoo dadelijk, aanstonds. —held, yr. (mrt.
vijandelijkheid.
-heden ,) werkelijkheid
Dadelkern y r. kern der dadel. —one,
yr. olie nit dadelkernen geperst. —pit ,
vr.-stroop, vr.stroop uit dadels verkregeo.
—wijn, m. wijn nit dadels verkregen.
Mader, m. (des -s, mrr, -s,) die jets doet:

Dagd
Darter des woords. 4-„ in cm' kwaden zin
iemand, welke eenige slechte daad verrigt
of verrigt heeft : De dader is nog niet be kend. —es , yr. (mrv. -sen,)zie Dader.
Da,dig, bv. geneigd orn te doen enkel in
samenst. , zie Weldadig.
111ading, yr. (mrv. -en,) bij regtsge I. eene
overeenkornst , w aarhij partijen tegen overgave, beIolte of terughouding eener zaak
een aanha ngig geding ten einde breng,en , of
een te voeren B erlina voorkoinen.
Dag, m. (des -s, met. . dagen.) een tijd van
vier en twintig, nor, van middernacht tot
middernacht , etmaal : Een schrikkeljaar
heeft drie honderd zes en zestig dagen.Eene
week heeft zeven dagen. Aeht doyen, eene
week. Heden over acid dagen, d. over
eene week . Des anderen daags , den volgenden dag. Deter dagen d. opieen' deter
dagen.*-, de tijd tusschen den op- en ondergang der zon , tegenstell. van nacht : De
langste dag. De dag breekt ann. Des daags,
bij dag. Voor day en damn; zeer vroeg in den
morgen ; fig. e'en gat in d 'n day slapen,
last; slapen. *-, een bepaald gedeelte van
den dag: Hij verdient elken dag een' gulden,
oak : een' gulden &tags. 4-, tijd in 't algemeen : Wanneer de kwade dayen komen.
Den dag nutteloos doorbrengen d. zijn'
tijd verberizelen. Bijden dag. Van dag tot
dag, elken dag. Day stellen, tijd bepalen.
*-, het licht van den dag : Bij day en bij
nacht. Gij moet het bij den day berien.
Die schilderzj hangt in een' valschen dag.
lets aan den day bren yen, d. openharen.
lets aan den dag leygen, d. doen Wijken ;
fig. Zij verschillen als day en nacht, als
licht en (Mister. *-, fire. dagen , feeltijd : Zjne dagen verkorten. Wie heeft van
al zijne dagen zoo jets yezien ? lk heb goede dagen bij mine doehter. Op zijne dagen
komen , oud worden ; fig. gemeenz. Die rok
heeft zijne beste dayen gehad , is hijna
versleten.

Dag, yr. (mrv. -gen.) pock dolk.
*Dag, 0. enkel in : Een eintlje dug , d.i.
een eindje tonw, waarmede op schepen misdadigers worden gestra ft. —b.1=,• rrigt o.
berigt van eeri'dag. —blad , o. Wad, dat op
bepaaide dagen wordt nitgegeven. —bIadlezer,, in. --bladschrijver, m.
—blind , by. die bij dag niet zien kan.
—blinditeid, vv. ziekte van dengenen ,
die bij dag met zien kan. —bloem , yr.
tegenstell. van nachtbloem bloem die bij
dag blocit. —bock o. bock , waarin
dagelijksche voorval len worden opgeteekend,
hetzij door cell' reiziger of een' koopman enz.
—dief, m. fig. traag werkman , die het
dap,loon niet verdient en dos steelt.-diertje, o. haft. —dieven 0. w. met 11.,
(ik dagdief, enz.) traag werkea en daardoor
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het loon als ware 't stolen. —diewerij
alrnanak ; tegens tell, van nachtwijzer.
yr. —elijks
bw, olle dagen : Men Oak ,. 0. (des -s, mrv. daken.) , alles, waarmehoort dagelijks van nieuwe rampen.
de jets gedekt is , inzonderh. bovenste gedeelte van een gebouw ter beschutting tegen
by. dat tot alle dagen behoort ,
alle dagen plaats heeft : Dagelijksch brood.
weer en wind : Een plat, gebroken , dubbel,
DageN' ksche uitgaven. Het dagelij ksche verstrooijen , rieten , leijen dak. Een yebouw
keer; fig. Dat is dagelijksch brood voor hem,
onder 't dak (ook : onder dak)brengen. Ondat heeft elken dag bij hem plaots,
der het dak wonen d. i. op een dakkamertje.
pers. w. met dag worden : Het daayt
Onder e'en dak wonen d. het zelfde gein het oosten.*-, b. w. voor het geregt roepeu:
bouw. Onder dak komen d. huisvesting
Hij werd gedaayd , om binnen drie weken
krijgen. Sprw. Er is te veel dak op het huis,
te verschijnen.*-, zie ITittlagen. er,
d.i. er zijn kinderen, enz. bij , die het geheim
In. (des -s, mrv. -s,) die daagt, klager.
zouden uitbrengen ; gemeenz. lemand
—eraad m. (des -s,) morgenstond; fig.
iets op zijn dak schuiven, d. iemand iets
De dageraad, des levens , de kindschheid.
laten verrigten. Iemand iets op zijn dak
(Dagge, yr. (mrv. -n,) zie Dag , yr.)
zenden , het hem teen wil en dank
—geld, o. dagloon. —'elder, m.
toezenden. Het kwamalles op nrijra dak te
—gestarnte, —gesternte , o. fig.
huis, d. ik moest er voor opdroaijen. Hij
de zon. --hour y r. dagloon: Op dayhuur
kreeg het op z eigen dak weer t' huis, bet
gaan, daghuurder zijn. —huurder m.
werd hem betaa id gezet. Iemand mat op zijn
daglooner. —huurster, yr. --ing,
dak yeven d. i. hem afrossen. *-, stroo voor
yr. bet dagen. —je o. (des -s, mrv. -s,)
daken : Dak schudden , d. bet korte stroo
verkleinw. van dag. --licht, o. licht van
met de schuddegafiel uitwelpen en alzoo de
den dag ; Dat kan het daylicht niet verLange hairnet' tot dekstroo Freed waken.
dragen , dat verdient niet geopenboard te
—balk , m. balk , waarop het dak rust.
worden ; ook: dat is sleek gemaakt. Hij
—bord,o. plankje , waarmee in sornmig-e
zag het dagli cht , hij werd geboren. Eene
streken gedekt wordt. -bos,m.bos dekstroo.
zaak in een schoon daylicht stellen d. i.
—dekker m. dekker van sizrooijen dahoar schoon doen voorkomeo. —lijst , yr.
ken , te,,enstell. van riet- of leidekker.
dagelijksche lijst. —loon , m. en o. loon ,
—digt , thy. in : Een Liu 's dakdigt houden,
dat men voor zijn dagwerk oatvangt. —loo(1. i. het dak van een huis onderhouden.
ter, m., —loonster , yr. die voor
—drop, —drup, in. drop van bet dak.
dagloon werkt. —orde, vr. orde voor den
--Foot, vr. goot , waarin het water van
dag. —order , vr. order van of voor den
een da loopt. —kamertje, o. kamertje
dag. —register , O. doelijksch register.
onder 't dak. —lat, y r. lat, waarop bet dali
--reis , y r. reis bij dag ; reis van een' dag.
worth bevestigd. —pan , vr. pan , maarvan
—scholier, scholierster Yr.
men zich voor daken bedient. -pijp, yr. pijp
die alleen des daags op sdlool gaat,te;:enst el I.
waardoor het water van een dak #ioopt.
van kostscholier, als: De dag- en kostscholievr. dakspar. —riet o. riet, waar
ren.-schooloT.school bij dag, teganst.van
mee gebouwen worden gedekt , dekriet.
avondscLool. -schuit, vr.—sein, o. sein
—spar, yr. spar van een dak. —stroo,
hij dog. —star , —ster yr. morgenster.
0. dak.—venster , o. venster in het dak.
—teelienen
w. (ik dagteeken , enz.) Dal, o. (des -s, ram dalen,) land tusschen
Over berg
den dag vermelden aarop iets geschreven
een dal woven;
belltn :
is: Zij dagteeLent hare brieven nooit.
en 'dal , d. overal allerwegen. Sprw. zie
—teehening, vr. (mrv. -en,) het dagBerg. —bewoner, rn. —bevvoonteekenen ; datum. —toorts , yr. fig. bij
ster, yr. —en, o. w. met Z., naar heneden
dicht., de zon. —vaard Yr. (mrv. -en,)
gaan of komen , zakken : De zon begint
weleer : dagreis ; staatsvergadering , Ianddag:
te dalen ; fig. Hij zal mijne grijze harem
Dagvaard houden. —vaa,rden b. w.
nog met schande in het yraf doen dalen,
(ik dagyaard enz.) voor het geregt roepen
voor rnijn' flood nog met schande
d.
bedeklien. in prijs of waarde verrninderen:
dagen. —vaarding, vr. (mro. -en,) het
De haver is aan '1 dalen ; fig. Zijne ark dagvaarden ; geschrift , waarin iemand gedagvaard wordt. —vaart, vr. .s.aart, bij
ting begint te dalen. Hij is aanmerkelijk
bij mij gedaald , in mijne adding gedaald.
dag. —verhaal, o. dagboek.
der , rn. viinder.die bij dag —voZfine aktien zijn merkelijk gedaald , hij
gel , tn. vogel, die bij dag yliegt. —vorheeft veel van zijn crediet verloren. —er,
stin yr. fig. hij dicht. de zon. —wacht,
In. (des -s, mrv. -s.) —ing, yr. bet dalen ;
yr. wacht bij dog. —'werk, o. werk van
verlaging van prijs : De rijzing en daling
den dog , taak ; zoo veel men in e(le dog
van schuldbrieven. —lieden —luti
erken kan. —werker m. daglooner ;
--laid en in. nerv. dalhewoners,
iemand , die bij dog werkt
m. Dam. , nl. (des -s, miry . -men,) boogie van
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g arde of steen om het water to keeren :

Dank

dammen gebruikt. —speelster, yr.
—spel, o. het dammen. —speler, in.
dammer. —ster,vr. (mrv. -s.)
Dan , hw. in dien tijd , tegenstell. van nu:
Dan zulten we zien. NI6 of dan ? Nu en
dan, sorntijds , van tijd tot tijd. Nu dit ,
dart dat waarvoor men ook wel zegt : Dan
(vraagt hij) dit, dat, dat. Goed dan.
*-, voegw. loch, rnaar : Dan, eer ik heenga,
moet ik uwe dodder zien.
alzoo, derhal :
Dit is dan uw noon ? na den vergr. tr.
vaa hijv. naamw. en bijwoorden, na ander,
anders en elders , (die in den growl evenwel
vergrootende trapper) zijn . ten minste in het
gebrink als zoodanig voorkornen ,) zoo ook
na onikenningswoorden , als: Zij is jonger
dan hare nicht. Z zinyt beter , dan hare
jongere zuster. Een ander,dan mijn broeder,
heeft het mij verteld. Waar anders kan ik
u yezien hebben , dan te Parijs ? Hij is
elders yeweest,dan bij zijne zuster. 1k ken
geene vrienden dun die, wake anderen
dien.sten bew jzen. Zij komt neryens. dam
in de kerk. Er was niemand in het vertrek,
dan de burgemeester. Wij hebben er niet
van yesproken, dan bij yeleyenheid van
het dunsfeest. Zoo gij nietsweet te vertellen,
dan zul e beuzelingen , moet yij liever
zwijyen. Hij zal er nimmer heengaan, don
op feestdagen. Ik ben er flood yeweest ,
dan toen ik een kind was.*-, na te, gevolgd
van een' stellenden; trap : Het meisie is te
rijk , dan dot hij het wayen zou , hoar ten
huwelijk te vragen. bij eene vraag, ook
zonder verg:'ootenden trap of ontkenning, als:
Kan men hem ergens vinden , dim
op zijne kamer? Waar ziet men hem , dun
te huis? flan wien, dan aan u , zal ik
het yeven?
5 Danig , bw. gemeenz. zeer, ter dege : .Hij
heeft zich danig bezeerd. by. dat eerie

Een' dam maken , leggen; Een' dam
leygen, d. i. den grofsten honger stillen.
Sprw. Het hek is van den dam, zie
grond in 't algerneen ; van hier : Sprw.
Een haan is stout op zijn' eiyen' dam,
i. men heeft moed. , wanneer men eenig
voordeel op zijne zijdc heeft.
Darn , rn. (doch beter yr., dewijl het nit
het Fransche dame ontstaan is,) dubbele
schijf : Dam hebben, slaan, hales.
Damast, o. (van het -, mrv. -en,) eene
stof van zijde , wol of linnen met een' gladden
grond ., waarin eenige verhevene figuren zijn
gewerkt. —bloem, vr. witte muurbioem.
—en, onverb. b y. —pruim , yr. pruim
van Damascus. —werli, o, figurer) in
damast. —wever, m. —weverij„
yr. het weven van damast ; werkpiaats van
den damastwever.
*Dambezie, yr. jeneverbes.
Dambord. o. geruit vierkant Nord , waarop
men dam t.
*Dambert, o. soort van Bert, dat lets
kleiner dan het gewone hert is.
Damlooper, m. een binnenlandsch vaartuig.
Dammen , b. w. afdammen.
Damnien, b. en o. w. met IL, op het
damhord spelen : Eene partij damnten.
—user, rn. (des -s, mrv. -s,) damspeler.
Daminetje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van darn.
Damp , m. (des -s. mrv. -en.) dikke rook,
wasem of nevel : Er stijgen schadelijke
dampen uit dat moeras op. —bad, o. verwarming van zieke deelen met damp van
heete geneesmiddelen. --en, o. w. met
H., damp verbreiden : De kolen dampen.
De paardett dampen. gemeenz. bij het
tabakrooken veei damp maken ; ook : tabak
gedaante heeft , docth enkel in sarnenstell. als:
rooken : Hij zit den ganschen dag bij 't
Hoedanig , Dusdattig err Zoodaniy.
.'-s,)
vuur te dampen. --er, m. (des -s, met
rn. (des -s,) welgevallen : lets in
rooker. —ig, (-er, -st.) bv. vochtig, nevelig : Dank
dank aannemett. Tegen tvi/ en dank , d. i.
Damply weer. *-, van paarden, kortademet tq-enzin. nidetikking van zijn welgemig, zie het trans bijna uitsluiteud gebevane)) over iets : Dat is de dank voor rnijne
zigde Dempig. —igkeid, yr. yociigoedheid ; fig. Stank voor dank ontvangen,
tigheid; dernpigheicl. —ing, yr. —kogel,
gemeenz.met ondank heloond worden. femand
m. kogel die een' grooten damp veroorer hero dankbaar voor
jets dank weten,
zaakt en wordt afgeschoten , om den vijand
zijn. Dank met lets inlegyen, behalen,
daarmee voor eene pons het zien te beletten.
jets doen waarvoor ons clankbaarheid
d.
—tiring, m. eerie met dampen gevuide
wordt hetoond. God zij dank ! , Gode
rtrimte , welke een hemclligehaam omgeefi;
dank ! en (in het gerneene leven,) God dank!
de luchtlaag om een hemelligehaam , voor
Den Hemel zij dank! een ilitroep , welke
.zoo verre zij met dampen gevnld is,atmespheer.
zoo vent zegt :!Daarvoor zeg ik Gode dank !
—kringslucht, Yr. (Damplank,
Ik zeg u dank, d. ik hetnig it mijn'
yr. plank , welke ter inheijing hij sluizen
dank , en, in gewone Leven, ik bedank u,
ordt gebrnikt.) —meter, m. werktuig
doch kan van nw aanhcd;een gebruik maker).
ter meting van de digtheid des damps.-mijn,
—airtaa,r, o. altaar voor dankoffers.
yr. mijn , die slechts eene zwakke lading
—bear, (-der, -st.) by. erkentelijk : Ik
heeft.
ben er u dankbaar voor ; fig. gencig , I , out
Damschijf, y r. schiji, die mon hij het

i

yr.
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Dank

Das at

oritYangene weidaden door wederdiensten te
die bet dansen onderwijst en den dans op
vergelden: Een dankbuar mensal, gernoed.
bals bestuurt. —muzieti yr. muziek
ba,arheid, vr. het dankbaar zijn.
waarnaar gedanst wordt. —oefening
—baarlijk, bw. —betuiging, vr.
y r.
partij , y r. partij, waar gedanst
betuiging van dankbaarbeid.
, in.
wordt. —pas
m. pas in bet Jensen.
dag voor opeulijke dankzegging aan het Op--rei, tn. troep dansenden. — sehoen,
perwezen : Dank- , Vast- en bededag.
En.
sehoen vow . een' dausende.
Dankdag voor 't gewas. —en , b. en o,
—school , y r. stet , yr. (mry.
W. met
, zijn weigevallen over ontvangene
die danst.
teekening vr. dansti weldaden betooneti ; Ik clank u voor uwe
—zaal vr. zaal, die voor
j oedkeid. Hij dautte mij. God zij gedanht!
dans besternd is.
Willett we danken? d. i. het dankgebed "Dapper , (-der, -st,) by. en bw. die zip('
na het eteu, enz. nitspreken ? Poor ietnand
kraehten tot het overwinnen van inoeijelijk(in de kerk) danken , d.
iemands dankbeden inspant en daariu bedreveuheid toont
baarheid your zijne herstelling opentijk betuiZich dapper kwiften , houden. Ientand
gen. Iemand lets of Jets aan remand te
dapper (d. i. ter doge) afrossen. *-, inzondanicen kebben, d. i. hem als den bewerker
deru.geoefend oin iii moeijelijke ondernemingvan lets erkennen. /Ian wien dun aan u,
err ook het gevaar niet te vreezeu : Eels
heb ik mijn geluk te dansen? *-, itr een'
dapper man. soldaut, held. Dapper
kwaden zin , wijten thy heeft het (aan)
strijden , vechten. —lteid , vr. hoedanigzieh, ;elven te Junket,.
op eene beleelde
heid van den dappere. —lijk bw.
wijze afslaan , gerneenz.: Ik dank u. Darm , tn. (des -s, um,. -en,) een diet
—enswaardig , (-er, -st,) by. hetgene
vleezige kanalen in het dierlijke ligehaarn ,
dank verdient. —feest o. —gelbed ,
waarin de spijzen verder verteerd , het maago. —lied o. —offer , o. —preek,
sap afil ezonderd en het overtollige en nuttevr., —rede, Yr. preék, cede ter bettliging
looze afgevoerd wordt : Krimpingen in de
zijner dankbaarheid. —stood, daiikuur.
darmen hebben. Kronkel in de darmen ;
o. uur
aan de openbare
fig. gemeenz. : Den darm vullen, d. i.
datikzegging toegewijd. —zegging vr.
duchtig sehransen. —been , o. onderste
(ntrv. -eii,) daad , wanneer men dank zegt ;
gedeeite van het heupbeen. waaraaii de endelin de Christ. kerk , een daukgehed voor eene
darm reikt.—beenspier, yr.— breiali,
goddeliike weldaad.
yr. breuk van het darmnet in den ointrek
Dees , in. (van den -, 911111. -en.) eene reeks
van den schoot.—jicht, vr.—kronkel,
van samenhangende meestai huppelende
kronkel in de darmen. —net, o. net
bewegingen , nu cells zonder orde of inaat
of vlies
't W elk de darmen oingeeft.
dan wedei met kunst algerneten en volgens
—ontsteliing 9 vr. —pijn, vr.
eene bepaalde maat ingerigt : Iemand ten
—pje, o. ( des -s, 77111, -s,) verkleinw. van
dans leiden ; fig.
aan den dans moeten,
darn'. —sap, o. sap, waardoor de binnen«
d. moeten medebelpen. Met iemand aan
zijde der darmen bevoelitiad is. seheel ,
den dans komen , gerahen , d. i. met hem in
o. de vette fluid midden in de darmen.
ernstige onderhandelingen of twist geraken ,
—snaar , yr. snaar van darmen vervaarhandgemeen worden. Hij zal den flans niet
digd.- snijding, vr.snijcling iu (1 ,.-! darmen.
,ontspringen , d. i. het dreigende gevaar niet
—spoeling , yr. klisteer. —steen , fn.
otitkomen.
een muziekstuk , waarnaar
steers in de darmen.-valling,vr.nitzakking
gedanst wordt : Eete dans spelen. —ea ,
van den darns. - vet,0.—vlies, o.darinnei
U. w. met H., zich met den dans vermaken:
—vliesontsteking , vr. —wee , 0.
Wij hebbert twee uur gedanst. Op de maat
darmpijn. —worst , vr. worst in darmen,
Jansen. Op de koord dansen ; fig. Naar
tegenstell. van zakworst.
iemands pljpett &inset, , zich naar iemands Dartel, (-er, -st,) by. en bw. uitgelaten
luirnen sehikk6n.
met Z.. zich dansende
Een dartele stijl. *-,
speelziek ;
voortbewegen : Hij is van de kainer gedanst.
wulpseli : Een dartel kind. —en , o. w.
4-, b. w. dansende voorstellen : Eerie menuet
met H., dartel zijn , spelen. —heid yr.
dansen. —er
m. (des -s, mrv. -s.)
uitgelatenheid ; wuipsehheid.
—eres , y r. (mrv. -sell,) die darns; die 1Pas,ni.(vati den,ntry.-sen.) een wild zoogdier
het dansen verstaat , inzonderh. die van het
dansen een beroep maakt , bij v. op bet
tooneel. —feest,o. danspartij. fignur,
afbeelding der kutistige hewegiugen in
den dans. —je o. (des -s, ntrv.
vetvan dans. - kunst, sr. —les ,
vr.
, o. lied , waarnaar gedanst
oft! t. ---lust ' n —meester ,

met een' spitsen snuit en korte pooten , Ian
stijf haar , een' korten stoinpen staart (inshond.*-, yr. ineengevouwen halsdoek Zane
soort van kleine
dos orndoen. --bond.,
boucle!). -je, oi (des -s, ntry.
verk/einw.
van das. -look , o. serpentslook. -senhaar.o. --senhol, o. —senlazaid, Yr.

-seriioot , m.—sevet, o. —sevet „ 0.
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Dat
Dat, voornaamw., zie voegw. December,
hetwelk client, om een' geheelen volzin als
voorwerp of Joel, enz. van eerie in een' anderen
volzin bevatte handeling voor te stellen , als:
lk hoor, dat het dondert, ik hoor het donderen. Ik ben verheugd , dat hij komt, d.i.
zijn komen verheugt mij. Ik wenschte, dat
hij hier ware. Ik ben verwonderd, dat hij
mil nog kent. Het is bijkans een jaar,,
dat hij wey sours dient het , om een'
wensch , een bevel, eene bedreiging nit te
drukken , met uitlating van het voorzindeel:
(1k wenschte) Dat ik hem nooit yekend
hadde /Ich, dat zulks maar niet geschied
ware ! Dat God het geve ! Dat men u
maar niet van hier verdrijve ! —gene,
bepal. voornaamw. het onzijdige van dieyene ,
doch slechts in den Len 4. naamv. des enkelvouds gebruikelijk , die zaak orzaken : Datgene , waarover gij u zoo verwondert ,
ziet men bij ons alle dagen,
Dauw, m. (des -s.) eene uit de aarde
en de planten voortkomende vochtigheid ,
die zich dikwijls na den ondergang en voor
den opgang der zon aan de planten hecht:
Het veld UV vol dauw; gemeenz. :
Zoo malsch als dauw , zeer malsch. De
hemelsche dauw va/t, het regent. Zie ook
Dag.—achtig,:b y. —droppel, m.
Dauwei yr. (mrv. -s,) gemeenz. traag en
onhebbelijk vrouwrnensch. —achtig,
(-er, -st.) by. en bw. gemeenz. langzaam ,
leuterend..—achtigheid, vr, langzaamheid. —arij yr. gemeenz. het dauwelen.
---en o. w. met H. , gemeenz. traag en
langzaam te werk gaan. —ig (-er, -st,)
by. en bw. dauwelachtig.
nauwen onpers. w. met H., als : Het
dauwt , er ontstaat dauw. Het heeft sterk
gedauwd.*-, b.w. fig. als dauw verbreiden of
uitstorten. —pier , yr. regenworm.
—worm. , m. zekere uitslag op de buid ,
welke daarbij als van dauw bevochtigd is.
Daveren, o. w. met Itsterk schudden, drainer) : Het huis davert er van. -ing, yr. ( inn,.
-en.)
Daze , yr. (mrv. -n,) brems , zie Daas.
De , bep. lidw. , waarvan het onz, het is:
bet dient om een bepaald voorwerp bepaald
aan te duideu. — De verbuiging is :
Enkelv.
0.
M.
Vr.
bet.
de.
1. De.
des.
der.
2. Des.
den, bet.
der, de.
3. Den.
het.
de.
4. Den.
Meerv.
M.
Vr.
0.
1. De.
de.
de.
2. Der.
der.
der.
3. Den.
der, de.
den.
tic.
4. De,
de.

Deel
m. (des -s, nary . -3,) de laatstc

maand van 't jaar, wintermaand.—avond,
m. —dag, m. —lkoude, yr.—lucht,
y r. --maand , yr. —morgen m.

—nacht, m. —ochtend m. —vergadering, vr.—vorst, yr.—weder,
—weer o. —wind, m. —zon , vr.
Deed , yeti. tijd van doen.
Deeg, verl. tijd van dijgen.

Deeg , yr. haat , nut , goed ; enkel nog
gebruik. in eenige gemeenz. uitdrtikkingen ,
als : Dat middel zal u deeg doen. illorgen
zullen wij deep (vermaak) hebben. Gij zult
er lang deey (gebruik of nut) van hebben.
Hij krijgt er deeg van, hij wordt dik en
vet. Zij had er geen deeg, was er niet naar
wensch. Het is nog geen deeg met u, gij
zijt nog niet refit gezond. Zie ook Dege.
k-, o. (des -s, mrv. -en,) meel , dat , met
eene vloeistof gemengd , tot ea., zacht, taai
en kneedbaar ligchaam gevormd is : Deeg
voor yebak. —achtig, by . —brood ,
0. brood , dat niet wel gerezen en ongaar
is. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van deeg. —klomp m. —sem , m.
bijna veroud. , zie Deesem.. —semen,
b. w. bijna veroud. zie Deesemen.
Heel, yr. (mrv. deelen,) dorschvloer: Eene
nieuwe deel leggen.
Deel yr. (mrv. -en,) plank : Noordsche
deelen. o. (des -s, mrv. -en,) een van die
gelijkaardige dingen, welke samen een geheel
uitmaken en waartoe zich een geheel laat
brengen : Gelijkaardige deelen. Een' koek
in vier yeliike deelen snijden. Het werk
zal uit twee deelen bestaan. De mensch
bestaat uit twee deelen. Zijn deel van iets
krijgen ; fig. Een deel, menigte, bo61 , hoop.
Deel aan iets hebben, van iets zijne portie
te vorderen hebben; ook: aan lets medegewerkt hebben. .Ik heb er part noch deel aan,
ik ben onschuldig. Deel aan iets semen,
d. bij iets medewerken ; ook : jets medegenieten. Ik neem deel in uwe clroefheid ,
blijdschap, uwe droefheid , blijdsehap gevoel
ik mede. Ten deele vallen , te beurt vallen.
Ten deele, voor een gedeelte. Bij deelen,
bij stukken , afzonderlijk. In alien deele ,
geheel. —achtig , by. die deel aan iets
heeft: Ann iets deelachtig d. deel
aan iets hebben. Vroeger had het ook een' 2.
naamv. bij zich : Des regts deelachtig.
lemand iets deelachtig maken , d. i. hem
daarin doen deelen ; ook : hem iets mededeelen. —achtigheid , y r. het deelen
in iets. —baar,, (-der, -st,) by. voor
deeling vatbaar : De stof is deelbaar.

—baarheid yr.
Deelen , b. w. tot deelen maken : Den pot
deelen.*-, deel aan iets semen, (door sommigen afgekeurd,) zie Deelen, o. w.*-, in de
rekenk, in gelijke deelen scheiden Twixtig
25
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Dee'
door vij f deelen. *--, o . met H., aandeel
hebben : Gelijk met ientand deelen.*- , deel
nemen : Ik deel in uwe droefheid. —er, m.
(des -s,mrv. -s,) die deelt; in de rekenk. getal,
waardoor een ander wordt gedeeld: De deeler
is yrooter dan het deeltal. —genoot,
In. en y r. (des -s, rnr v -en,) die iets medegeniet. —genootschap , o. het medegenieten. —hebber, m. (des -s, mrv..-s,)
—hebsfer, yr. (mrv-s.) degene, welke
deel aan jets beeft of met anderen iets
gemeenschappelijk bezit. —log, yr. (met.
-en,) het deelen inzonderh. in de rekenk.
verkorte aftrekking : Jan is reeds in de
deeling ;
deelneming. —neemster,
vr. —nemend (-er, -st,) liv. gevoelig , medclijdend, hartelijk. —nemer,
In. die deel neemt. —neming, vr, daad,
waardoor men deel aan jets neemt.
9
bw. ten deele. —ster, y r. (mrv. -s,) die
deelt. o. in de rekenk. getal, dat
gedeeld moet worden. —tje, o. (des -s.
mrv. -s,) verkleinw. van deel. —woord,
0. in de spraakk. Gene wijzip,ing van bet
werkw. , dos geheeten , dewijI het ten deele
.werkwoord , ten deele naamwoord is : Het
tegenwoordige en het verledene deelwoord.
(-er, -st,) b y . en bw. wat
deernis verwekt, ellendig, treurig , erg,
zwaar : en deerlijk toevat. lemand deerlijk
bedriegen.
Deern, vr. (mrv. -en,) —e, yr. (mrv. -n.)
vroeger algemeen ; thous nog enkel in sommige streken , jonge dochter, ongehuwde ,
meisje, dienstmaagd, dochter : Eene jonge
deerne. Deerne en Deren worden het meeste
gebruikt.
Deernis , Yr. medelijden : Ik heb deernis
met hoar. waardig, (-er, -st,) by.
medelijdenswaardig , beklagenswaardip,..
Deerntje, o. (des -s, mrv. -s,) tie De-

rentje.
IlDeesem, tn. (des -s, mrv. znurdeeg.

Deken
Over iets degelijks spreken. bw. ter dege,
zoo als het behoort: Ik zal't hem eens degekk
zeggen.*-, wezenlijk . in der daad : _Het is
degelijk zoo. —heid, yr. braafheid ;
deugdelijkheid.
Degen, m. (des -s, mrv. -s.) zijdgeweer,,
met eene Lange, smalle , spits toeloopende
Ming aan een gevest : Den degen trekken.
Met den degen in de vuist sterven, i.
al vechteride. —drager, m. —gevest,
o. gevest van een' degen. —greep, vr.
--klieg vr, —knop rn. —koppel, in. —kwast, m. —punt, yr.
—riem,m.--scheede, Yr. —staid,

m. —steek, m. —stoot, —tje,
o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van degen.
Degene, bepalend voornaamw. rn. en yr.
(zie fletgene,) de persoon : Degene,
welke of die zoo iets zegyen kan , verdient
niet geloofd te worden. De verbuiging is
Enkel v.
ri.
Vr.
degene.
1. Degene.
2. Dsgenen.
dergene.
3. Dengenen.
der- of degene.
4. Dengenen.
degene.
Meerv.
Vr.
1. Degenen.
degenen.
2. Dergenen.
dergenen.
3. Dengenen.
der- of degenen.
4. Degenen.
degenen.
Reining, yyr. (mro. -en,) plying , 't open nedergaau der baren ; branding.
Deinzen, o. w. met Z. terug wijken :
Den vijand aan 't deinzen brengen ; fig.
Voor iets terug dein:en. *-, met H.. van
de golven , slaan , ktotsen. —ing , y r. (mrv.
-en.)
Dek, o. (des -s, mrv. -ken,) al , wat dekt
of bedekt: Ilebt gij dek genoeg op het bed?
Leg het dek op het paard, zie Paa,rdedek. Het dek eener brug , d. i. de bovenste
planken. verdek van een schip Wij zaten
op het dek. —balk, rn. balk onder bet
dek van een schip. —bed, o. overbe l.
—blad o. Wad ter bedekking; inzonderh.
buitenste had van een' cigaar. --bond,
o. dakbord. —deel, y r. dekplank.
Deken, rn. (des -s, mrv. -s,) opperste, h. v.

--en, b. w. zuurdeeg in iets doen :
Gedeesemd brood.
Deftig, (-er, -st,) by. en bw. statig : Een
deftig man. Een deftige Een deftig
voorkomen. Deftly gekleed zijn of gnat/.
—held , yr.
bw.
'Mese, vr.,zieDeeg, vr. Het is verouderd,
behalve in de volgende gemeenzame ze ii gingen : Ter dege, duchtig, zoo ais het behoort,
van eene boogeschool , (weleer toen de
Haar eisch , als : Ik gal het u eens ter dege
Olden nog bestonden , van een , euz.).
Zellgen. lets ter dege leggen , in orde leggen. Deken,vr. (mrv. -s,) dekkleed. inzonderh. op
lk ben niet ter dege (d. niet geheel en
een bed en een paard : Eene watten, wollen ,
al) wel. Ter dege (d.
zeer) goed.
gestikte deken ; fig. Met iemand onderee'ne
Degel, m. (des -s, mrv. -s.) plaat, die op
dekenli ggen, d. i. het met iemand eens zijn.
het vel gedrukt word t en te gelijk bet ardrukZijne voeten niet verder strekken, don zijne
ken der letters op het papier bewerkt.
dekenlang is, d.:i. niet verder gaan , dan
110egelijk, (-er, -st,) b y. dat aan de bestemiemands omstandigheden veroorloven.*-, in
ming voldoet en wezenlijkc waarde !weft :
sommige streken , dak : Wij slapen onder
Een degelijk man. Een d-gelijk stub.
oche dekert, d. i. in scherts, onder een dak.

— 195 —

Deuk
Deken
geschikte tijd om eene merrie te latent
—fabriek, yr. —fabrikant m.
—kooper , —koopster, vr. die
dekken. —verf, --verve, yr. laatsie
e rf, die over jets gestreken wordt. --zode,
in dekens handel drijft. Dekensclaap,
yr. bovenste zode , welke met het gras in
o. (des -s.) waardigheid van deken.) —tje,
de hoogte wordt gelegd.
o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw, van deken,
vr. —verkooper, m. —verkoop- *Del, yr. (mrv. -len,) Belle.
ster, yr. —wever, m.—winkel,m. Delfijn, rn. dolfijn.
*Dekhamer m. Kamer der leidekkers. Dellster, yr. (mrv. -s,) die delft. —stof,
yr. nit de aarde gedolven stof , b. V. meta—hengst, m. springliengst. —je, o.
(des -s,

-s, ) verkleinw. van dek.

Inekken, b. w. een voorwerp over jets antlers
uitbreiden : De trainman dekt stroo over de
bedden. 4-, met jets overdekken of bedekken :
Zich dekken , d. den hoed opzetten. Wees
gedekt. De tafel dekken , d. bet tafellaken,
enz. daarop leggen. Er is voor drie personen
gedekt. Een huffs met riet, stroo, pannen
dekken. Gedekte (toe8 edekte) pijpen in een
orgel ; fig. beschritten, heveiligen : Het lager
dekte de stad. 1k ben gedekt, ik heb gerroegn,issel dekken , d. i.
zame zekerheid.
betalen. bespringen : Eene merrie (door
den hengst) laten dekken. —ker m.
(des -s, rnm-s.) die dekt; inzonderh. iemand
die het dekken van gebouwen tot zijn beroep
maakt. —hersdochter, yr. —kers-

jongen m. —kerskneeht, m.
—kersvrouw, yr. —kers-wed-um,'
yr. —kerswerli, o. —kerszoon, rn.
—king, vr. (mrv. -en.) het dekken; hetgene
dekt. —kleed o. k l eed tot dekking ;
scha brak. —knie, yr. knie onder het dek.
—laag yr. bij metsel, bovenste laag.
--lei, yr. lei, waarrnee gebouwen worden

gedekt. —lood o. lood , waarmee lets
gedekt wordt. plat food. —mantel, m.
fig. voorwendsel , schijn (ender den dekmantel van vriendschap . van Godsclienst.
—pan, yr. dakpan. —plank , yr. plank
van het dek ; plank voor of van het dek eerier
brag. —plankje , o. dakbordje. —riet,
o. dakriet. —schild , 0. bij insecten , viewgelschild. —sel, o. (des -s. mrv. -s,) al
hetgene dekt ; van bier voor kleeding
als: Voedsel en deksel. inzonderh. datgene , waarmee eerie opening wordt gedekt,
(in sommige streken : Uekkel , m.,) als:
Een ijzeren deksel op een' pot. Sprw.
Er is geen pot zoo scheef , of er past een
deksel op, of men vindt er een deksel voor,
zegt men ten opzigte van iernand , die in
bet huwelijk treedt , terwijl men niet gedacht
had , dat die persoon, hetzij orn ligchaamsgebreken of andere redenen , ligt eene partij
zou vinden. —seltje , o. (des -s, mrv. -s, )
verkleinw. van deksel. m. steen ,
waarmede lets gedekt wordt ; inzond. steen
welke dient , om de horizontale lagers van
metselwerk te dekken. —stroo, o. stroo
om jets te dekken ; dakstrao, dak. —stuk,
0., stuk,waarmede lets gedekt wordt.—stut,
m. scheepsw. stut onder het dek. —tijd

len , steenen , enz.: Het rijk der delfstoffen,
tegenstell. van bet dieren- en plantenrijk.
—stoffelijk by. van delfstoffen : Het
delfstoffelijke rijk.
Delgen, b. w. uitdelgen.
*Ilene, yr. (mrv. -n,) vroeger algemeen ,
thans nog enkel in sommige streken gebruikelijk,
Delnw,, by. loodkleurig.
IDelven, b. w. (ik doff, heb gedolven,) graven:
Een gat (in de aarde) delven. Onder de
aarde delven, begraven. uitdelven ,
rooijen Aardappels delven. —er , m.
(des -s, mem -s.) —ing, yr. (mrv. -en.)
Deznoed, m. (des -s.) geringe gedachte
van eigene waarde of verdienste , nederigheid , bescheidenheid. Somrnigen houden
dit woord voor een germanismus. —ig,
(-er, -st,) by. en bw. die demoed toont of
hezit; met demoed : Een zeer demoedig
man. In eene demoedige houding. —igen,
b. w. demoedig maken : lemand demoedis,.en.
Zich demoedisen zich demoedig aanstelleu
, y r. —iging,
of betoonen.
vr. —iglijk bw.
Deinpeu , b. w. verstikken ; smoren Bet
vuur dempen ; fig. still len , doen ophouden of
verrninderen : Een oproer dempen. Eerie
trommel of trompet dempen. Een zeil
dempen. vullen ,digt maken : Een' put
dempen. Sprw. Als het kal f verdronken is,
dempt men den put ,men tracht h et kwaad
of te keeren , als het te laat is. —per
in. (des -s, mrv. -s.) die of dat dempt. --ig,
(-er, -st,) by. van paarden, kortaderwg.
—igheid, vr. —ing, yr. --ster, yr.
(mrv. -s.)
Den, m. (des -s, mrv. -nen.) een bekende
naaldhoutboom.
Den , bep. lidw. zie De. —genen

voornaamw. , zie Degene.
IDenkbaar , by. dat zich laat denken.
-baarheid , yr. -beeld, o. gedachtebeeld,begrip, voorstelling: Iemand een denkbeeld van jets seven. -beeldig, (-er,-st.)
by . en bw.dat slechts in de gedachte bestaat,
onwezen/ijk , hersenschimmig.—beeldigheid, y r. -elijk, by. en bw. dat zich laat
denken ; waarschijnlijk : Denkelijk ziet
hem van daag.

Denken, onreg. b. en o. w.met H., (ik dacht,
gedacht,) met bewustzijn voorstellingen en begripper' vormeri 7 ant den geest werkzaam
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wezen : De menschdenkt,is een denkend wenadenken,vorschen, onderzoeken: Een
denkende kop. Juist of Grondig denken.
zijne oplettendheid op lets rigten , zich een
denkbeeld van lets vormen: lets denken , d. i.
zich lets voorstellen. Dat last zich niet denken, kan niet gedacht worden. Wat zullen
hierbij denken? Aan wien denkt gij ?
Waar denkt gij aan ? Om zijne zaken
denken. Op lets denken.
nadenken ,
overleggen: Wij moeten op middelen denken,
d.i.middelen beramen.*-,het daarvoor houden,
gelooven,achten, meenen: Watdenkt men van
de zaak ?
vermoeden :A dacht het wel.
oordeelen : Ik zalvoortaan beter over
hem denken, 46-, zich herinneren : Denk
aan zich voorstellen , voornemens
zijn : Wij denken naar Calif ornie te gaan.
—er, m. (des mrv. -s,) die denkt;
inzonderh. degene , die gewoon is over alias
na te denken en den grond der dingen te
onderzoeken. —jug, vr. —kracht,
yr. denkvermogen. —ster, yr. (mrv.-s.)
—vermogen, o. vermogen out te denken.
—wijs, —wijze, yr.'s menschen eigendommelijke wijze van denken (en handelen).
nennen, onverb. b y. van den dennenboom,
van dennenhout : Eene dennen plank. -appel,m.de uit houtachtige schubben bestaande zaadbol der dennen. -bast, m. -boom,
m. den. —bosch, o. o. bout
van den den. —houten, onverb. by.
—plank., yr. —rups , yr. rups welke
aan de dennen boomen groot nadeel doet.
—schors , yr. —tak,m.—wortel,
m. —woud, o. —zwam., vr. zwam ,
die op dennen groeit.
Der, bep. lidw., zie
Derde , by. rangschikkend telw. van drie,
als : Wij hebben van daag den derden (dap;
van) Februarij. 4-, m. (des -n, wry. -n,)
een derde persoon : Ik wil de zaak wel
bijleggen, doch niet ten nadeele ran een'
derde ; fig. scheidsman : Wij zullen het
geschil door derden laten beslechten. o.
derde deal : Ten derde , in de derde plaats.
In dit geval ncemt het , even als de overige
getallen van orde , meestal geen teeken van
meervoud aan : Ik kreeg lien gulden, dock
mijn neef twee derde van de gansehe sown.
46-, yr. (rnrv. -n,) drie opeenyolp,ende kaarten:
Hij roernde twee derden, de eene van horten
Boer, de andere van schoppen tien. —half,
by. twee heelen en het derde half , d. i.
twee en een half. — ndaagsch , 1w.
betgene elken derden dag plaats heeft :
Eene derdendaagsche koorts.
1Deren, b. w, schade doen , benadeelen :
Dat deert hem
schorten , schelen:
Wat deert u ? iemands medelijden op.wekken , doch weinig of niet meer in
gebruik : Gij deert

Des
neren ,

(mrv. -s,) deerne. —sgek ,
n. ietnand, die veal van de meisjes hondt.
—tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
deren.
Flergelijk, by. zoodanig, zulk Een dergelijk huis is /tier niet. Vroeger ward bet
als een betrekk. voornaamw. gebezigd ,
waarvoor men thans hoedanig gebruikt.
—halve, bw. om die reden , bij gevolg,
dus : Hij bloost , derhalve is hij niet geheel onschuldig. —mate, bw. in die
mate , zoo zeer, zoodanig: Zy beviel hem
dermate, dat haj Naar aanstonds ten huwelijk vroeg.
Derrie, m. (des -s,) harde grond , lien
men onder den modder vindt.—achtig, hy.
Dertel , enz., zie het meer gebruikelijke
'Bartel, enz.
Dertien, telw. drie en tien. *-, yr. (mrv.
-en,) het getal 13. —daagsch, by. dat
dertien dagen duurt of heeft gedunrd.
—dagig by. van dertien dagen. —de,
by. rangschikkend telw. van dertien als
De dertiende der maand. Ten dertiende , in
de dertiende plaats. Zie ook Derde.
—dehalf, twaalf en cen half. *-,
m. (des -s, mrv. -van,) weleer eene zilvermunt,het vierde gedeelte van eeterijksdaalder,
of f 0.625. —jarig, dertien jaar
oud ; dertien jaar durende. —maal bw.
dertien keer of reizen. —maandig , 10.
van dertien maand. —tje, o. (des -s, rnrv.
-s,) weleer eene zilvermunt , het vierde van
een' Zeeuwschen rijksdaalder , ter waarde
van f 0.65. —urig by. van dertien
uur.
Dertig, telw. driemaal tien : Dertig hazen.
Zij is in de dertig, , d. tussehen dertig en
veertig jaar oud. , yr. (mrv. -en,) getal
30. —dagig, by. —er , m. (des -s,
mrv. -s,) iemand van dertig jaar; lid caner
vergadering van dertig leden ; wijn die dertig
jaar oud is; wijn van 1830. —maal, bw.
dertig keer , dertig reizen. —ste, by. rangschikkend getal van dertig : De dertigste
der martad. De een en dertigste. o. dertigste deal , zie 1Derde : Ten dertigste ,
in de dertigste plaats. o. getal dertig
of van dertig : Een dertigtal stukken.
—voud, o. dertigmaal genomen getal :
Nesentig is het dertigvoud van drie .
—voudig, by , dertigniaai genomen.
—werf, bw. dertigmaal.
Derven , b. w. misscn , ontberen : Ik kan
uw bijzijn , uw' raad , niet derven. —er,
m. (des -s, mrv. -s,) vroeger in de spraakk.
6 nY. , ablativus. —ing , yr.
Derwaarts, bw. naar die plaats : Iler- en
derwaarts , been en weder. —wijze bw.
op zoodanige wijze.

Des,bijw. voor cm' vergr.trap met te, zoo veel:
Des te beter te erger.*-, voegw. derbalve:
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1k spreek vats uw belang , des Boor inij ,
of boor mil" des.
Des, bep. lidw. , zie De. —gelijlis,
bw. insgelijks, even zoo. —bevoegd,
by . daartoe bevoegd. —halve, bw. weinig
gebruikelijk, zieliDerhalve.—kundig,
by . daarin kundig : Een deskundige ?noel
het beoordeelen. —niettemin, bw. Matemin. —niettegenstaande bw. niettegenstaande. —wege, bw. daarom , om
die reden.
Ueugd , yr. (rnrv. -en,) goede hoedanigheid:
Men moet op de deugd der stof letten.
de zedelijke kracht van den wil cens
menscben in het volbrengen en betrachten
zijner pligten , en de bedre yenheid in het
vervullen zijner pligten , of de door oeferting
dier kracht verkregene vaardigheid : De
deugdbetrachten. Sprw. Van den nood eene
deugd maken, uit nood doen , wat men
anders zou nalaten. nut ; goed, doeli
weinig in gebruik Dat zal den zieke deugd
doen. Iemand deugd doen, d. goed deer.
—elijk (-er, -st,) b y. en bw. deugdzaam edit , wettig : Eene deugdelijke
sehuld. Iemand deugdelijk betalen. —elijkheid, yr. —lievend, (-er, -st,)
by. die de deugd liefheeft. —rijk, (-er,
-st,) by. rijk in deugd. —riikheid, yr.
—zaa,m, (-zamer, -st,) bv. en bw. (lie
deugd bezit Een deugdzaam mensch. -,
van stoffen , enz. dat goede hoedanigheden
bezit : Deugdzaam laken. Een deugdzaam
paard. —zaamheid, y r. deugd; voortreffelijkheid.
Dengen, o. w. met H., goede hoedanigheden bezitten, goed zijn: Die pen deugt
niet. Zij deugt niet veel. .Hij wil niet
deugen.—niet, m. en yr. (des -s, min. -en,)
iemand , die met deugt , een slecht mensch.
Deuk yr. (mrv. -en,) holligheid , door een'
slag of stoot veroorzaakt : De theepot is vol
deuken. Zie Bun. —en , b. w. deuken
in iets maken : Die tinnen kart is gedeukt.
—je,o.(des-s,mrv. -s,) verkleinw. van deuk.
Demi, (-er, -st,) by, en bw.gemeenz. zuinig,
karig , gierig : Zij is zeer deun. bw.
digt : Dean bij de kerk.
m. (des -s, rare. -en,) lied, gezang,
zang ; fig. Hij zingt altoos den oudendeun.
hij spreekt altijd van de zelfde zaak , beweert
steeds het:zelfde. —en,o. w. met H., zingen.
Deunheid, yr. karigheid.
Deuntje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van deun ; liecije : Zing een deuntje , omuwe
stem te laken hooren.
Deuntjes, bw. een weinig deun , karig,
zuinig of gierig.
Deur. , yr. (mrv. -en,) opening , waardoor
men i n- en uitgaat : De deur ingaan, uitgaan ; fig. Door de regte deur in lets komen,
lanes een' geoodoofden weg tot jets geraken.

De deur voor iets openen , open zetten ,
aanleiding tot iets geven.*--,datgene, waarme4
zulk eene opening worth gesloten : Aan de
deur Aloppen. De deur klemt ; fig. De
winter stoat voor de deur, d. nadert.
Net de deur in 't huffs vallen , iets onbezuisd doen of zeggen. lemand het gat van
de deur wij:en getneenz. voor : iemand
gebieden , de deur uit te gaan. Aan Bens
dooven mans deur kloppen geen gehoor
krijgen. *-, huffs : De deur uitgaan. Van
deur tot deur zijn brood bedeleq. lemand
de deur uitzetten. —beslag, o. —Mad,
0. naam eerier plant, welker bladen den
steel zoo naauw omsluiten , dat het schijnt,
alsof hij er door been gegroeid is. —boom,
dorpel,
rn. sluttboom op eerie deur.
m. —drempel, in. —duim,
—Kamer, deurklopper.-kengsel,
o. —kazijn yr. en 0. —ketting
m. ketting , waarinee eerie deur wordt gesloten. —klink yr. —klopper, rn.
in. klopper buiten aan eerie deur. —linop,
m. knop aan eene deur. —kozijn , yr.
en o. kruk, yr. —lijst, VI'. —post,
—ring, m. ring aan eene deur.
—schel, yr. —slot, o.
—stijl, stijl eener deur. —tje,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van deur.
—waarder, m. (des -s, mrv. -s.,) bij
de geregten zekere ambtenaar , welke de
partijen binnen laat en de bevelen van het
geregt uitvoert. —waarderschap, o.
(des -s,) ambt van deurwaarder.—wa,ardersdochter , yr. -waarderspost , rn. -waardersvrouw, yr.
-waardersweduw,, yr. -waarderszoon, m. - wachter m. portier. —wachtster,vr. portierse. —was,
0. deurblad.
Denvekater, m. (des -s, aim -s,) zeker
brood of kook.
Deuvik, rn. (des -s, mrv, -en,) tap of stop
in een vat. —en, b. w. door den deuvik ,
d. zonder kraan , aftappen. —je, 0.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van deuvik.
Dewelke, zie Welke.
Dewijl, voegw. ter aanduiding van den
grond eener zaak, omdat, naardien : Dewjl
ik veel te doen heb , kan ik niet uitgaan.
Deze, aanw. voornaamw. m. en yr. in 't onz.
(lit, tegenstell. van die of gene ter aanduiding van hetgene zoo nabij is , dat het
met den vinger kan aangeraakt worden :
Deze tafel en die stoel zijn nieuw, -,
doch ook van datgene wat verbonden is
met, of een gedeelte uitmaakt van, hetgene
met den vinger aangeraakt kan worden of

tegenwoordig is. Zoo zegt men : In dit uur,
dezen nacht , deze week , deze maand ,
dit jaar,, deze eeuw. Soms wordt bet zelfst.
naamw. verzwegen , als Dane lift uwe
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Die

dock verkiest gij deze *-, als zelfstandig Diamant
(des -s, mrv. -en.) en
zal het niet ligt voorkomen , dan in : Deze
( voor de stof) o. het zwaarste , digtste , dooren gene, sommigen , waarvoor men thans
zigtigste en kostbaarste edelgesteente
ook : Dezen en genen bezigt. Zie ook
Diamant van het schoonste water; fig.
4*-, in verband met gene , heeft deze betrekGrove diamanten slijpen. gestadig tangs de
king op het laatstgettoemde. girls Willem en
straat loopen. *-, gercedschap der giazemaJan verschillen aanmertelijk , deze is
kers , om het glas te snijden , dus genoemd
spaarzaarn en vlijtig , gene verkwistend
Liaar een diamanten puntje, dat in eel'
en traag. — Dc verbuitrin, is:
stijltje hevestigd is : 1k heb mijn' diamant
Enkel v.
vergeten. —en, onverh. by. van diamant
M.
Yr.
0.
of datmanten daarmede bezet Fen dia1. Deze,
deze,
dit.
manten ring kiwis ; fig. Eenediamanien5
2. Dozes.
dezer.
dezes,
bruiloft , feest van eehtelingen , die 75 jaar
dezer, deze. dezer, dit.
3. Dezen.
gehuwd zijn. —gruis o. gruis of poeder
evd.
4. Dezen.
it
m deze,
van diatnant. —mijn yr. —poeder,
—poeijer o. poeder van diarnant
M.
Vr.
O.
waarvan men zich tot het snijden of slijpen
deze.
1. Deze.
deze.
van diamanten bedient. —slijpen , o.
dezer.
2. Dezer,
dezer.
bet slijpen van diamanten ; kunst van den
dezer, deze. dezen,
3. Demi,,
diamantslijper. —slijper, m. kunstenaar ,
deze.
4. Deze.
deze.
welke bet diamantslijpen verstaat ; fig.
Dezelfde 5 hetzelfde. Men schrijft
Grove diamantslijper,, straatslijper. deze woorden ten onregte verbonden. Zie
slijperij, yr. het diarmintslijpen ; werkZelfde.
plaats van den diamantslijper. slijpersDezelve , pers. voorn. m. en y r. en hetdoehter, —slijpersjongen
zelve in het o. bawd: het eigenlijke perIn. -- slijpersknecht,m.—stijperssoon!. voornaamw. des 3. persoons vervangt.
leerling , tn. —slijpersvrouw,
Sedert BUDERDIJK tegen dit wow(' te velde
vr. —slijpers wed uw , vv. —silk
is getrokken vermijdeu goede schrijvers het moile
whrts: o0.on , m.
meer en nicer. De yerbuiging is:
(des -s, fire. -en,) dichtstuk ,
Enkelv.
gedicht ; bier cu daar op scholen sehrijfVr.
M.
0.
voorbeeld. —ader, yr. fig. drift tot
dezelve.
hetzelve.
1. Dezelve.
dichten. —en, b. w. bedenken, verzinnen,
Deszelven. derzelve,
verzieren : Leugens dichten. inzonderh.
derzelver.
een gedicht vervaardigen : Een lied dichten.
deszelfs.
2. 1 Deszelfs.
3. Denzelvcn. dezelve.
hetzeive.
—er, (des -s, mrv. -s,) wie de bekwaam4. Denzeiven. dezelve.
beid bezit om gedichten te waken : Nederhetzeive.
Meerv,
land heeft uitstckende diehters voortgebracht.--eres,vv.( ntrv. -sen.) —erlijk,
M.
Yr.
0.
1. Deze I ve.
deze I Ye,
deceive.
(-er, -st.) by. en bw. van een' dichten:
Dichterlijke vrijheden. eery' diebter
derzelve.
derzelve.
9 SDerzelve.
waardig ; als een dichter: Een dichterlijke
Derzelver. derzelver, derzelver,
shit. Dichterlijk spreken. —genootden zel ven.
3. Dcnzelven. dezelve.
4. dezelve.
dezelve.
schap o. genootschap van dictum.
dezelve.
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
'an de beide tweede naaniyallen staat de
dicht. —kunde, vv. kennis van de
eerste nA en de tweede vOer bet zeifstandige
dichtkunst, d. kennis van al datgene,
naamw. Ilet kind deszelven. Deszelfs
wat tot dichten behoort. —kundig by.
hais. Zie ook Zelf.
van de dichtkunde. --kunst, yr. de kunst
*Diacones , yr. (mrv. -sen.) vrouw.. die
om een gedicht te vervaardigen. —kunzich aan het verzorgen van armen toewijdt
stig b y. —luim, yr. geschiktheid
en met andere in een gesticht woont. —ie,
van den geest tot het maken van een dicht‘ v. (mrv. -ion,) armbestuur : Ann de diastuk. —lust , En. —maat, y r. versmaat,
conic komen, vervallen. Van de diaconie
gebonden —regel m. regel der
trekken„ —iea,rme, m. en yr. arme ,
dichtkunst; regel van een dichtstuk.—ster,
welke door de diaconie onderhouden wordt.
vr.(mrv.-s,)die dicht; dichteres.-stuk, o.ge—iekind o. kind , welk door de diadicht. —vuur, 0. sterke drift om te
conie onderhouden wordt. —ieschool
dichten. --tverk o. gedicht , dichterlijk
yr. school voor diaeonickincleren.
werk.
*)Baker, m. (des -s, mrv. -s, -en,) armbestuurder, arinverzorger.-sbank, vr.in de Die , aanw. voornaamw. m. en yr., in 't onz.
dat , tegenstell. van deze , ter aanduiding
kerk,bank voor de diakens-steltapo.(des-s,)
post van diaken.—spost, m.—swerk o.
van datgene hetwelk te ver verwijderd is,

—

199 --

Die
dan dat het met den vinger aangeraakt kan
worden : Die spiegel en deze kagchel zijn
oud. Zie Deze. De verbuiging is :
Enkelv.
O.
Arr.
M.
dat.
die.
1. Die.
diens.
dier.
2. Diens.
dier, die. dien, dat.
3. Dien.
dat.
die.
4. Dien.
Meerv.
0.
Yr.
N.
die.
die.
1. Die.
dier.
dier.
2. Dier,
dier, die. dien.
3. Dien.
die.
die.
4. Die.
betrekk, voornaamw. m. en yr. in 't onz.
dat , weike: De man, die het mij gezeqd
heeft. De vrouw , die overleden is. Het
kind. dat zijn' vader verloren heeft. De
vei bulging is:
Enkelv.
0.
Yr.
M.
die.
dat.
1. Die.
(ontbreekt)
2.
dat.
die.
3. Dien.
dat.
die.
4. Dien.
Meerv.
Yr.
0.
M.
die.
die.
1. Die.
(ontbreekt.)
dien.
die.
3. Dien.
die.
di
die.
4. Die.
Dief, m. (des -s , mrv. -yen ,) die cell'
ander' het zijne ontneemt : De dief is
gevat. Sprw. De gelegenheid snaakt den
dief , eene gunstige gelegenheid verleidt den
mensch ligt tot kwaaddoen. Elk is een dief
in zijne nering , elk tracht zijn eigen belang
to bevorderen. Kleine dieven hangt men
op , de groote laat men loopen, d. i. wanneer iemand nit den minderen stand cell'
misstap begaat , wordt hij gestraft , terwijI
de aanzienlijke voor grouter kwaad vaak
ongestraft blijit ; een of meer van de pit
eener kaars afgezonderde draden , welke Naar
does afloopen : Er is een dief aan de kaars.
—achtig (-er, -st,) by. en bw. op de
wijze der dieven : lets op eene diefachtis-e
wijze ontvreemden.*-, geneigd en gewooi, to
steles : Eene diefachtige meid. Een diejachtige aard. —achtigheild , yr.
—egge , yr. (mrv.-n,) die een' ander het
zijne htimelijk ontneemt. — Men zou beter
doen , dievege , dievige of ten minste dievegge tc schrijven. —hanger , —henker,, m. beul. Doze woorden mitten
niet ligt meer voorkomen. —ijzer, o.
ijzer van or tegen dieven. —je o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van dief.—kelder,
m. kelder,, waarin men dieven opsluit.
—leider, m. spotnaam voor: geregtsdienaar. —sell ,(-er, -ste, meest -,)zie Biel-

Dien
achtlg. —plant , yr, plant die op
eerie andere grocit en hare sappers steele.
—stal, m. heimelijke ontvreemding van
cens anders goed : Len' diejstal begaan
Zich aan diefstal schuldig maken. Hij
weed van negen diefstallen overtuigd ;
fig. loch weinig in gebruik , het gestolene
goed.
Diegene , bepalend voornaarnwoord , (zie
Da,tgene ,) m. en y r. die persoon :
Diegene is ook een leugenaar,, welke de
waarheid vernvijyt. De verbuiging is de
zelide als van die en gene (in degene), schoon
zelden jets anders dan de 1. en 4. nv. gebezigd
wordt.
Diemet, o. (des -s, mrv. -en.) eerie fijne
katoenen stof. —en, onverb. —fabrikant, in. vervaardiger van diemet. —wever , in.
Dienaangaande , bw, wat die zaak
betreft of aangaat.
Dienaar, m. (des -s, mrv. -s, -wren,)
iemand, welke dient : 111ij is steeds een
getrouw dienaar van um 'Luis geweest ; voor
iemand Welke ors loon dient , bezigt men
thaws veelal bediende, iemand die een
arnbt bekleedt : Een dienaar des staats.
Dienaar des goddek ken tvoords ; fig. Een
dienaar van God , d. een vereerder van
God. '"-, die aau ids onderworpen is: Een
dienaar der zonde.*-, als woord van beleefdheid : U w gehoorzame dienaar ; fig. Een'
dienaar maken, buigen. Zie ook de samengestelde Geregtsdiena,ar, Kamerdienaar, em. -ares,vr. (aim -sen,) het
y rouwelijke van dienaar, hoewel bijna enkel
als woord van beleefdheid : Uwe onderdanige dienaresse ; fig. Eene dienaresse
sunken, nijgen, —der, m. (des -s, mrv.-s.)
geregtsdienaar. —dersdochter,, yr.
—dershoed, rn. —derskleeding,

yr. — derspost, m. —dersrok 111.
_dersstok m. —dersvronw , yr.
—dersweduw, y r. —derszoon, in.
Dienen o. w. met H. , ondergeschikt ,
affiairkelijk of onderworpen zijn , en dent,
ondergeschiktheid door opgelegde werkzaarnheden , inzonderh, ligchamelijke en la 4;e verrigtingen, bewijzen: meisje gnat dienen.
Voor een gering loon bt:j iemand dienen.
Voor kok dienen. Aan tafel dienen. van
aanzienlijke verrigtingen Hij hee ft den
koning , den slant , het vaderland trouw
gediend ; fig. God dienen , d. flu verceren. De zonde dienen , een slaaf der zonde
zijn. iemands nut of belang bevorderen :
frie zal u in die zaak dienen ? uw advocaat
zijn Waarmede kan, ik u dienen? Kan ik
st. met een glas wijri dienen ? Dat diem: tat
niets. Die meld (tient n niet. Zulke spijzen
strekdienen niet voor zwakke magen,
ken, het middel ter bereiking van een ooginei.k
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zijn : Waartoe moet zulks dienen? Dat zal
enkel in den briefstijl : Uw dienstwillige
dienaar. —willigheid v r. —zaak
tot zijn' roem dienen. te pas omen ,
vr.bij krijgsl. of ambten., zaak, welke de dienst
vlijen : Die paarden dienen ons.*--, de plaats
aangaat.
van jets bekleeden : Dat dient voor kleeding.
111iensvolgens bw. en gevolge van dies.
behooren : Gij dient er nog dezenavond
heen te gaan. tot antwoord geven : Op Diep, (-er,-st,) by. dat zich ver van cene aangenomene oppervlakte naar beneden uitstrekt:
dat antwoord dient , enz. Om u te dienen
Een diepe kuil, put , sc hotel. Eene diepe
gemeenz. voor ik stem er in toe ; ik neem
gracht , rivier. Eene diepe wond. De kuil
er genoegen in ; ja , het is zoo. Schoon dienen
is twee el diep. Sprw. Stille waters hebben
vroeger algemeen als onzijdig werd beschouwd,
diepe gronden , lieden , die weinig spreken,
zijn er allengs onderscheidene uitdrukkingen
denken vaak het meest ; fig. Diepe (ingespanin de taal geslopen , die toonen , dat het ook
nene) gedachten. Een diep (ernstig , afgeb. w. is, bij v.: Daar,nede ben ik niet gediend,
trokken) gepeins. Len diep (naanwkeurig)
dat vlijt mij niet. Hij werd eerlijk door zijn'
onderzoek. Diepe (grondige) geleerdheid.
knecht gediend. Men zal wel doen , het beEen diepe (vaste) slaap. Diepe (zware)
heerschte woord steeds in den 4. naamv. te
zuchten. Een diep (onafgehroken) stilplaatsen , en dienen als h. w. aan te merken.
zwijgen. Eene diepe (grondige) kennis van
nienst, yr. (mrv. -en,) eene enkele daad ,
mensehelijke hart. Been diep (levendig)
waardoor men iernand dient : lemand eene
gevoel. Eene diepe (loge) bulging. Diepe
dienst bewiizen, doen. lemand ter dienst
(groote) ellende. Diepe (zware) rouw. Een
staan. Wat is er van hare dienst? wat verdiepe (groote) eerbied. van een gebouw,
langt zij? de gansche ornvang der verriglang : Dit huis is breed, maar niet zeer
tinp,en , waarmede men verpligt is een' ander'
diep. "-, bw. ver van de oppervlakte : Diep
te dienen Eene dienst zoeken. Geene dienst
gaan , van schepen in het water. Diep (ver)
kunnen vinden. Iemand in zijne dienst
in zee ; fig. Diep in schulden steken
nemen. Ben' Neer de dienst opzeggen. Uit
veel schulden hebben. Diep (ver) in de zestig.
de dienst zijn, gaan. inzonderh. krijgsHet zit er niet dieper , zijn verstand reikt
dienst Dienst nemen. In dienst gaan. De
niet verder. Diep (zwaar) adem halen, zuehdienst verlaten. lemand dienst geven ; fig.
ten. Diep (zeer) bed, oefd. *-, o. (des -s,)
vereering : De dienst van God. soms voor:
diepte van het water ; diep water : Het
Godsdienst,godsdienstige handeling of verriggrondelooze diep. —achtig, by. eenigsting. -aanbieding, yr. 't aanbieden van
zins diep. —denkend, by, die zijne
zijne dienst. —baa,r, by. die dient: Dtenstgedachten inspant , ernstig denkt. —denkbaar zijn , d. dienen. Hij is verscheidene
endkeid, yr. —en, bw, diep maken ,
ondergeschikt) ge(d,
aren
dienstbaar
j
uitdiepeu gemeenz. : Dat kan diepen
weest. knechtelijk , slaafsch. —baarnoch drogen dat verandert niets aan de
head , yr. staat van bediende ; slavernij :
Het huis der dienstbaarheid. —betoon,
zaak. *-, bij schilders, sehaduwen , schaduw
in eene schilderij brengen.—er rn. (des -s,
o, betooning van diensten. —bode, m. en
Hare. -s.) degene, welke diept. —grondig,
yr. knecht of meld. —bodenkamer,
1w. zeer grondig. yr. —flood, o.
yr. kamer ten gebruike der dienstboden.
peillood. —peinzend bv. sterk pein—bodenloon, m. en o. —geld, o.
zend. --sel , • o. (des -s, mrv. -s.) bij
geld voor de dienst. - huis , o. huis ,
(mrv. -n,) bet
maarin men dient ; huis van slavernij. —ig,
schilders , schaduw,
De
(byte
eener
wond
peilen.
-er,
-st,)
by.
van
dienst,
nuttig,
heilzaam:
diep
zijn
:
(
Dat is hem nit dienstig , niet dienstig
diepe plants , afgrond. —zinnig,
voor hem. —igheild, yr. —knecht
( -er, -st,) by. en bw. van een' diepen zin ,
afgetrokken , geheimzinnig ; peinzend , nam, knecht, die voor loon dient ; fig. dienaar.
denkend. yr. afgetrok—jaar o. jaar van dienst. —je, o. (des
kenheid. —zinniglijk, bw.
-s, mrv. -s,) verkleinw, van dienst. —loon,
m. en o. loon , dat inzonderh. een dienstbode Allier, o. (des -s, rare. -en,) ieder met ledematen voorzien leveed wezen 't welk door
erlangt. --inaagd , yr. vrouwelijke dienstgenuttigd voedsel leeft en groeit, zich voortbode. —mertd, yr. zie het meer defplant, gevoel en willekeurige bewegiug heeft:
tige Dienstmaagd. —meisje o.
Ook de mensch behoort tot de dieren, -,
—pligtig, by tot de krijgsdienst verpligt.
!kid van iemands dienst.
in een' meer beperkten zin,ieder levend:wezen
_tijd,
buiten den menseh : De dieren des velds.
(-er, -st,) by. en bw. vaardig ,
Schadellyke dieren. Een wild, tam dier.
bereid of geiTed om anderen te dienen , geBloedelooze of Gekorven dieren. Tweedienstig. —vaardigheid, yr. —vaarslachtige dieren ; fig. gemeenz. : Bet is
diglij bw. —vrij, by. vrij van zekere
een dier , zie Dierazje. Een leelijk
diensten , inzonderh. van beerendiensten.
Bier, d. lcelijk schepsel of menseli.
—willig, b y. dienstvaardig ; doch bijna
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Dier, (-der, -st,) b y . en bw. , zie bet thans Digt, (-er, -st,) by. weiks deelen r y a aat4
elkander liggen , naauw verbonden zijn: Digt
bijna uitsluitend gebruikterbutur. (Dierlinnen. Het goud is het digtste tnetaal. Een
azje , yr. (mrv. -s,) laag woord, een gemeen
digt prieel. Bet dtgte geboomte. Eene die„-te
schepsel.) --baar , (-der, -st,) b y . van
hey. D lil t schriyvett zaaijen. Bet vat is niet
groote waarde , zeer uitstekend ; geliefcl ,
digt , faat vocht door. Men kon het dak
bernind : Dierbare pandett. —baarheid,
niet diyt krijgen ; Eene zaak digt (geyr. uitmuntendheid.
beim) houden. Digt zijn, niets ontdekken.
Dierenbeschrijver,, m. besehrijver
1.1j is zoo digt als een pot, gemeenz. voor:
van dieren. —beseltrijving, yr. —gemen kan niets uit hem krijgen. Ben digte
veeht , :o. huid , y r. huid van een
reyen, welks droppels niet verre van elkander
—kwelier, in. —kwelster,
vallen. Het regent digt. lemand digt (ter
vr. degene , welke er behagen in selrept om
doge) ofhloppen. De glaasjes zwaaiden zoo
dieren Le kwellen.—riemon. in de sterrek.,
did t ale stofregen. Digt aan (kort bij) de
een gordel , dien men zich aan den hemel
deur. lk stond digt bij hem. Di9 t toedekken.
voorstelt en waarin zicli de twaalF teekenen
Diet doen , toedoen ; goed sluiten. Digt
bevinden : De teekenen van den dierenriem.
maken, digten. —en, w. digt maken :
—rijk 0. rijk der dieren, zie
Kant digten , d. i. de gebreken in kant her—tentmer, m. —wereld y r. de
stellen. —head , Yr. toestand van betgeen
wereld der dieren de dieren.
digt is; fig. geheimhonding; nabijheid.
Diergaarde, y r. park, waarin men dieren
—jes bijw. nabij , van nabij. —ster,
heeft.
yr. (men -s.) kantencligtster.
Diergelijk , b y . dergelijk. --halve,
Dij, y r. (ntrv. -en,) gedeelte van bet ligellaam,
zie Derhalve.
dat van de Iteup tot aan de knie reikt
Dierkoop , zie Duurkoop en Dier.
sehenkel : Een steek in de dij. --been ,
Dierkring , dierenriem. —kunde
0. —e yr. (mrv, -en,) dij. —en , o. w.
yr. kennis van de clieren. —kundig by.
met Z., in grootte toenenien , zwellen , uitbedreven in de dierkunde.-lijk,bv. het dier
zetten: De boonen dzli en. —gen, o.
eigen ; van dieren: Dierlijk voedsel; fig, grof
met Z., ( ik deeg, ben gedegen,) &jet). Zie oak
zinnelijk, even als het dier : Dierlijke lust.
Gedegen.—itarston.harst van de dij.
-lijklteid, y r. -ntensela, o. de mensal
—ing, yr.
in den dierlijken toestand. —park ,
—perk, o. diergaarde. (-er, -st,) Dijk , m. (des -s, mrv. -err,) Gene hoogtc of
dam , van aarde wier , enz. opgeworpen
b y . rijk in dieren : ben dierrijk land.
om het water to keeren : Een' dijk opzverpen ,
--snort, Yr. soort van differ]. (Dierte,
doorsteken. Zoden can den dijk brengen,
zie Duurte.) —tje, o. (des -s, ?Tarr, -s.)
um eel,' dijk te berstellen en doorbraken to
verkleinw. van dier.
beletten, fig. Dat brengt zoden can den dijk,
Dies , voegw. dies , derhalve. —halve ,
dat helpt. lemma aan den dijk jagen , of
zie Derhalve Deshalve Dierop den dijk zetten, gemeenz. iemand zonder
halve.
middelen van bestaan wegzenden. Bet is
Diets , by. eukel in : lemand (3. inv.) iets
een kerel als een dijk, Bij ziet er uit ,
diets maken , d. i. hem jets wijs maken.
alsof hij uit een' dijk gehouzven ware,
Voigens BILDERDIJK, welke het van dieden
gerneenz., hij is een gruote , sterke vent.
affeidt , behoorcle men diedsch te sehrijven.
—azie vr. dijk , dij ken ; het maken van
*Dievegge , vr., zie het minder goede
Diefegge.
Dieven , h. en o. W. met II., in het gewone
lever, eene verzaehteude nitdrukking voor
stele n , Zij heeft weer een paar
appels gediefd.-- bentie,vr.—gespuis,
0. gespuis van dieven. —jagt vr. jagt op
dieven. — lantaarn , ---lantaren ,
yr. lantaren, welker hat men bedekken kat,.
—leider, m. diefleider. —rot , o. rot
o f vereeniging van dieven. —taal , vr. voor
;anderen onverstaanbare taal , welke dieven
underling spreken.
Dieverij vr. (airy . -en,) herhaald stelen ;
d iefsta I : Hij werd om zijne dieverijen in de
gevangenies- gezet.
Diggel vr. (mrv. -en,) schaard , stink van
een gebroken aarden vat : Ann diggelen
valle tr.

dijken en al wat daartoe behoort.—aarde,
Yr. aarde, die geschikt is oar er dijken van
te awaken of waarvan men dijken maakt. -baas , m, aannerner van dijken. —bestunr, o. bestuur der dijken. —b#euk,
vr. doorbraak van eery' dij k. —en , b. w.,
zie ig edijken. *-, o.w. met 11. , een' dijk
of dij ken maken.— er, m. (des -s, mrv. -s,)
dijkwerker ; fig. gemeenz. : Eten als een
dijken, d.i. veel en met srnaak eten. -geld,
0. geld tot onderbond van dijken.—graaf,
opziener over dijken. —graafschap,
0. ambt van dijkgraaf; gedeelte van eene
provincie, waar iemand dij kgraaf is.-heentraa,d, zie Heemraad. —heem-

ra,adseltap,zielkeeinraadschap.
vr. bet dijken, --,fie, o. (des -s,

wr y. -s,) verkleinw. van dijk. —lasten
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m. mvv, ophrengst tot onderbnud der dijken.
-irneester,m.dijkgraaf. paal
in of aan een' dijk. —pi igtig, by. verpligt
om ceri' dijk te helper/ onderhouden.
0. wetten onitrent de dijken. —SehOUW
NT. —schriiver, rn. secretaris van bet
dijkbestunr. steel, m. dijkbestunr.-werk o. werk aan dijken. --werker,
m.dijker. --wezen, o. al w at de dijkei
betreft.
o. stuk van de dij. --tie, o. (des
-s, airy. -s,) verkleinw. van dij. --zak,
zak in de zijde van de brook.
(-er,-st,) by. dampig,vochtig: Di jzig
weer. —held, yr.
Dik (-ker. -st.) bv, en bw. eene ligchamehike uitgebreidheid aanduidende. tegenstell.
van lane en breed : De plonk is vier el long,
drie palm breed en een' rluirn dik. Deze
niuur is twee en veertig duim dik. *-, van
eene aanmerkelij ke nitgebreidheid in de opgegevene ri 8 ting : Een dikke bulk. Een dik
Een dik man. Eene zeer dikke vrouw.
Een dikk, boom. Dikke sneeuw. gezwollen Eene dikke worry. Een dik been.

glas jenever : De vent dronk vier diAkoppen
an elkandPr op. —koppig, (-er, -st.) by.
dik van kop. (-er, -st,) by. dik
van lijf. —lip, rn. en yr. persoon met dikke
tipper). —lippig (-er, -st.) bv. dik van
lippen. —metal --morals bw. dikmull, m. en yr. gemeenz.. persoon
met een' dikken moil. —nenzig,
-st,) by. dik van neus. —pens, in. en yr.
gemeenz., die eerie dikke pens heeft.
(mrv. -n,) bet dik zijn : Wegens de dikte
dikke or gezwollene pick:
Tarr het boek
Zij 'weft eene dikte aan de roe& dikke
gedeelte van eene letter. tegonsi.ell.van dunte.
—tenieter, m. werkt uig ter rooting der
dikke. —voetig, (-er, -st,) 1w. dik van
dik van
voeten. —wangig, (-er, -st,)
wangen. --went, bw.
vaak , meermalei dikwerf: kotnt

dikwijls bier. —zak m. en y r. dikpens,
doch minder gemeen.
Dille, yr. (mrv. -n,) aan eene sehop , enz.
gat , waarin de steel wordt bevestigd.
Dille , y r. een welriekend kruid , dat in de

tuinen wordt gekweekt.
wart nit vele deelen bestaat welke zich Ding, o. (des -s, mrr,, -en,) elk bestaand
nahij elkander bevinden Dik blued. Dik
iets, behalve personen , zaak Wet is dat
bier. Dikke beteekent op vele plaatsen
voor een ding ? God is de sehepper alter
vlotemelk , zie dit wooed , op andere : het
dingen. Voor het einde alter dingen. Jille
haasachtige deel van melk , door een zacht
goede dingen zijn drie. Alle divert hestaaa
your van de wei gescheiden, betwelk, met
in drie. Afsehuwelljke dingen verhalen.
room, striker, kaneel , enz. toebereid , voor
De liefde is een wonderlijk ding. Zie die
velen in den zomer eene groote lekkernij is.
kersen eens, zijn dingen als pruimen ;

Eene dikke wolk , luebt , dnisternis. Dik
hoar. Dikke board. *-, bw., als: Dik zaaijen.
Het B ras en het koren staan dik.
dik
kleeden ;
zitten d. mime
Er dik
middelen liebben. o. (des -s,) hetgene dik
is: Het dik van het been de knit. Bet dik
von kofiie ; fig. Door di'- en dun loopen.
(1. gemeenz., fangs virile , moesige wegen
door slijk en wafer loopert. —achtig , by.
—baard rn. iemand met cell' dikken
board. —bast rn. en yr. iemand met eel,'
dikkeri hnik. —beenig (-ee. --st,) 1w.
dik vary beenen.
m. en vr. gemeenz.,
iemanci met een' dikken bek. —bekkig-,

-st.)
dik van hek. --bladig, (-er,
-st.) b y . dik Nan blad:Dikbladige plonten.

—bioedig,
-st,) by. dik van blood.
--bloedigheid, Yr. bet dikbloedig
—batik , m. en vr. iemand met een' dikken
buik. —buikig, (-er. -st.) by. —heid,
yr. hoedanigheid van dik te zijn ; fig. in
scherts van or tot een' dikken persoon : Hoe
vaart zijne di k heid ? uwe dikheid ? —ken,
b. w. verdikkcn.
o. w. met 1, dik worden :

De melk begirt te dikken. —herd, in,
(des -s, mrv. -s,) dikke knaap. —koonig,
(-er, -st.) by. dik van koonen. —kop ,
en Yr. persoon met een' dikken kop. , rn.
gemeenz, , in SOMMige plaafsen , cen groot

fig. in den yeetronwelijken spreektr. van personen inzonderh. van meisjes : Die kleine
is een aardig ding , een zeer beva llig ding.
bezigheid :.[k heb
Zij is een mat ding.
nog vele dingen te verrigten. ontwerp ,
plan : Van groote dingen zwanger gamy.
Het wooed zaak is in vele gevalle r defriger.
On(ltijds beteekende ding oak geding Nv a a r van nog eenige sarnenstellingen overzij:i
bra dinc;itaal. —en 0.1V. [1.. (iii don;.,
heti gedongen,) over den prijs van vets cinderhandelen en daarhii minder bieilen , (1,in
geyraagd wordt : dingt nooit. Naauto
dingen en wet betalen. Lang over jets
ding-en; fi lf, trachten.st eeven : Naar iets, 1).v.
een ambt, d /num, . bet trachten te verkrijgen. Naar de gag dingen , zijn' strop
draaijen d. zich zoo gedragen , dat de
gala bet einde zal wezen. —er , m. (des
-s, mrv. -s.) al win dingt. —ing-, yr.
—etje, 0. (des -5. mry -s,) ;verkleinw. van
—stlaagsch , b y. van of op den
dingslag.
m. derde slag in de week :
Des dingsdags dingsdags , dingsdags
din8sdaags) vindt men hem te huis.-avond,
m. --middag, m. —morgen, in.
—nackt m. —namiddag m.
—ochtend, in, --- y oormiddag, m.
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--sch, by . dingsdaagscb. Zie Woensdagseh.
Dingster, vr. (mrv. -s,) die dingt.—stig-

Doek
oorspronkelijk van steen, doch thans meestal)
van been,inetorzonder oogen op iedere vlakte.
Men bedient er zich van bij onderscheidene
spelen waarin de hoogste of laagste oogen
op de vlakten der geworpenesteenen beslissen:
Men speelt meestal met twee dobbelsteenen.
teerling ; lig. dan of Tot dobbelsteenen
snijden, d. i. in vierkante stukjes. —tafel,
yr. tale! , waarop men dobbelt, veelal van
cen' verheven' rand voorzien. ziek,
(-er, -st,) by. die gaarne dobbelt ; fig. (lie
er van houdt . orn hoog of gevaarlijk spel to
spelen.—zucht, yr. zucht om to dobbelen.
}Bobber, in. (des -s. nary. -s.) pen aan een
hengel tuig : De dobber wil niet starts; fig.
Met dobbers (d. i. met bossen biezen )
leeren zwemmen. verond.„ zie
Ankerboei, kleine boot. —en , o. w.
met H. , als een dobber op- en neerdriken;
Het schuitje lag te dobbPren ; fig. Tusschen
hoop en vrees dobberen, d. zweven. -ing,
yr. —tje o. (des -s, mew. -s,) verkleinw.
van dobber.
Doeh voegw. dat cen minder volstrekte
iegenstelling , dan maar, to kennen geeft :
Hij bezit vele sehatten, dock hij is (daarbij)
gierig.
Dochter, yr. (mrv. -s, -en,) kind van het
vrouw. geslacht in betrekking tot hare
onders : De goede vrouw had twee beminnelijke doehters ; fig. in den vertrouw.
spreektr. zeggen andere personen tot jongere
van het vrouw. geslacht 111ijne dochter!
*-, in den hoogercn sehrijfstij1 heeten de
vrouw. personen van cen land , zoo wet
vrouwen als meisjes , dochteren, als : De
dochteren van Jeruzalem. De vrijheid en
geregtigheid, dochteren des llentels.

heid, yr. (mrv. -heden,) gemeenz., geschil,
oneenigheid : Ik wil met die dingstigheden
niets te doen hebben.*--. ding. —taal, yr.
taal der regtsgeleerden ; fig. krachtige taal
grondige redenering Dingtaal spreken.
Dat is dingtaal.
m. (van den -, mrv. disseben .) ectlafel : Is de diselt reeds gedekt? Wij zaten
nan den diseh. —genoot, rp . en yr. die
met iemand aan de zelfde tale' eet ; Bast.
m. (des -s, . -s,) soort van biji,
waarvan het ijzer in zijne hreedte een weinig
gebogen is en cene tegenovergestelde rigting
van den steel beeft : De dissel is een gereedschap van kuipers , timmerlieden, wagenmakers , enz. *-„ wag enboom waaraan de
paarden gespannen worden : In sommige
streken van Nederland heeft men wagens
met kromme dissels. —boom, m. wagendissel. —tje o. (des -s,mrv.-s,) verkleinw.
van dissel.
vr. (mrv. -s, -en,) een gewas, dat
met scherpe stekels beset is : De gezegende
distel ; fig. onaangenaamheid. moeijelijkheid.
—achtig, zie Distelig. —bloem,
yr. —en, o. w. met H., in de volkstaal ,
dwarsdrijven , stribbelen , harrewarren :ij
distelt altoos. — ig (-er, -st,) by. vol
distelen; fig. gemeenz., weérbarstig. -kruid,
0. kruid met stekels , distelachtig kruid.
—tje, O. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
distel. -wink, rn. naam van een inlandsch
voge I t je.
flit, aanw. voornaamw, o. zie Deze.
onbep. voor alle geslachten en getallen in
—kerk yr. bijkerk. --schap , o.
den 1. fly. als : Dit is de man, de vrouw,
(des -s,) staat van dochter. —sdochter,
die het gezegd heeft.Dit zijninijne kinderen.
yr. dochter eerier dochter. —skied, o.
(des -s,) het dobbelen Een'
Dobbel,
—sman, m. —szoon m. —tje,
dobbelen.
goeden dobbel hebben ,
0. ides -s, mrv. -s.) verkleinw. van dochter.
—aar, m. (des -s, mrv. - s, -aren.)
aarster yr. (mrv. -s,) die dobbelt ; *Doddeinen, b. w. bossen schudden ,
gelijk men een kind doet.
fig. speler ; spectilant , die om winst alles
want. —arij, vr. —beker, m. soort nodderig, (-er„ -st.) by. gemeenz. slaperig, lusteloos. —derigheid, yr. —ei,
van beker waaruit men de dobbelsteenen
o veil of bedorven ci. —iior, m. en yr.
werpt. —en , o. w. met 11., met dobbelpersoon , die slaperig of sulferig is.
steenen spelen : Wij zullen er orn dobbelen,
rn. (des -s, mrv. -s,) boerenfluit ;
wij zullen zien , wie de hoogste oogen
d.
zie noedelzak. —zak, m. zakpijp ,
werpt; fig. grof spelen ; ook : zich met ged. leeren zak met eene daaraan hevestigde
vaarlijke handelsondernemingen inlaten ,
pijp of fluit. zakspeler,, in.
windhandel drijven ; van bier gemeenz. :
Tegen twaalf oogen (die het hoogste getal Dock , 0. (des -s, war. -en,) lijnwaad ;
, stof.
m. stuk van eenige stof,
oogen op twee dobbelsteenen zijn) dobbelen,
dat tot ondersebeidene einden gebruikt word t,
d. gevaar loopen , zijn Joel niet te bereiken.
Wrijfdoeli,
zie
De zieke dobbelt tegen twaalf oogen, heat
dock enz. ens. : Fien' Witten (boric mn
weinig uitzigt op herstel. —hoorn, -den hats dragen."-, luijer: Het kind een'
horen —kroes , m. dobbelbeker.
sehoonen dock voordoen. Een kind in de
—spel, o. ---steer, m. een ligchaam
doeken winden. —en , b.
met een' dock
binnen zes gelijke vlakten met acht regte
sluiten ; fig. hedriegen in de luren leggen ;
boeken ingesloten , en gemaakt (misschien
%V
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Doel
gemeenz.: 11c zal
wel doeken , ik zal
bet wel does, uitvoeren , tot stand brengen.
—er m. (des -s, mrv. -s,) bedrieger.
—ing, vr. het doeken. —je o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van dock ; fig.: Er Beene
doekjes om winden, voor de vuist of zonder
omwegen spreken. Dat is maar een, doekie
voor tbloeden , eene kale nitvhigt. ---jeachiter o. een kinderspel. —maker,
m. die doek maakt. —markt , o. linnenmarkt. —scheerder, tn. lakenseheerder.
—speld , y r. speld aan een' dock.
—ster yr. (mrv. -s,) bedriegster.
Doel o. (des -s.) wit , waarop men mikt :
Naar het doel sehieten. Bet doel missen,
het wit niet raken ; sig. zijn oogmerk niet
bereiken; 4-, m. plaats , waar de schutters
naar het doel plagten te sehieten , veelal
Doelen genoemd. —en o. w. met H.,
mikken : Doelen op iets , op het wit ; fig.
Op lets doelen, d. lets bedoelen , jets in
't oog hebben. —einde, o. doe-1, doelwit.
o. mikkizer.-wit , 0. Joel; meestal
fig. oogmerk : Zzjn doelwit bereiken.
*poem, m. (des -s,) bet doemen. —en ,
b. w. veroordeelen, verwijzen : lemand tot
eene straf doemen. ----enswaardig zie
lloemwaardig. —er , m. (des -s,
inn/. -s,) die doemt. —ing , vr. —lust,
m. lust tot doemen. —ster y r. (mrv. -s.)
—waardig, (-er, -st,) by. en hw. waardig
gedoemd te worden. —waardiglieid
yr. —waardiglijk, hw. —zucht, yr.
"'Poen, onreg. b. w. werken verrigten , nitrigten : Eene goede dead doen. Eene boodschap, dienst ,reis , wandeling doen. Zsjn'
pligt doen. Een gebed doen. Onregt doen.
Iemands zin doen. Zijn best doen. Jets te
doen hebben ; fig. Ik wil daar niets met
te doen hebben, d. er mij Met mee inlaten.
Wat heb ik met u te doen ? Ik heb lets bij
nzijn' buurman te doen. Ik Itch er cad te
doen , het gnat mij ter harte. Hij hee/'t (in
zijn' winkel) niet ?Jed te doeu , d. heeft
weinig klandizie. reel te doen hebben.
noon maakt hem veel te doen, veroorzaakt
hem veel zorg en moeite. Wat is dear te
doen ? wat valt daar voor ? Met iemand
te doen hebben , zaken te verrigten hebben.
111u hebt ye met my te doen , on trek ik
mij de zaak aan. Yet een' man of een
meisje te doen gehadhebben, d. vleesehelijke gemeenschap met een' man of meisje
gehad hebben. E'en' winkel doen , d. een'
Winkel hebben ; (van bier:
o. w, met
liandelen In tabak , „3rutterswaren , enz.
doen.) Zich, wat of veel op zijne bekwaamheid te goed doen, d.i. zich daarop beroemen.
Zich wat te goed doen , met smaak eten.
Yet lets doende zijn, aan lets bezig zijn.
Zoo doende , op die wijze. Al doende leert
men.
geven opleveren : De Pruisische

lioen
daalder doet thans rnaar f 1.73; zie ook

itescheid Iffandreiking ,
maken dat jets gedaan
kening enz.
worth : lemand het hazepad doen kiezen.
Wil hij het niet doen ? ik zal 't hem wel
doer, doen ; zie ook. Gedaau. in
plaats van een voorgaand werkw. om daarvan de herhaling te verrnijden : Hij gedraagt
zich beter,, dart, hij ooit gedaan heel t.
Van een ander werkw. gevolgd , heeft doen
j u bet verl. deelw. ook doen , als : Ik heb
het u doen, zien. — Er is onder alle werkwoorden missehien geen enkel dat zulk eene
menigvuldigheid van beteekenissen aanneemt,
als doen, en het is onmogelijk , die alle op
te geven. — Wij zullen intusseben bier de
voornaamste verhindingen met voorzetsels
laten volgen , waar i et in meer of minder
afwijkende beteekenissen voorkomt ; 1.) aan,
als : De kok deed (stak) het vleesch aan
het spit. Hij deed (bevestigde) het touw aan
den kruiwagen. IN deed veel aan de kinderen van zijne zuster, hij hielp hen voort.
Jk kan er niets aan doen , bet niet verhinderen. Dat zal er weinig aan doen,
helpers ; fig. lemand iets , eene meid clan
de hand doen, voorslaan ; 2.) achter,
als : Doe (leg , veeg) het stof achter de
deur ; 3.) hij, als : Ilij deed (voegde) er
zeven gulden bij. .1-17,;; wil zijn' neef bij
een' timmerman in de leer doen. Wij deden
de arme kinderen bij eene brave vrouw in
den kost; 4.) boven, als: Doe den paraplu
boven't hoofd ; 5.) buiten, als: Een kind
buiten't huis doen, het in den kost besteden ;
6.)d o or , a Is: Ben vochtdoor eendoek doen,
het er door later loopen. Het eene door het
andere doen. , het ondereen mengen. Een'
draad door de rtgald doen, steken. Doe
het touw door den ring ; 7.) i n als : Doe
tout in de soep. Iemand in den kost,
de leer doen. De koeijen in de wei doen ;
8.) m e t, als : 147 at zal ik met het paard
doen? Ik kart niets met hem doen, niets
met hem iiityoeren, ook : ik kan geen' handel

met hem drijven ; 9.) naar, als : E'en kind
naar de school doen, zenden. Indies ?rid' er
maar naar deden, ors er naar gedroegen;
10.) o m , als : Len' dock om den hats doen.
Een papier urn den ring doen; 11. )onder„
als : Doe (leg) er e-n papier onder. Doe
( meng) er wat mosterd order; 12.) o p,
als : Doe (leg. ) er eene pleister op. Doe (sluit)
den bond op de achterkamer ; 13.) o v e r,
als: Zij deed (legde, bond, enz.) er eene
servet over ; 4. )t e, als: Te niet doen, vernietigen ; 15.) t e g en , als Wet ken ik er
tegen doen ? 16.) t o e , als : Dat zal er niet
veel toe doen, cr weinig aan veranderen ;
17.) 11 i t, als : De Itoenders uit het hok
doen. Gij moet de appels nit de ?nand
doen ; 18.) v a n, als : Bet touw van den
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kruiwagen doen, losmaken. De kinderen
van de school doen, wegnemen ; 19.) v o o r,
als: Hij doet niets voor zijne ku'aal, Wendt
Beene middelen daartegen 'aan. o. (des
-s.) verrigten , handelen : Dat is zijn doen
ttiet, dat is zijne manier van handelen
Hij is er doen en laten , het doen en loten,
hij doet en laat er wat hij wit ; of liever :
hij bereddert er a p es. Iemands doen en
laten , zijn gedrag , zijne leefwijzc ; fig.
bedrijf : zit in een goed in een' goeden
doen , hij beat een goed bedrijf,, een goed
middel van bestaan. —er m. (des -s, mrv.
-s,) die doet, nicest in samenstell. —jet,
on. en y r. (des -s, mrv. -en,) gerneenz., die
niets doet , die steeds met de handen over
elkander zit. —ing, y r. het doen. —lijk,
(-er, -st,) by. dat gedaan kan worden, nitvoerbaar. —lijkheid, yr. —ster yr.
(rnrv. -s.)
*Doeze, zie Zotskap.
*Doezelaar, tn. (des -s, mrv. -s.) een
aan een stokje bevestigd stukje zacht leer,
of ook een samengerold papier,, met welks
punt men de kriitstrepen verdrijft. —en,
b. w. met den doezelaar bewerken.

—ing , yr.
Dor, tn. (des -5, mrv. -fen,) bij het roeijen ,
riemslag ; slag, stoat, douw remand een'
dof seven. #-, aan vrouwekleederen , ruim
opgezet stuk, dat als met wind gevuld is.
*-, (-fer, -st,) b y . en bw. zonder glans , mat :
Eene doffs kleur. van tnoneu nit hetder : Een dot' geluid ; fig. zonder levendigheid : Doi van geest. Zij was zeer dof.
—fen, b. w. slaan , douwen , stooten.
—fer rn. (des -s, mrv. -s.) die loft.
(Dottier, m.(des-s, mrv. -s,)mannetje der
duiven , op vele plaatsen arend, geheeten ;
fig. die de meisjes naloopt , in een' kwaden
zin. Doliertje o. (des -s, mry -s,) verkleir,w. van dofThr.) —figheid Yr. dofheld. —ling, y r. —je o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van dol. —held , y r. matheid ; flaauwheid van een Fluid; fig. gebrek
aan levendigheid van geest. —ster, yr.
(nor. -s.)
oftt , y r. (mrv. -en,) roeibank, zitplank in
eene schuit.
nog, m. (des -s, MTV. -gen,) cen groote
lingelsche bond. —ger, m. (des -s, sari'.
-s,) kabeljaauw. —gerboot , yr. cm visschersvaartuig in de Noordzee. —getje
—je, o. (des-s, aim -s,) verkleinw. van dog,
Dojer,, m. (des -s, mrv. -s,) bet geel van
het ei, adders door. —tje o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van dojer.
nok, o. (des -s, mrv. -ken,) beslotene plaats,
waar de schepen tegen wind en weer beveiligd zijn : Een droop dok.
yr. eene
stroowisch , die onder eene niet met kalk
aangestrekene dakpan wordt bevestigd.

--ken , h. w. in het dok breng en ; dakpannen van dokken voorzie:).

Dokken , b. w. zie Opdokken.
*Dokter m. (des -s, mrv. -s.) geneesheer ,
arts. —en , 0. w. met H., geneesmiddeleti
gebruiken Oet beroep van dokter nit oeferien.
—sgang, m. gang of bezoek van cm'
dokter ; gemeenz. : Mijn &ail is geen
doktersgang zegt iemand , die een' vergeelschen gang heeft gedaan. —srekening,
yr. rekening van een' dokter.
1D01 , (de o als in mol,) rn. (des -s, mrv. -len,)
roeipen, gedeelte van een' vensterdnim , enz.,
waarem het hengsel draait.
Dot , (de o als in vol,) -ler, -st.,) b y. en bw.
razend, woedend : Dol worden , maken.
Een dolle p ond, elders een raz,ende hond.
Een dol mensch. Dolle kernel, scheerling;
fig. Het is om do/ te worden. Iemand dol
maker.
(ueZijt
. gij dol ?*-, in sommige streken,

Dolboord ,

o. boord , waarin de dollen

worden bevestigd.

noldriftig, (-er, -st,) b y.

en bw. al te
voortvarend , met dolle drift , onbedachtzaam. —heid, vr.
*Dole , yr. (mrv. -n.) eene soort van kraai.
Doff verl. tijd van delver).
Dollen o. w. met H., dwalen ; van bier :
Een dolende ridder , zwervende ridder , of
ridder , die avonturen ging zoeken.

ridderscha,p yr. beginselen en gebruiken der dolende ridders ; de dolende ridders.
Dolfijn, m. (des -s, mrv. -en,) een groote
zeevisch , die longer) 'welt en adem haalt ;
in de geschied. weleer,, oudste zoon des
Konings van Frankrijk , dauphin. —tje,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van dollijn.
o. gat voor een' dol.
Dotheid, yr. hoedanigheid van dol te zijn;
—huis , o. hills voor krankDolik yr. cen onkruid.

Doling , yr. (mrv. -en,) het dolen.
Dolk m. (des -s, met, . -en,) een korte
stootdegen , moordpriem , pook ; fig. Ziju
naam is een dolk in mijne del. ---je, u.
(des -s,mrv. -s,) verkleinw. van dolk.

Dolkop, m. en yr. dol mensch, zinnelooze,
oribezuisde. --pig, (-er, -st,)
en bw.
zinnel000s , onbezirisd.

*113ollisteek --scoot

m. steek, stoot

met cell' dolk.

Done-hondsbeet m. beet van een'
dollen hond. —man, m. zinnelooze ,
onbezuisde , dolle kerel.
o. w. met 1-1.. in sommige streken,
ijlen , niet wet bij 't hooldzijn. —ligheid,
yr. (mrv. -heden,) dolheid ; dolle streck.
—zinnig (-er, -st,) b y. en bw. onbezuisd,
onbezonnen. —zinnigheid y r. onbezuisdheid , onbezonnenheid.

4Dollen,
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Dome
Dom, uitgang van zelfstandige naamwoor-

Dond
zinken : Hij werd in het konde water gedompeld; fig. Zijne losbandigheid dompelde
hem in een' poel van ellende. —er, m.
(des -s, mrv. -s,) dompelaar. —ing yr.
(mrv. -en.)
11Dompen , b. w. dompelen ; in de krijgsd.:
Het geschut dompen , d. i. bet van voren
laten zakken om lager te schieten. -.
dempen , uitdooven. —er,, rn. (des -s, rnrv.
-s,) domphoren , een kegelvormig kapje ,
dat men op eerie brandende kaars zet , om
Naar uit te doen ; fig. gemeenz. duisterling,
vijand van verlichting, dornperridder. --erridder,, m. getneenz. domper. -ertje ,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van domper.
—hoorn, —horen, m. domper.
—ig , (-er, -st,) by. bedompt ; Deze kamer
is dompig. Dompig lads. —igheid, yr.
bedomptheid. —neus, m. gemeenz. ,
groote , inzonderh. van onderen breede neus,
die veel naar een' domphoren
m. en yr. iemand, die zulk een' neus heeft.
Domproost, m. proost bij eene domkerk.
_Blonder, en. (des -s, mrv. -s.) het rollende
geraas in de luck , dat men bij onweer
hoort : De donder roll verschrikkelijk
de lucht. Zouden we donder krijgen ? *-,
donderslag: Wij hoorden een' zwaren donder;
fig. De naam van dien man is een donder
in inijne ooren. ---aal, m. twain van een'
visch. —aar , m. (des -s,) dondergod ,
Jupiter. —baard, en. naam van zekere
beitel
dikbladige plant ; huislook.
m. zekere beitelvorrnige stem , die volgens
het bijgeloof bij elken donclerslag op de
aarde koint. —boonen., yr. mrv. smeerwortel. —bui, vr. bui verzeld met donder,
onweérsbui. —bus , yr. naam van een verouderd stuk gesehut. —daagsch , by.

den. 1.) Achter bijv. naamw. vide wortels
van werkw. geeft dom den staat of toestand
van dengenen te kennen , aan wien de eigetischap of de werking toegekend wordt : rijkdom , ouderdom wasdom ; 2.) Van persoonsnamen afgeleid geven de woorden op
dom datgene te kennen , wat den persoon
als zijn eigendom toekonit : Het priesterdom,
bet priesteramht. Het Chrtstendont , de
eigendom van den Christen , de Christelijke
Godsdienst ; 3.) Vele woorden op dom geven
het gebied van den persoon te kennel' : Het
hertog dom.
Dom, (-mer, -st,) by. en bw. door de natuur
met weinig verstand bedeck!, bot : Ern dom
menseh. Zoo dom als eene dat gebrek
aan oordeel verraadt : Domme streken begaan. Dat was een domme zet. Hoe dorm
gedraagt hij zich
Dom (des -s, mrv. -men,) hoofdkerk :
De dom te Utrecht. —deken in. deken
eener domkerk.
*Domein o. (des -s, mrv. -en,) kroongoed.
--bestuur o. —goed, o. domein.
—refit, o. refit betreffende kroongoederen.
1Domheer m. koorheer eener domkerk.
—schap, o. (des -s,) waardigheid van
domheer.
Dombeid, yr. (mrv. -heden,) het dom
zijn ; domme streek.
41:Pominikaan, m. (des -s, mrv. -anen,)
predikheer. —aner, m. (des -s, rnrv. -s,)
dominikaan. onverb. b y . , als : DominiLeiner monnik , klooster.
Domkapittel, o. ligehaam der domheeren
bij eene domkerk. —kerk , yr. hoofdkerk , dom. —klok, yr. klok van den dom.
Domkop, m. en yr. (des -s, mrv. -pen,)
domoor.
van of op den donderdag.
Domkoster m. koster eerier domkerk.
Donderdag, tn. de vijfde dag der week:
Dommekracht, yr. werktitig tot ophef
lk kom donderdag, d. aanstaanden donfing van zware fasten, elders Aardwinde of,
derdag. Des donderdags ga ik nooit uit.
bij verkorting. Winde geheeten ; fig. iemand,
Witte donderdag, donderdag voor pa schen.
welke dom en met geweld krachtig te werk
—avond, m. —middag,
gaat Hid is erne regte dommekracht.
—morgen, tn. —nacht , m.
*-Dommel., m. (des -s,) de daad van dom—namiddag, m. —ochtend,
melen. —en, 0. w. met II_ gonzen, gelijk
—sch, by. donderdaagsch. Zie •Woensde bijen doen ; in sommige streken , sluimedagsch. --voormiddag, m.
ren ; fig. mompelen , zacht spreken. b. Donderen, onpers. w. met II., van het
w. mengen , vermengen : Ondereen dontgeraas bij onweer,, een steak en vreeselijk
melen. (Dommelijk, bw. dom.)
geluid voortbrengen : Rot dondert. *-, o. w.
—ling, yr.
inet 11., een donderend gedruisch doen
*Dommerik, m. (des -s, mrv. -en, -ken, )
hooren : De Heere dondert van den Hemel;
dom mensch. —migheid y r. (mry
fig. Eerie donderende stem. Met zijne stem
-heden.) domheid ; domme streek. —oor,
donderen. Tegen iemand donderen, d. i.
in, en yr. dam mensch , dommerik,
heyig uitvaren. Zoo dra men' t geschut hoorde
Romp, m. (des --s,) damp.
donderen. *-, b. w. lage uitdrukk. met
nompelaar, m. (des -s, rnrv. -s,) voorkracht en gedrutsch werpen : Men donderde
stander van den dompeldoop; :zekere waterhem van de trappers, —er, m. (des -s,
vogel. —doop, m. loop bij indompelieg.
mrv. -s,) donderaar. — Dit woord verdient
—en , b. w. onder water steken laten
oru bekende redenen to worden vermeden.
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-god, m. in de label'. donderaar. -gond,
0. donderpoeder. —kloot , m. donderbeitel , dondersteen. —lucht, yr. !Licht,

welke donker voorspelt. — padde, yr.
irr sornmige streken , jonge kikvorsch . die
nog geene pooten heeft. —poeder,
-poeijer, o. bij de scheikundigen een nit
good of zilver bereid poeijer,, dat bij de
minste wrijving met een vreeselijk geweld
ontploft. —schoer, o. donderhui. -slag,
m. —steer, donderbeitel. —straa,l,
rn. bliksenistraal. —vlaag, yr. doriderbui.
vr. wolk , nit welke het dondert.
—zilver o. donderpoeijer.
Ellonker , (-der, -s!,) b y. en bw. van het
noodige licht beroold. eenigszins duister :
Een donkervertrek.Eene don kere( hetrokken)
lucht. Het wordt donker. Een donkere dzg.
Donker Tussehen licht en donkey,
in de schemering. De donkere karner , camera obscura, d.i, verdonkerie ka:ner, waarin
bet licht slechts door eerie kleine ronde van
een bol glas voorziene opening volt. Flierdoor vertoonen zich de voorwerpen, die buiten
van de zon beschenen worden, o:. een' witten
dock met !mime natuurlijke kieuren ; fig.
dat de noodige klaarheid mist : Donkere
woorden. Eene donkere rede van kleuren,
naar het zwart trekkende: Eene donkere
vertv.Donkere stoffen. Een donkerbehangsel.
*-, verborgen : De donkere toekornst. k-,
stuursch , onvriendelijk : Een donker gezigt.
Donker zien.
onvoordeelig ongunstig :
Een donker vooruitzigt. Het ziet er donker
voor 011S nit. o. (des -s,) donkerheid :
In het donker , yeelal : In den donker
zitten. Bond taster' als een blinde in het
donker. —a,chtig, by. —blaauw,
by. zwartachtig hlaauw , hoogbIaauw,
-bruin, by. zwartachtig bruin. —geel,
bv. hooggeei. —grijs , by. zwartachtig,
grijs. —groen, [)V. hooggroen. —heid,
yr. —lijk, bw.—paars, by. pimp& paars.
—rood, by. hoogrood.
ons,o. (van het -.) soort van korte en zachte
vei1ren , welke zekere deelen van bet Jigchaarn der vogden , bij v. der zwairen
ganzen , ienz. bedekken Een kussen met
dons gevuld ; fig. bed van dons : In 't
zachte dons. —en, zie Dolmen.
*Z1onzen, onverb. b y. van dons Donzen
becIdert zijn kostbaar.
Mod, m. ( des -s, ?WV -en,) het ophouden
van bet dierlijke leven : Voor den dood
vreezen. „Met den dood 'worstelen , op sterven
liggen en niet aanstonds kunnen sterven. Den
dood onder de oogen zien , zijn Leven wager).
Den dood op de lippen hebben, bijna dood
zijn. Ira zijn' dood loopen, zich in levensgevaar begeven. Zijn'llatuttrlyyken dood sterven. tvilde liever duizend dooden sterven.
II1j zal cc den dood van hebben. liet zal 1
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zijn dood wezen. Den dood aan gets drinken,
Gij zijt een man , een kind des doods
gij moet den dood sterven. Op den dood
zitten , wegens eene halszaak in de gevangenis zitten. Sprw. Des eenen dood is des
anderen brood, het ongeluk van den eerie
is het gehrk van den andere. Poor den dood
is Been kruid gewassen, d. i. men moet
eenrnaal sterven. (Dood word vroeger,
en ook Mans nog door sommigen , tevens
vrouw. gebrnikt : remand ter doodbrengen.
Ter dood toe , doodelijk. Ter dood veroordeelen ;) fig. een geraarnte met eene zeis
en eon' zandlooper
welk de dood moet
voorsteilen : bleek ais de dood. -,
by. gestorven , levenloos : Een doode pond.
De vrouw is dood. Door! bijten , bloeden,
gooljen, hongeren , maken, sehieten, siaan,
steken. Zich dood drinken, ergeren , eten,
loopen, sehreijen vasten , vreten , werken,
zingers zuipen. Een paard dood jagen ;
fig. Een doode tijd voor den handel, d.i.
tijd , waarin weinig handel wordt gedreven.
.Hij is een dood ligchaam , een menscit
zunder pest. Die zaak is reeds lang dood,
dood gebtoed , vergeten. Dood toopen, van
eene straat of weg. , die zoodanig eindigt,
dat men terug moet keeren. Hij zal ze dood
doen , gemeenz. bij zal wat urtvoeren. Den
stroone dood zeilen , den stroom of den
vloed overwinnen. Op een' dooden stroom
zitten , geene klandizie trebben. Een dood
(renteloos) kapitaal. Eene doode taal , die
niet meer de tool is , welke door een yolk
gesproken wordt. De doode hand, als :
Ann de doode hand verkoopen d. aan
eene kerk , klooster of ander gesticht. Die
hoeve is sedert eeuwen in de doode hand.
De doode zee , in het voormalige Judea. —
In sarnenstelling met eenige p ity. naamw.
beteekent dood in eene zeer hooge mate,
door en door. Ja men gehruikt zells in het
dagelijksche verkeer doodaf voor doodmoedo.:,
—aas 0. beter dood aas, zie Ihireng,
—arm, by. zeer arm. —attest, o.
bewijs van iemands overlijden. —baar,
vr, lijkbaar. —bed , o. sterfbed. —berigt 0. berigt van iemands dood.
-bidder, m. begrafenishidder. -bijteu,
ong,el. h. w. sommigen schrijven dit en dergefijke woorden ten onregte verbonderm :
bij AV. komen enkei doodsltan en doodsteken voor. —bleek by. bleek als de
dood. —boek , o. register, waarin
narnen der oyeriedeneri met den dog van bun'
dood zijn ometeekend. —brief, m. brief,
waarin de dood van iernand herigt wordt ;
doodattest. —bus, vr. lijkbus, asehkririk.
—ceel, yr. lijst dergenen , welke op eene
begrafenis zijn getioodigd; doodattest.
—e in. en vr, (des -n, nirr.-en.) overledene. —eetster, yr., zie Doodeter.
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uiterste grand vat ' nood. —steek, m.
(-er, -st,) b y. en bw, flat den
doodende steek ; fig. Dat was voor hem
dood kan veroorzaken : Doodelijke wonden,
een doodsteek , was een doodsteek in zijn
ter dood toe : Doodelijk
veryiften.
hart, hem een doodsteek in 't hart dat
aan den dood gelijk,
kwetsen , wonden.
berokkende hem groot verdriet. —steken,
zwaar,
doodsch : Er doodelijk uitzien ;
ongel. b. w., zie noodbijten. - steker,
steek hevig : Doodelijke smart, haat.
m. die icmand dood steekt of gestoken heeft.
, y r. —en , b. w. van het
—stil , by. ongemeen of geheel stil. -level' berooven , ornbrengen ; doen sterven:
stond, m. stervensuur ; fig. noodlottig
lemand dooden ; fig. Zone lusten dooden,
nut.. —straf, y r. straf des doods. - strijd,
beteugelen. *-, gemeenz. , iernand van het
m. worsteling met den dood. —stroom
tegendeel overtuigen : Ik zeg u de waarm. in de fabell. de Styx. —stuip, yr.
heid: dood mij , als gij kunt. —endans,
laatste stuiptrekking ; fig. laatste poging.
tn. eene zinnebeeldige voorstelling , waarin
—verf —verw, yr. doodelijke kleur;
tie dood als een geraarnte personen van
bij seiti id. grondverw. —verven,
-elkert leeftijd , stand en geslacht danseud
—verwen. , b. w. (ik doodverf, doodverw.,
wegvoert (An aan te duiden , dat de dood
ens.) bij schilders , in de doodverw zetten :
onder de menschen geen onderscheid rnaakt:
Fen landsehap doodverwen ; dock nicest
De Doodendans van Holbein te Basel is
als : remand met iets doodverwen, d.i.
beroeind. —enkop rn. doodshoofd ; in
meenen of verspreiden , dat iernand icts
de scheik. zeker overblysel waarvan men
krijgen sal : B. wordt met den notarispost
vroeger meende, flat geen gebruik meer geto K, ,;edoodverwd. —verwig, by. met
maakt kon worden. enntarstelt , in.
de Jett y des doods. vijand
rnarsch bij 't begraven eel ' s krijgsmans.
vr. hittere of gezworeue vijand of
—er m. (des -s. mrv. -s,) die doods.
vijandin. —vonnis, o. vonnis des doods:
ter,, in. nutteloos Bier ; fig. persoon , die
Het doodvonnis is over hem uitgesproken.
wet eel, doch niets uitrigt. —goed, by.
—werk o. gedeelte van een schip boven
gemeenz. door en door goed. —graver ,
—wond —wonde, yr. doodeIn. grafdelver. —graversdocitter
lijke wond. —ziek, by. doodelijk ziek.
vr.—graverskneclut,m. -gravers—ziekte, yr. doodelijke ziekte.—zonde,
vrouw vv. —graversweduw ,
yr. zonde , waarvoor men den dood verdient;
vr. —graverswerk, o. —graversin de 11.-C. kerk, zonde, welke den eeuwigen
woning yr. —graverszoon rn.
--last, yr. kist , waarin een
dood ten gevolge heat. : ze zijn ten getalle van
—ing, vr.
seven. —zwak, by. in de hoogste mate
lijk wordt begravert. o. henzwak.—zweet, o.zweet van eon' stet vende.
nekleed ; Iii kkleed. —Wok vr. kick ,
noof, (-Yee, -st,) by. van 't gehoor beroofd,
die bij ietnands dood u ordt geluid.
zonder geltoor : Doof zijn, worden. Zich
bv. door en door kond, —krazak , by.
(toot' houden, ziell houden alsof men doof
doodziek. —lied , lijkzang. —maal
is , niet willcn hooren. illijn doove oor ; fig.
o. begraknismaal. inoe", inoede,
Hij is doof aan dat oor, hij wil daaryatt
b y . doodelijk vertnoeid. -sangst, vr. angst
niets hooren. Doof voor de waarheid zijn,
voor den dood ; doodelijke angst. —snaar de waarheid niet willen hooren. Ann
been , 0. (mrv. -beenderen,) been van cell'
eens dooden mans deur kloppen , aan(I oode. —sbenataulvd , (130 o dbegehoord worden , te verve's aanzoek orn
naauwd ,) by. grootelijks bertaauwd.
uitgedoofd : Eene doove kool.
icts doen.
—sell, (-er, -st,) by. aan den dood gelijk,
zonder onderseheidend gevoel : Mij n e
doodelijk Eene doodsehe kleur ; fig . eenvial yers zijn doof van de koude.
zaarn , akelig , waar melt wciuig of geene
b y. —achtigheid, y e. —lieid,
mettschert, ens, ziet : Eene doodsehe araat.
, yr. kool , die tot later gov t..
-sehlteidsyr.bieekiteidais van een' (footle;
bruik is uitgedoofd : Hier verkoopt men
fig. cenzaambeicl, akeligheid. —scitieter,
doofkolen. --pot, m. pot ter uittl(oving
heeft
doodgeschot en,
rn. die iernand
van kolen; lig. gemeenz.: lets in een' doofpot
-settriti , rn. doodelijke sehrik.-schuld,
stoppen , (1. i. verbergen. —stoma. , by.
yr. lij kschuld. seta tialtatig, by. des doods
dottier) stout, storn Megens aangeborette dootschnitlig. sgevaar o. gevaar yocir
beid . stomme, in. en y r. (des -u, mrv.
den dood. —shoofd, o. sehedel van een'
-n.) iemand , welke doofstom is. —stoutdoods. —shooftriblok o. zeker blok
men-institnut , o. inrigting, main' men
op sehepert. —skleur , yr. kleur des
doofstornmen onderwijst.
doods. —slaan, onre8. b. w., zie .floodbijten. —slaap tn. slaap des doods. 11Dooll m. (des -s,) het dooijcn : Zal de doof
aanhouden? by. ontdooid : Pe ,giazeit
—slatg- , m moord; mansiag. —singer,
zij n doof. Dooi worden. Dooi Timken.
in. (lie een' doodsiag begaat of begaall !weft.
dooijond : Dooi
Z1:in de hemden doof'
rn. iitatste
sra,:ao4 m.
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weer. —Jen , onpers. w. met II. , ophouden
waar een kind gedoopt is of vrordt. —lug,
yr. —jurk ,o. jurk , die een kind bij den
te vriezen : Het dooit. Het heeft van nacht
doop aanheeft. —kleed, o. kleed, dat
sterk gedooid. 4f -, o. w. met Z. , ontdooijen.
—jing , yr. —weer , o. beter : Dooi
een kind bij den doop aanheeft. -inaal , o.
weer, zie Dooi , by.
feestmaal bij gelegenbeid van het doopen
eens kinds. —moeder,, yr. doopgetuige,
Hook , veil. tijd van duiken.
petemoei. —naam , m. naam , dien een
*Dooi , m. (des -s,) bet dolen. —hof, m.
kind bij den doop ontsangt , tegenstell. van
hof (of park) met doolpaden , waarin men
geslachtnaam, familienaam of van. -muts,
ligt verdwalen kan , inzonderh. wanneer hij
yr. muts , die een kind bij den doop opdoor kunst tot dat einde aangelegd is , labiheeft. --register , o. register van gerint ; fig. lets, waarin men ligt verdwaalt.
doopten, doopboek. —p1 egtigheid, yr.
—pad , o. pad , waarop men ligt
doolt. —weg , m. dwaalweg.
plegtige verrigting des doops. — sel, o. (des
-s,) doop. —sgezind, by. de leer der
Hoop, m. (des -s,) het doopen ; inzonderh.
doopsgezinden toegedaan ; van de doopsgeeene godsdienstige reiniging met water , die
zinden. -sgezinde, m. en yr. (des -n, mrv.
reeds voor de komst van Christus bij de
-n,) volger van MENNO SIMONS , welke den
Joden in gebruik was ; in de Christel. kerk.
doop der volwassenen voorstond. —vader,
plegtige reiniging met water , hetzij door
m. doopgetnige , peetoom. —visch, m.
besprenging of indompeling , ten teeken van
watervisch. —wont, yr. vont , waarin men
zedelijke reiniging en reinheid , en de hierdoopte. --water, o. water voor den doop.
mede verbondene opneming onder de Christenth : Den doop ontvangen. Bij den doop Door , m. (des -s, mrv. doren,) dojer.
zijn' naam ontvangen. Een kind ten doop Door , voorz. hetwelk dient ter aanduiding
houden , d. i. het vasthouden, wanneer het
eener beweging, welke de bestanddeelen eens
dings van het eene einde tot het andere vangedoopt worth. *-, de plegtige inwijding door
een scheidt : Ben gat door eene plank boren.
water , voor zoo verre bet geven van een'
naam daarmede verbonden is : De doop van
Door eerie weide gaan. Door het water zwemmen. *-, tangs de binnenste deelen van een
eene klok , een kanon , een schip , enz. *-,
gescheiden geheel : Door de ramen kijken.
sans , zie Eijerdoop. —attest, o.
doopeeel. - --baars , m. waterbaars. -Door de vingers zien. Door de poort rijden.
1 *--, met behulp of toedoen van iets of iemand:
bekken , o. bekken voor het doopwater.
—boek , o. boek , waarin de namen der
Door rnagt van geld. *-, ter aandtriding
gedoopten worden opgeteekend. —cedel,
desgenen . van wien iets uitgaat of voortkomt
ve. uittreksel uit bet doophoek als een bewijs
(vroeger bij, nog in 't Engelsch algemeen
by,): DoorBILDERDIJK nagelaten Door u ben
van ouderdom ; geboorteakte. —ceell. ,
ik arm yeworden. *-, gedurende : Door het
zie Doopcedel. —dag , m. dag ,
gansche jaar,, of, met achtervoeging van
waarop iemand gedoopt is ; bij de protest.
bet voorz.: Het gansche jaar door. Door
ook dag, waarop men gewoon is te doopen.
alle eeuwen keen. *-, bij verkort. van een
—deken, yr. fraaije deken over een'
samengesteld werkw. , als : Is het gezwel
doopeling. —cling- , m. en yr. (des -s,
reeds door? doorgebroken ? lifijne schoenen
mrv. -en,) degene, die gedoopt word t. --en,
zijn reeds door , doorp;esleten. Ikliet hem
b. w. dompelen : Brood in melk doopen. *--,
niet door , doorgaan ; fig. Dat kan er niet
op eene godsdienstige wijze in het water
door, dat kan niet geduld worden, zie
dompelen of met water besprenkelen , in/Mengel. *--, bw. gebeel , enkel in samenzonderh. in de Christelijke kerk ten teeken
sten. , zie Doorbeet, enz. : Door en door,
van reiniging en reinheid , en daardoor onder
geheel en al. fk ken hem door en door.
de Christenen opnemen, veelal met het seven
In sainenstell. met bijv. ow. en bijw. heeft
van een' naam aan den doopeling : Een kind
Door de beteekenis van dat door en door,
doopen, laten doopen ; fig. een' naam geven ,
ids: Doorped. d'-, in sameustell. met we rknoemen : Men doopte hem Leefgraag. Wie
w oorden is bet nu eens scheidbaar,, dan
heeft hem kapitein gedoopt ? Men doopt hier
onseheidbaar,, hetgeen bij ieder werkw.
en daar klokken, schepen , kanonnen ,
door vs. en vos is aangewezen. De beteekenisenz. *-, gemeenz. : Thin wijn doopen, wijn
sen,waariu het dan voorkomt, zijn: (.)door en
met water mengen. -er, m. (des.-s, mrv. -s,)
door , als : Doorkneden ; IL) ten einde
wie doopt; inzonderh.: Johannes de dooper.
toe , als : Doorlezen ; I II.) in alle deelen ,
—feest, o. doopmaal. —getuige , m.
als : Doorreizen ; IV.) eene beweging tangs
m. en y r. getuige bij eerie doopplegtigheid ,
eene opening , als: Doortrekken ; V.) bet
peter , meter. —goed, o. doopkleederen.
maken eener opening, als : Doortrappen ;
—heifer, m., —hefster , yr. die een
VI.) eene verbreking of wonding , als : Doorkind ten doop houdt. —hek , o. hek om
vijlen, doorsnijden, doorgaan (zijne voeten);
de plaats , waar de doop verrigt wordt ; deze
VII.)cene vermenging,a1s:Doorrlechten;Vill.)
plaats zelve. —buis , o. doophek ; huis ,
27
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errs aanhouden of voortzetten, als : Doorspre-

ken;IX.)eene bespoediging, als : Doorstappen;
X.) cene vernietiging , als Doorschrappen ;
XL) overtollig, als : Doorwonden. Zie verder
de samengestelde werkwoorden. Aanm.
WEILANDen SIEGENBEEK geven onderscheidene met dit voorz. verbondene werkw. , die
met zijn vervoegd worden , ten onregte als
bedrijvend (overgankelijk) op. De 4. naamv.
bij zulke werkwoorden hangt van het voorz.
af: Den tuin doorloopen , door den tuin
loopen. —ademen, o. w. met H., vs.
aanhouden met ademen. —ademing 9 yr.
—antwoorden, o. w. met H., vs.
voortgaan met antwoorden. —baauwen,
o, w. met H., vs. voortgaan met baauwen.
—babbelen , o. w. met H., vs. voortgaan met babbelen. -babijnen, o. w. met
11., vs. voortgaan met babijnen. b. w. vs.
door babijnen wonden. ---balken o. w.
met H., vs. voortgaan met baffen. — baggeren 9 o. w. met H., vs. voortgaan met
baggeren. —bakken ongel. o. w. met
H., vs. voortgaan met bakken. *-, h. w. vs.
verouderd, enkel nog gebruikelijk in het vent.
deelw.: -bakken, by. goed gaangehakken:
Doorbakken brood. —barsten , zie
Doorbersten. —balken, o. w. met
H., vs. voortgaan met balken. —bassen 9

Doorbaffen. —beijeren, O. W.
met H., vs. aanhouden met beijeren. -o. w. met H., aanhouden met-beitln
beitelen. —bekeren, o. w. met H., vs.
aanhouden met bekeren. —bellen, o.
met H., vs. aanhouden met bellen. -bengelen , o. w. met H., vs. aanhouden
met bengelen. —bersten, angel. o. w.
met Z., berstend breken. —beteren

Zie

0. w. met 11., vs. voortgaan met beteren.
-beugelen , o. W. met H., vs.voortgaan
met beugelen. —betaken o. w. met H.,
vs. voortgaan met broken. —beulen , o.
w. met H., vs. voortgaan met beulen. -beuren zie — bidden o. w. met H., vs. voortgaan met
bidden, —bijten ongel. b. w. vs. door
bijten vaneen scheiden De korst is to hard,
ik kan ze met doorbijten.*--, o. w. met H.,
vs. voortgaan met bijten. —bikkelen
0. w. met H., vs. voortgaan met bikkelen.
—bikken O. w. met H., vs. voortgaan
met bikken. —biljarten , o. w. met H.,
vs. voortgaan met biljarten. —billen, o.
w. met H. , vs. voortgaan met bil len,
—binden ongel, b. w. vs. door binder),
verbreken of wonden. *-, o. w. met II., vs.
voortgaan met binden. —blatiren zie
noor gliaderen. --bladeren, b.
w. vs. van het begin tot bet einde in een,
bock bladeren ; fig. vlugtig doorlezen :
Wanneer men de geschiedenis cloorbladert.
"-, b, w.vos. in den verlieven' stijI,vlijtig door-
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lezen Doorblader het bock des noodlots.
—bladering , y r. —blaill'en o w.
met H., vs. voortgaan met blaffen. binren —blaten, o. w. met H., vs. voort.
gaan met blazen, blaten.—blazen ongel.
b. w. vs. door iets heen blazen ; blazend
seheiden of breken : Het is zoo dun, dat men
het doorblazen kan. o. w. met H., vs.
voortgaan met blazen. —bleeten o. w.
H., vs. aanhoudend bleeten. —blijven , o.
w. met H., vs. aanhoudend blijven blijven
gedurende al den tijd. -bliksemen, onpers. w. met H., vs. voortgaan met bliksemen.
—bloeden o. w. met [I., vs. voortgaan
met bloeden. bloeijen , o. w. met H.,
vs. voortgaan met bloeijen bloesemen,
o. w. met H., vs. voortgaan met b!oesemen.
o. vv. met H., vs. voortgaan
met blokken. —bobijnen zie Doorbabijnen. —boenen, o. w. met H.,
vs. voortgaan met boenen. b. w. door of
met boenen breken, wonden ofeene opening
makes : Zijne handen doorboenen. —boenen o. w. met H., vs. voortgaan met hoeren. —boerten o. w. met H., vs. voortgaan met boerten. —bonzen , o. w.
b. w
met H., vs. voortgaan met bonzen.
vs. door gebons breken.
o. w. met H., vs. voortgaan met borduren.
b.w. met borduren wonden: Zijne handen
doorborduren. —boren , b. w. vs. van bet
eerie einde tot bet andere boren Hij moet
de plank niet doorboren. "-, o. w. met H.,
vs. aanhouden met boren. *-, b. w. vos. doorviiand met zgjn'
steken:Hij door boorde
degen ; Een schip doorboren , in den
grand schieten. Zijne woorden doorboorden
mij het hart, d. verscheurden het. —borgen, o.w. met vs. voortgaan met borgen.
—boring, yr. (mrv. -en,) het doorboren.
—borrelen, o. w. met H., vs, voortgaan
met borrelen. —borstelen o. w. met
11.,vs.voortgaan met borstelen. "'-.b. w.vs. met
borstelen wonden , breken. —bossen
o. W. met H.,vs.voortgaan met bossen. -bouwen , o. W. met H., vs. voortgaan met
bouwen. "-, b. w. vs. door bouwen eene opening in iets maken. —braak , yr. doorbreking, bij v. van een' dijk; plaats, waar een
dijk is doorgebroken. —brabbelen o.
w. met H , vs. voortgaan met brabbelen.
—braden, ongel. o. w. met H., vs. voortgaan met braden. vos. ter dege of door
en door braden ; hiervan bezigt men inzond.
bet verl.deelw.:-braden,bv.terdege gebraden. -braken, o. w. met H.,vs. aanhouden
met braken. "-, b. w. vs. door braken wonden,
breken. —branden o. w. met H., vs.
o. w. met Z., vs.
aanhouden met branden.
door branden gescheiden worden : Het hout
b. w. vs. door branden
rs doorgebrand.
varaeen scheiden: lk rat dat sink bout

-
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midden doorbranden. —breeuwen
o. w. met H., vs. aanhouden met breeuwen.
--breijen, 0.W. met H., vs. aanhouden
met breijen.*--, b. w. vs. door breijen wonders
of eene opening makes. —breken, ongel.
b. w. vs. in stukken breken : Hij brak de
ijzeren staaf zonder Thoeite door. o. w.
met Z., vs. zich door breken een' weg banen
of openen : De tanden beginnen bij het kind
door te breken. De zon breekt door d. i.
door de wolken. Het gezwel is van zelf
doorgebroken. De dijk brak bij Olst door.
4 -, brekend door iets been dringen : De ruiterij trachtte door te breken, zich een , weg
te opener). Hij is (den muur) doorgebroken;
fig. Zoo dit gevoelen doorbreekt , d. ingang
vindt. o. w. met H., vs. voortgaan met
breken. —breking, yr. —brengen,
onreg. b. w. vs. door eerie plaats been brengen:
Hij brengt de berigten de geheele stad door;
zijn' tijd
fig. slijten : Waarmed brengt
door ? verkwisten : In weinige jaren
bracht hij een aanzien1ijk vermogen door.
—brenger, m. fig. verkwister. -brenglug , yr. —brengster, yr. fig. verkwistster. o. w. met H., vs.
voortgaan met brillen. —broeden,
--broeijen o. w. met H., vs. voortgaan met broeden, broeijen .-brorn.men
o. w. met H., vs. voortgaan met bromine!).
—brouwen , ongel. o. w. met H., vs.
voortgaan met brouwen. —buigen, ongel.
o. w. met H., vs. voortgaan met buigen.
met Z., vs. buigende breken. b. w. vs.
al buigende breken. —buijen, onpers. w.
met H., vs. voortgaan met buijen. —butlen , o. w. met H., vs. voortgaan met builen.
—bulken o. w. met H., vs. voortgaan
met bulken. —cijferen, o. w. met U.,
vs. voortgaan met cijferen. —dacht
veil. tijd en veil. dw. van doordenken.
—dammen, o. w. met H., vs. voortgaan
met dammen. —dampen, o. w. met H.,
vs. voortgaan met dampen. —dansen , o.
w. met H., vs. voortgaan met dansen.
b. w. door dansen verslijten , wonden , enz, :
De zolen van zijne schoenen doordansen.
--deelen, b. w. vs. (in tweeen enz.,)
deelen : Ik heb het eerlijk doorgedeeld.
*-, 0. w. met H., vs. voortgaan met deelen.
—deeling vr. —dekken, 0. w. met
H., vs. voortgaan met dekken. —delven,
ongel. o. w. met H., vs. voortgaan met
delven. —denken, onreg. o. w. met H..
voortgaan met denken ; met ernst zijne gevs. dachten op iets vestiges : Zoo &e maar een
weinig had doorgedacht. Hij heeft daarop
niet doorgedacht. b. w. vs. en vos. naar
alle deelen en omstandigheden bedenken :
Zij dacht de zaak rijpelijk door , zij doordacht de zaak rijpelijk. Van den onscheidbaren vorm is voornamelijk het veil. deelw.

Doord
in gebruik , zie Weldoordaollat.
—dichten , o. w. met H., vs. voortgaan
met dichten. --dies, voegw. omdat, dewiji
naardien k moest t' huis blijven , doordien
mijn vader ongesteld was. —dienen,
0. w. met H., vs. voortgaan met dienen.
—dobbelen o. w. met H., vs. voortgaan met dobbelen. —doen onreg. o.
w. met H., vs. voortgaan met doen, volhouden:
Hij kan doordoen.
b. w. vs. doorhalen ,
doorschrappen Eene schuld doordoen.
—dolen, zie noordwalen. —donderen,onpers.w.met H., vs. aanhouden met
donderen. -dooijen, onpers. w. met H., vs.
aanhouden met dooijen.*-, o. w. met Z., door
den dooi openingen bekomen : Het ijs is op
verscheidene plaatsen doorgedooid. -doppen, 0. W. met H., vs. voortgaan met doppen.
—dorschen o. w. met H.. vs. voortgaan met dorschen. b. w. vs. met dorschen breken , wonden, enz. —douwen,
zie Doorduwen. —draafster yr.
die doordraaft. —draaijen o. w. met
H., vs. voortgaan met draaijen. b. w. vs.
draaijende door iets brengen : cc En draaijende ons het oosten door. *-, draaijende
breken. —draaijing, vr. —dragen 9
b. en o. w. met H., vs. voortgaan met dragen.
*-, b. w. vs. door iets been dragen : remand
de beek doordragen. —draven, o. w.
met H., vs. aanhonden met draven ; fig, in
het dagel. verkeer,, met iets voortgaan of,
liever , bet sterker doorzetten : Of men hem
al doet zien, dat hij ongelijk heeft , hij
draaft maar door. *-, met Z. , vs. door
eene opening draven. --Braver, m. die
dreunen, o. w. met H.,
doordraaft.
vs. aanhonden met dreunen. b. w. vs.en
vos. zijn gedreun door jets verspreiden Dat
geraas dreunt het gansche huis door,
doordreunt het gansehe huis.—drijfster,
vr. die doordrijft. —drijven ongel.
b. w. vs. door iets heen drijven : M e n dreef
de koeijen het water door ; fig. doorzetten,
in weerwil van al le beletselen zijne oog,merken
trachten te bereiken: Eene zaak doordrijven.
*-, o. w. met Z.. vs. door eene plants drijven :
Het schuitje dreef order de brug door.*-,
met H., aanhouden met drijven.—drijver,
m. fig. die doordript. —drijving yr.
—dringbaar (-der, -st,) by. door•
dri nge ij k. dringbaarheid yr.
doordringelijkheid. —dringelijk, (-er,
-st,) by . dat men doordringen kan. —dringelijkheid, yr. -dringen, ongel. o. w.
met H., vs. aanhouden met dringen. *--,
met Z.,vs.door jets been dringen : 1k kon niet
verder doordringen. De vijand was tot aan
de poort doorgedrongen. *-, h. w. vs. fig.
doordrijven , doorzetten , in weerwil van aile
beletselen tot stand doen komen : Hij heeft
het doorgedrongen, *-, b. w. vos, door alit'.
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deelen been dringen , doch bijna enkel in de
deelwoordcn. Zie Dosrdringend en
Doordrongen. --dringend (-er,
-st,) by. van de stem , enz. scherp, hetgenc
door lets been dringt : Eene doordvingende
stem , koude ; fig. E en doordringendverstand. — dringendheid y r. scherpte;
fig. fijnheid.—dringer,m.-dringster,
y r. doordrijfster.-drinlieneontge/. o. w. met
H.,voortgaan met drinken.-drogen o. en
onpers. w. met 1-I., vs. voortgaan met drogen :
Denkt gij , dat het zrtl doordrogen ? dat de
droogte zal aanhouden ? —drong, verl.
tijd van doordringen. - drongen, verl. dw.
van doordringen : Doordrongen zijn , worden, als : Zij was van schaamte en berouu',
van verwondering doordrongen.—droog,
b y. door en door droog. —drooknen o.
W. met H., vs. voortgaan met droomen.
—droppelen,o.w. met 114, vs. voortgaan
met droppelen. —droppen o. w. met
H., vs. voortgaan met droppen.—druilen,
0. w. met H., vs. voortgaan met druilen.
—druipen ongel. o. w. met H , vs. aanhouden met druipen.*-, met Z., vs. door lets
druipen : Gij moet dat vocht eerst laten
doordruipen , d. bij v. door een' doek laten
druipen ; fig. zich stillekens verwijderen.
—druiping y r. —drukken o. w.
H., vs. voortgaan met drukken.*-, met Z. ,
vs. als : Dit papier drukt door , d. i. de
letters dringen door het pipier heen.*-, b. w.
vs. door lets been drukken Citroensap doordrukken , door een , dock drukken.*-, door
drukken eene wonde vero9rzaken: Een paard
doordrukken. Eene katoenen stof doordrukken. —drukking , yr. —druppelen 9 zie noordroppelen. —durven,onreg. o.w, met H. , met uitlating van
een ander werkw.. als : De knaap dorsi het
bosch niet door . doorgaan. - dutten o. w.
met II.,vs.aanhonden met dutten.-duwen,
0. w. met H., vs. voortgaan met duwen. *-,
b.w. vs. door jets been duwen. —een , bw.
bet eene door het andere , door elkander :
Dooreen gooijen loopen, mengen. —eggen , o. w. met H., vs. voortgaan met eggen.
b.w. vs. ter dege eggen. eten, onreg.
o. w. met H. , voortgaan met eten. *-, b. w.
vs. doorvreten. —etteren o. w. met H.,
vs. voortgaan met etteren. —feppen,
o. w. met H. , vs. voortgaan met feppen.
—flikkeren, o. w. met H., door jets
heen flikkeren ; aanhouden met flikkeren.
—fiuiten ongel. o. w. met H. , vs. voortgaan met fluiten. —gaan , onreg. o. w.
met 11 , vs. aanhouden met gaan ; hard
gaan : I1ij heeft yoed doorgegaan ; fig. algemeen waar of van kracht zijn : Die stelliny
goat door.*-, met Z. , vs. door eene plaats ,
enz. gaan : Hij is zoo even nog den tuin
doorgegaan. IN is die straat doorgegaan.
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Hij heeft zich bier niet opgehouden , maar
is doorgegaan. De kogel is bij den schouder doorgegaan ; fig. De paarden schrikten
en gingen met ons door , slocgen aan 't holler).
Stilletjes doorgaan , d. doorsluipen. Met
een meisje doorgaan, Naar medevoeren ,
schaken. Zijne dochter is met een' soldaat
doorgegaan, }weft hare betrekkingen y enlaten om een' soldaat to volgen. toegestaan
of aangenomen worden : Het voorstel ging
bij meerderhezd van stemmen door. Denkt
gij, dat de zaak in den rand zal doorgaan?
tot stand of in zwang komen : .Het huwelijk ging door. De reis ging door. Die kleeding zal niet doorgaan. als : Doorgaan
voor , gehouden worden voor : Hij gaat noon
een' graaf door. Hij wil voor geleerd,
vroom , noon een groot toonkunstenaar doorgaan. *-, b. w. vs. door gaan eene opening
maken versliken , wooden, enz. : Zijne
voeten doorgaan. lk heb nujne schoenen
doorgegaan ; fig vlugtig doorzien , doorloopen , inzien : Ik heb het bock eens doorgegaan. *-, onderzoeken : Ga cijne levensgeschiedenis eens door. —gaand by.
aanhoudend.onafgebroken : Eene doorgaande
koorts. De doorgaande bas. *-, algemeen.
—gaans bw. gemeenlijk , over 't algemeen: Doorgaans vindt men hem 's morgens in zijn' tuin. ---galmen , 0. w.
met H. , vs. voortgaan met galmen. b.w.
vs. door lets been galmen Zijne stem galmt
de geheele buurt door.*-, b. w. vos. met gegaily) doordringen:In onze bruitoftszaal,van
liederen doorgalrnd. —gang , m. het
doorgaan : Men wilde ons den doorgang
weigeren.*-, plants , waardoor men gaat of
gaan kan : Bier is geen doorgang. Zijn er
meer doorgangen? —gankelijk , by.
waar men doorgaan kan. --gapers o.
met IL , vs. aanhouden met gapen. —gebeden , verl. d.w. van doorbidden. —gebeten , yen!. dw. van doorbijten. gehleven verl. d.w. van doorblijven. —gebogen , dw. van doorhuigen. - gebonden , verl. dw. van doorhinden. - geborsten , verl. dw. van doorbersten. —gebracht , verl. dw. van doorbrengen.
—gebroken verl, dw. van (loonbreken. —gedaan, verl. dw. van
doordoen. —gedacht , verl. dw.
van doordenken. —gedolven , verl.
dw. van doordelven. —gedorst verl.
dw. van doordurven. —gedreven
verl. dw. van doordrijven. —gedrongen, verl. dw, van doordringen. —gedropen, verl. dw. van doordruipen.—gedronlien,verl.dw. van doordrinken. - gefloten, dw. van doorfluiten. —gegeten verl. dw. van dooreten. —gegleden verl. dw. van doorgliiden.—geglornmen, yea. dw. van doorglimm( n
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—gegoten , vent. dw. van doorgieten.
—gegrenen , vent. dw. van doorgrijnen.
—gegrepen, vent. dw. van doorgriipen.
—gehad, verl. dw. van doorhebben.
—geheschen , verl. dw. van doorhijschen. —geheven , veil. dw. van doorheffen. -- geholpen, verl. dw. van
doorhelpen. _gekelken , verl. dw. van
doorkijken. _gekeven, vent. dw. van
doorkijven. — geklommen, vent. dw.
van doorklimmen. —geklonken , vent.
dw. van doorklinken. —gekloven, vent.
dw. van doorkluiven. —geknepen, vent.
dw. van doorknijpen. - gekocht, vent.
dw. van doorkoopen. —gekonnen , veil.
dw. van doorkunnen. —gekorven ,
vent. dw. van doorkerven. —gekozen ,
vent. dw. van doorkiezen. —gekregen,
veil. dw. van doorkrijgen.—gekreschen,
vent. dw. van doorkrijschen. —gekreten,
vent. dw. van doorkrijten. —gekroden ,
—gehrooljen , vent. dw. van doorkruijen. —gekrompen , veil. dw. van
doorkrimpen. — gekropen , veil. dw.
van doorkruipen. —geleden , verl. dw.
van doorlijden. —geleerd , by. door en
door geleerd. — gelegen , vent. dw. van
doorliggen. —geleid, yen). dw. van doorleggen en doorleiden. —gelogen , verl.
dw. van doorliegen. — gemogt , verl.
dw: van doormogen. —gemolken ,
verl. dw. van doormelken. —genegen ,
verl. dw. van doornijgen. —genepen ,
verh dw. van doornijpen. — genomen ,
vent. dw. van doornemen. —gepepen ,
vent. dw. van doorkijken. —geplozen,
verl. dw. van doorpluizen. —geprezen,
verl. dw. van doorprijzen. —gereden ,
y ea. dw. van doorrijden. —geregen ,
veil. dw. van doorriten. —gereten ,
vent. dw. van doorkijken. —gerezen,
vent. dw. van doorrijzen. —geschenen,
veil, dw. van doorschijnen. —gescheten,
verl. dw. van doorschijten. —gescholden , verl. dw. van doorschelden. —geschonken, verl. dw. van doorschenken.
—geschoren, yen]. dw. van doorscheren.
—geschoten, verl. dw. van doorschieten.
—geschoven, vent. dw. van doorschuiven. —geschreven, vent. dw. van
doorschrijven. — geslagen, vent. dw. van
doorslaan. —geslepen , verl. dw. van
doorslijpen. —gesleten , verl. dw. van
doorslijten. —geslopen , verl. dw. van
doorsluipen. —gesloten , verl. dw. van
doorsluiten —gesmeten , vent. dw.
van doorsmijten. —gesmolten , verl.
dw. van doorsmelten . —gesneden , verl.
dw. van doorsnijden. —gesnotest , verl.
dw. van doorsnuiten — gesnoven , verl.
dw. van doorsnuiven. —gespleten , veil
dw. van doorsplijten. — gesponnen ,
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verl. dw. van doorspinnen. —gespogen 9
vent. dw. van doorspugen. —gespoten,
vent. dw. van doorspui ten . —gesproken,
vent. dw, van doorspreken. - gesprongen , veil dw. van doorspringen. —gebtegen , vent. dw. van doorstijgen.
—gesten, zie Doorgisten. —gesteven , vent. dw. van doorstijven. —gestoken., verl. dw. van doorsteken. --gestolen , verl. dw. van doorstelen. —geston.ken, vent. dw. van doorstinken.
—gestoven, vent. dw. van doorstuiven.
—gestreden, veil. dw, van doorstrijden.
—gestreken, veal. dw. van doorstrijken.
—getroliken , vent. dw. van doortrekken. - geven, ongel. o. w. met H.,vs. voortgaan met geven. —gevlochten., veil.
dw. van door ylechten. —gevloden ,
veil. dw. van doorvtieden. —gevlogen,
vent. dw. van doorvliegen. — gevloten ,
vent. dw. van doorvlieten. —gevochten,
vent. dw. van doorvechten. —gevreven,
veil. dw. van doorvnijven. — gevroren,
—gevrozen., verl. dw. van doorvriezen.
—geweest , vent. dw. van doorzijn •
—geweken , vent. dw. van doorwijken.
—gewezen , Ted. dw. van doorwijzen.
—gewogen , vent. dw. van doorwegen.
—gewonnen, vent . dw. van doorwinnen .
—gewonden, vent. dw. van doorwinden.
— geworpen , vent. dw. van doorwerpen.
—geworven , vent. dw, van doorwerven.
—gewreven , verl. dw. van doorwrijven.
— gewrongen,verl.dw.van doorwringen.
-gezegen,verl.dw.van doorzijgen.-gezeten , verl.dw.van doorzitten. —gezocht ,
verl.dw. van doorzoeken. —gezoden, verl.
dw. van doorzieden. —gezogen, verl. dw.
van doorzuigen.—gezonden, verl.dw. van
doorzenden. —gezongen, veri. dw. van
doorzingen. —gezonken, verl, dw. van
doorzinken. —gezopen, verl. dw. van
doorzuipen.-gezwegen,verl.dw.van doorzwijgen. —gezwolgen., verl. dw. N an
doorzwelgen. —gezwollen, veil, dw. van
doorz wel len. —geztvommen, vent. dw.
van doorzweminen.—gezworen,verl. dw.
van doorzweren. —gezworven, vent, dw.
van doorzykerven.—gieten, ongel., b.w. vs.
door eene opening giefen , b. v. een' trechter;
doorzijgen. 4-, o. W. met H., vs. aanhouden
met gieten. —gieting , vr. —gisten,
o. w. met H., vs. aanhouden met gisten.
—glijden , ongel. o. w. met H., vs. aanhouden met glijden. *-, met Z., vs.
door eene opening glijden. —goed,
by. door en door goed. —gooijen ,
b. w. vs. door eene opening gooijen ;
met een goof breken 4E-, o. w. met H.,
vs. voortgaan met gooijen. —graven ,
ongel. b. w. vs. door graven eene opening in
lets maken : Een' dijk doorgraren. *-, vos.
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door graven eerie opening in ids maken.
0. w. met H., vs, voortgaan met graven.
—graveren , o. w. wet H., aanhouden
met graveren. b.w. vs. door graveren wonden of eene opening in iets maken. —graving , yr. (mrv. -en,) bet doorgraven ;
doorgegravene opening. —grazen , 0. w.
met H., vs. aanhouden met grazer'.
—grieven, b. w. vos. doorwonden ,
doorboren : Uwe smart doorgrieft haar ,
dooryrieft Naar het hart. — grijnen
angel. en gel. o. w. met H., vs. aanhouden
met grijncn. —grijpen, angel. o. w. met
H., vs. aanhouden met grij pen. —groef,
tijd van doorgraven. —groeijen
0. w. met H.. vs. aanhouden met grocijen. -,
met Z., vs. door iets heen groeijen. -gronden, b. w. vos. den grond van iets opsporen,
grondig leeren kennen : Wie kan die zaak ,
dien man doorgronden? —gronding
yr. —hagelen, onpers. w. met H.,vs. aanhouden met hagelen. *-, door eene opening
hagelen : Het hagelt bores of op den zolder door. —haken,o. w.rnetH., vs. voortgaan met haken. 4-, b. w. vs. door haken
wonden ofecne opening maken.--hakken,
b. w. vs. door hakken eene opening in iets
rnaken of vaneen scheiden : Een been doorhakken. *-, o. w. met 11., vs. aanhouden
met hakken. —hakking Yr. -ltalen,
b. w. vs. door eene opening haler ; door
eenig vocht balen en daarvan later ' doortrekker, : Papier doorhalen, d. bij drukkers , bcvoehtigeu. De wasch doorhalen,
i. door stijfselwater haleu ; fig. bekijven,
berispen : De meid werd ter dege doorde pen door jets haken , doorschrappen , ten teeken van vernietiging : lk
zal het op 'nijn bock doorhalen. o. w.
met II., vs. voortgaan met hales. —haling,
yr. (wry. -en.) het doorhalen ; doorgehaalde,
plaats. —hebben , onreg. b. w. vs.
eigenlijk met uitlating van een ander werkw.,
bij v. graven , hakken, snajden, Hagen, enz.,
als: Hebtgij de plank door? doorgezaagd ?
—heelen o. w. met H. , vs. voortgaan
met heelen. —beet ' by . door en door
heet. —heffen ongel. h. w. vs, door
eerie opening beffen. —helpen , angel.
b. w. vs. door iets helpen : Help dien man
de stad door ; fig. gcmcenz. verkwisten ,
doorbrengen : Al zijn geld doorhelpen.
—hengelen., o. w. met II., vs. aan!louden met hengelen.'—ilijschen, angel.
en gel. b. w. vs. door eerie opening hijschen.
*-, o. w. met H., vs. voortgaan met hijschen.
—hinken o. w. met H., vs. voortgaan
met hinken. —hoest en , o. w. met H.,
vs. voortgaan met hoesten. —hooijen,
0. en onpers. w. met H., vs. aanhouden met
hooijen : Zal het van daag. doorhoorjen?
—houden,omreg. b.w. vs. door eene ape-
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ring houden. -houwen, ongel. b. w.doorbakken. 4-, o. w. met H., voortgaan met
houwen. —houwing 9 yr. het doorhouwen. —huiveren, o. w. met H., vs.
aanhouden met huiveren. —huppelen,
0. w. met Z., vs. huppelende door iets geraken : Hij is den twin doorgehuppeld.
met H., vs. aanhouden met huppelen.
—hutselen, b. w. vs. door elkander
butselen. o. w. met H., vs. voortgaan met
butselen. --jagen , gel. en ongel. b. w.
vs. door eenc opening of eerie plaats jagen :
Wij joegen de koefien het bosch door ;
fig. gemeenz. Zijn goed dooriagen, yenkwisten. 4-, met H., vs. voortgaan met jagen ;
snel jagen. *-, met Z., vs. door eene plaats
of eene opening jagen : Zij joegen de stad
door. —jassen , o. w. met H., vs. voortgaan met jassen. , o. w. met H.,
vs. voortgaan met rilen. 4-, met Z., vs. door
eene plaats heen ijlen. —kaarden , o.
w. met H., vs. voortgaan met kaarden.
—kaarten , o. w. met H., vs. voortgaan
met kaarten. —kaatsen., o. w. met H.,
vs. voortgaan met kaatsen. —kaauwen,
o. w. met H., vs. aanhouden met kaauwen.
—kakelen, o. w. met H., vs. aanhouden
met kakelen, —kalantleren o. w.
met H., vs. aanhouden met kalanderem-kalefateren , o. w. met H., vs. aanhouden
met kalefateren. —kallen , a. w. met H.,
vs. aanhouden met kallen. —kalven,
0. w. met H., vs. aanhouden met kalven.
—kalveren , o. w. met 1-1,, vs. aanhouden met kalveren. — kamtnen , a.
w. met H., vs. aanhouden met kammen.
"-, b. w. vs. door kamrnen eene opening
maken of wooden.
kappen, o. w.
met H., vs. aanhouden met kappen.
b. w. vs. doorhakken. karnen o. w.
met H., vs. aanhouden met karnen. -keek,
veil. tijd van doorkijken. —keeren , b.
w. vs. door eene opening keeren. o. w.
metH.,vs. aanhouden met keeren. -kelfen,
o. w. met H., vs. aanhouden met keffen.-kegelen, o.w. met II., vs. voortgaan met kegelen.—keken verl. dw. van doorkijken.
—kermen o. w. met H., vs. aanhouden

met kermen. —kernen o. w. met H.,
vs. aanhouden met kernen. —kerven,
ongel. b. w. vs. in stukken kerven. o. w.
met H., vs. aanhouden met kerven. —kenvelen o. w. met H., vs. aanhouden met
keuvelen. —kiezen ongel. o. w. met
H., vs. aanhouden met kiezen. —kijken,
ongel. o. w. met H., vs. aanhouden met
kijken ; door eene opening kijken. -,
b. w. vos. door en door bekijken :1k heb
die zaak doorkeken. —kijven, angel.
0. W. met H., vs. aanhouden met kijven.
—klagen o. w. met H. , vs. aanhouden

met klagen. 7-101.auteren o. w. met

—

215 —

Doork
IL, vs. aanhouden met klauteren. *-, met
Z., vs. door eene opening klauteren.
—kleinzen, b.w. vs. doorzijgen. -klieven , b. w. vs. in stukken klieven. *-, o.
w. met H., vs. aanhouden met klieven. -,
b. w. vos. bij dickers, eene vloeistof seheiden,
d. zich er door been hewegen : De vogel
doorklieft de luck. Het schip doorklieft
de barer. —klimmen, ongel. o. w. met
Z., vs. door eene opening klimmen. met
IL, vs. aanhouden met klimmen. —kilnken , ongel. 0. w. met H., vs. aanhouden
met klinken ; sterk klinken. b. w. vos.
overal met geklank vullen Zijn spel doorklinkt het gansche huis. —klokken
o. w. met H., aanhouden met klokken.
—kloppen , b. w. vs. door jets heen
kloppen. o. w. met 11., voortgaan met
kloppen. —ktoven , b. w. vs. in
stukken kloven. *-, o. w. met H., vs. voortvos. doorklieven ,
gaan met kloven.
weinig gebruikelijk , zoo nik- verouderd.
—kloving y r. —kluiven o. w.
met H., vs. voortgaan met kluiven. -Mutsen , b. w. vs. dooreen kiutsen. o. w.
met H., vs. voortgaan met kintsen.- knaluitwen h. w. vs. in stukken knaauwen.
o. w. met H., vs. voortgaan met knaauwen.
—knabbelen , b. w. vs. in stukken
kuabbelen. o, w. met vs. aanhouden
met knabbelen. —knagen, b. w. vs.
in stukken knagen : De wornien knagen het
vos. fig. folteren , pijnip,-en :
bout door.
De smart doorknaagt min' boezem. o.
w. met H., vs. aanhouden met knagen.
—kneden , b. w. vs. ter dege kneden :
o. w. met
Kneed het deep goed door.
H., vs. voortgaan met kneden. h. w.
vos., doch enkel in 't verl. dw.: -kneed,
bv. fig. doorwrocht Eene doorknede verhandeling. kundig , bedreven , ervaren :
Een man doorkneed in de wetenschappen.
—kneedheid,vr. fig. Lunde, bedrevenheid. -knijpen , ongel. b.w. vs. knijpend
vaneen scheiden of wonden.*-, o.w. met 11.,vs.
aanhouden met knijpen; sterk knijpen : Dat
knijpt door. , b. w. vs. in
stukken of door midden knippen : 'nip den
draad door. 4E-, o. w. met H., vs. met
knippen voortgaan. —knipping yr.
—koken o. w. met II., vs. aanhouden
met koken ; ter dege koken. —koly en, o. w. met H.,vs. voortgaan met kolven.
_komen, onreg. o. w. met Z., vs. door
eene plaats of opening komen : Hij kon het
bosch niet doorkomen. Zoo hij die ziekte
doorkomt. Zie ook nomen. —komst,
yr. het doorkomen. —koopen,
onreg. o. w. met 11., vs. voortgaan met
koopen ; in bet omberspel, meer koopen ,
dan bet gewone getal kaarten. —koken,
0. w. met 11., vs. voortgaan met koten.
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—kondo by. door en door koud. -konten, o. w. met H., vs. aanhouden met
kouten. —kraaijen 0. w. met H., vs.
aanhouden met kraaijen. —krabbelen,
0. W. met H., aanhouden met krabbelen.
'E. -, b. w., vs. openkrabbelen , doorkrabbelen
wonden. krabben, o. w. met H., vs.
aanhouden met krabben. b. w. vs. door
krabben wonden of eene opening in iets
maken. —krakeelen, o. w. met H.,
vs. aanhouden met krakeelen. —kraken,
b. w. krakend breken. *-, 0. w. met H., vs.
aanhouden met kraken. —krijgen
ongel. b. w. vs. gemeenz. , door jets been
krijgen , brengen : 1k kan Apt de deur
niet doorkrijgen. 4-, door de keel krijgen of
brengen : 1k kan de pillen niet doorkrijgen.
—krijschen ongel. en gel. o. w. met
II., vs. aanhouden met krijschen.-kriken,
ongel. o. w. met H., vs. aanhouden met krijten.
—krimpen ongel. o. w. met H., vs,
aanhouden met krimpen. —kroop
tijd van doorkruipen. —kropen verl.
dw. van doorkruipen. —kruijen, onreg., ongel. en gel. b.w. vs. door iets
been kruijen : Men kruide hem de geheele
stad door.
door kruijen verslijten of
eene opening in iets maken.
o. w. met
H., vs. voortgaan met kruijen. met Z.,
vs. kruijend door iets been gaan : Het ijs
is onder de brag doorgekruid.—kruiden,
b. w. vos. in alle deelen kruiden.
—kruimelen o. w. met H., vs. aanhouden met kruirnelen.—kruipen, ongel.
0. w. met H., vs. voortgaan met kruipen.
4E-, met Z., vs. door eene opening kruipen:
Den gang doorkruipen. Onder de bank
doorkruipe q . 4E-, b. w. vs. door kruipen
wonder]. verslijten , openen.
b. w. vos.
in alle deele kruipen .Hij doorkroop alle
gaten en hoeken ; fig. gemeenz. heeft
alles doorkropen, d. i. met oplettendbeid
doorzoebt. —kruisen , b. w. vs. en vos.
fig. in alle rigtingen door (eene streek,

een land) gaan: Hij kruist de gansche stad
door. Wij hebbPn de wereld doorkruist.

onreg. o. w. met H., vs. met
uitlating van een ander werkw. , bij v.

—kunnen,

brengen, voeren, enz., enz., door eene plaats

of opening kunnen gebracht, enz. wonden :
Deze baal kan het luik niet door. Kan de
schuit de brag niet door ? —kussen

0. w. met H.. vs. aanhouden met kussen.
1). w. vs. door kussen wonden.
len o. w. met H., vs. aanhouden met
kwellen. —labben o. w. met H., vs.
aanhouden met labben. —laden, ongel.
o. w. met H., vs. aanhouden. met laden.
—lagehen ongel. o. w. met H., vs.
aanhouden met lagchen. —langen , zie
Doorreiken. ---laden ongel. b. w.
vs. met uitlating van een ander werkw.
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bij v. gaan , loopen , enz.; als : Men liet
niemand door, doorgaan. —laveren,
o. w. met H., vs. voortgaan met lay6ren.
—leenen , o. w. met H., vs. aanhouden
met leenen. —leeren , o. w. met H.
vs. aanhouden met leeren. *-, b. w. vs. van
het begin tot bet einde leeren : Een boek
doorleeren. —leggen , onreg. en gel. o.
w. met H., vs. aanhouden of voortgaan met
leggen. *-, b. w. vs. door eene opening of
door eene plaats heen leggen : Zal men den
weg de geheele provincie doorleggen?
—leiden, b. w. vs. door eene plaats of
eene opening leiden : Men hePft het paard
de gansche stad , de poort doorgeleid.
—leiding , y r. —lekken , o. w. met
Z., vs.lekkend doorvallen : Zie Bens, hoe veel
water op de achterkamer doorgelekt is.
*-,onpers.w.metH.,vs. een lek hebben: Het le kt
op de voorkamer door. Bet heeft op den
zolder doorgelekt. —leppen , o. w. met
II., vs. aanhouden met leppen. —letteren, o. w. met H., vs. aanhouden met
letteren. —leven , o. w. met H., voortgaan te leven. *-, b. w. vs. en vos. levend
doorbrengen. —leveren , o. w. met H.,
voortgaan met leveren. —lezen, °nye&
b. w. vs. ten einde toe lezen : Een boek
doorlezen. *.-, o. w. met H., vs. aanhouden
met lezen. —lezing , yr. —lichten 9
b. w. vs. door eene plaats, enz. liehten : The
heeft u den gang doorgelicht? *--, wipers.
w. met H., vs. aanhouden met lichten : Bet
schijnt , dat het nog wel eene poos zal
doorlichten. —liegen, ongel. o. w. met
H., vs. voortgaan met liegen. —liep ,
veil tijd van doorloopen. —liggen, ongel.
b. w. door liggen wonden, enz. : Den rug
doorliggen. *--, o. w. met H., vs. blijven
liggen. —ligten , b. w. vs. doorheffen ,
doortillen.— Ili den,onget o.w. met H., vs.
aanhouden met Iijden. -lijmen , o.w. met
H., vs.met lijmen voortgaan.*-,b.w. vos. door
en door lijmen: Doorlijmd papier. —loeren , o. w. met H., vs. aanhotiden met
loeren. —loop, m. plaats , waar men
doorloopt , doorgang ; gemeenz. buikloop.
—loopen , ongel. o. w. met Z.. vs. door
eene plaats loopen : Den tain doorloopen.
.Het water loopt onder de brug door. De
regen is doorgeloopen.*--, met H., vs. voortgaan met loopen : IN loopt maar door.
.Het water heeft vroeger under dezen bong'
doorgeloopen. *-, onget b. w. vs. door loopen
eene opening maken , vi onden of verslijten :
Zijne kousen , schoenen en voeten doorloopen. *..., voortdurend door eene plaats
loopen : .Ik heb van den morgen tot den
avond de stad doorgeloopen ; fig. vlijtig
doorlezen. *-, vos. van het eene einde tot
het andere loopen : De hemelligchamen ,
doorloopen de hun voorgesehreven kringen it
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fig. vlugtig beschonwen : Hij doorliep met
zijne gedachten de geschiedenissen der
eeuwen. --loopen, by. als: Doorloopen
vleesch , d. i. vleeseh , waarin het vet door
het mager loopt. —lossen , o. w. met
II., vs. aanhouden met lossen. —loten 9
0. w. met H., vs. aanhouden met loten.
—louteren , b.w. vos. door en door louteren. —luchtig, (-er, -st,) b y. waardoor de lucht gaat, veelal in scherts, als:
Een doorluchtig dak, huis. *-, doorschijnend , fielder : Het glas is doorluchtig;
fig. voornaarn , aanzienlijk , heerlijk : Ben
doorluchtig vorst, geslacht, huis, verstand.
*-, als titel van vorstelijke personen : Uwe
doorluchtige Hoogheid.—luelitigheid,
yr. eigenschap van doorluchtig te zijn ; als
titel van vorstelijke personen : Zijne Doorluchtigheid. —maauwen , o. w. met
H., vs. aanhouden met maauwen.—mager,
by. door en door mager. —maken , b.
w. vs. gerneenz. doorhakken , doorsnijden ,
doorgraven , enz. —malen , ongel. o.
w. met H., vs. aanhouden met males.
—marcheren, o. w. met Z. , vs. door
eene plaats marcheren. **-, met H. vs. aanhouden met marcheren. —marselt, m.
doortrekken van krijgsvolk : Wij hadden
in 1813 vele doormarschen. —matten ,
o. w. met H., vs. aanhouden met matten.
—melken , ongel. o. w. met H., vs. aanhouden met melken. -mengen, o. w. met
H., vs. aanhouden met mengen. -*-, b. w. vs.
dooreen mengen.*-, vos. fig. mengen: Met bitterheid doormengd.—merken , 0. w. met
H., vs. voortgaan met merken. —mesten,
0. w. met H., vs. aanhouden met mesten.
—meten, ongel. o. w. met H., vs. aanhouden met meten. *-, b. w. vs. door meten
verdeelen: Midden doormeten. —metselen, o. w. met H., vs. voortgaan met metselen. —mijmeren , o. w. met H.,
vs. voortgaan met mijmeren. —mijten,
o. w. met H., vs. voortgaan met mijten.
—minderen , o. w. met H., vs. bij
bet breijen voortgaan met minderen.
—minnen , o. w. met H., vs. aanhouden
met minnen. —misten , onpers. w. met
H.. vs. aanhouden met misten. —moeten,
onreg. o. w. met H., vs. met uitlating van
een ander werkw., als : De dijk moet door,
doorgestoken worden. Het voer hooi moet
de poort door , doorgebracht worden.
—mogen, onreg. o. w. met H., vs. met
uitlating van een ander werkw., als : Hij
mag de poort niet door , niet doorgaan.
Deze plank mag niet door , doorgezaagd
worden. —moorden, 0. w. met H., vs.
voortgaan met moorden. —morren , o.
w. met H., vs. voortgaan met morren.
—morsen,o.w. met H., vs. voortgaan met
morsen. -motten , onpers, w. met H,, vs.
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voortgaan met motten. —mulzeno.w.met
H.,vs. aanhouden met muizen. —munten,
0. w. met H., vs. voortgaan met munten.
—murmelen, o.w. met vs.voortgaan
met murmelen. —murmureren o.
W. met H. , vs. voortgaan met murmureren.
noorn m. (des -s, mrv. -en.) stekel of
scherpe punt , welke aan houtachtige gewasseri groeit: Eene kroon van stekelige doornen.
Een' doom in den voet treden ; fig. lemand
een'doorn nit den voet trekkers gerneenz.
iemand uit eene verlegenheid redden. Dat is
hem, een doorn in het oog, d. eerie ondragelijke zaak voor hem. Sprw. Er zijn Beene
rozen zonder doornen.er is gees onverrnengd
geluk. doornachtig gewas Eene kroon
van doornen vlechten.
noornaaijen , b. w. vs. door en
door naaijen : Doorgenaaide schoenen.
*-, door naaijen wonden : Zij had hare
vingers doorgenaaid. "-, o. w. met H. ,
vs. aanhouden met naaijen ; sterk of suet
naaijen. (Doornachtig, (-er, -st,) by.
Haar doornen gelijkende ; doornig.) —nagellen, b. w. vs. met nagels doorboren.
"-, o. w. met H. , vs. aanhouden met nagelen.
—nageling y r. —narren, o. w.
met H., vs. aanhouden met Darren.
(Doornappelt, m. eene plant, steekappel, datura.) —nat by. door en door
nat. —natten, b.w. vs. door en door
nat maken. (Uoornboom , m. hage(loorn. Doornbosch, o.bosch van doornboomen of doornstrniken.)—neigen, o.w.
met H., vs. aanhouden met neigen. —neijen o. w. met H. , vs. aanhouden met
neijen. —nemen ongel. o. w. met IL ,
vs. aanhouden met semen. b. w.
vs. door eene opening nemen : Ilij nani het
boek under de tafel door ; fig. gemeenz.
d.00rhalen , berispen. (1Poornen, onverb.
by. van dorms.) —nestelen o. w. met
H.. vs. voortgaan met nestelen. neutelen o. w. met H. , vs. aanhouden met
neuteien. - nevelen, onpers. W. met H., vs.
aanhouden met nevelen. (inoornhaag,
noorniteg, yr. haag of beg van dorens.)
—niezen, o. w. met H., vs. aanhouden
met niezen. —nljgen ongel. o. w. met
II. , vs. aanhouden met nijgen. --nijpen ,
ongel. 0. \v. met H., vs. aanhouden met nijpen.*-,b.w. vs. door nijpen wonden of openen.
—no -Liken , o. \v. met H. vs. aanhouden
met nokken. —nommeren o. w. met
II. , vs. aanhouden met nommeren . —noppen , 0, w. met H., vs. aanhouden met noppen. (noornstok, m. stok van den haagdoren. ILloornstruik m. struik met
dorens ; inzond. haagdorenstruik. Uoorntak m. tak van den doornboom of doomstruik.) —nusselen
o. w. met 11.,
vs, aanhouden met nusselen. --offerers,
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o. w. met, H. , vs. voorfgaaa met (siren-kn.
—olign o. .w. met H. , vs. voortgaan met
b.w. vos. met olie laten doortrekken.
—omberen o. w. met H., vs. voortgaan met omberen. —oorlogen , o. w.
met H. , vs. voortgaan met oorlogen.
—opperen, o. w. met H., vs. voortgaan
met opperen. —paarden o. w. met
, vs. voortgaan met paarden. - pakk.en
o. w. met H. , vs. voortgaan met pakken.
—pappen o. w. met H. vs. voortgaan
met pappen. —passen o. w. met vs.
voortgaan met passen. --peilen o. met
H. , vs.voortgaan met peilen. —peinzen,
0. W. met H. , vs. voortgaan met peinzen.
--pekelen o. w. met H. , vs. voortgaan
met pekelen. —pekken , o. w. met H. ,
vs. voortgaan met pekken. —pellen , o.w.
met H. , vs. voortgaan met peilen. —pennen, o. w. met H. , vs. voortgaan met pennen. - peperen , o. w. met II. , vs.
voortgaan met peperen. —persen , b. w.
vs. door jets been persen ; door persen eene
opening maken ; door persen breken of wonden. "-, o. NV. met H., vs. voortgaan met
persen. —persing , yr. —penteren,
o. w. met H. , vs. aanhouden met penteren.
h.w. vs.gemeenz. peuterende open maker).
—peuzelen, o.w. met II., vs. aanhouden
met penzelen. —piepen o. w. met H. ,
vs. aanhouden met piepen. —pijpen,
ongel, o.w. met H., vs. aanhouden met pijpen.
—pikken , o. w. met H. , vs. aanhouden
met pikken.*-, b.w. vs. al pikkende wonden,
eene opening maken of scheiden. —plagen, o. w. met H.,vs. voortgaan met plagen.
—plakken , o. w. met H., vs. voortgaan met piakken. —planten o. w. met
H. , vs. voortgaan met planters.
sea o. w. met H. , vs. voortgaan met
plassen. —plaveijen, 0. w. met vs.
voortgaan met plaveijen. —pleisteren ,
0 . w. met H. , vs. voortgaan met pleisteren.
—pleiten , o. w. met H. vs. voortgaan
met pleiten. —plengen o, w. met H. ,
vs. voortgaan met plengen. --pletten
0. w. met II., vs. voortgaan met platen.
1). NV. door pletten broken.—ploegen,
0. w. met H. , vs. voortgaan met ploegen.
*--, 1) w. vs. met den ploeg openers of sebeiden.
—pitooljen o. w. met H. , voortgaan
met plooijen. 4-, b. w. vs. door p!oo'd er) wonheeft hare vingers doorseplooid.
den :
—pluizen ongel. o. w. met H., vs.
voortgaan met pluizen. --pluktien o.w.
met H..vs.voortgaan met plukken.
deren o. w. met H. , vs. voortgaan met
plunderen. —poederen —poeijeren 0. w. met H. , vs, voortgaan met
poederen. —poeren o. vv. met II. , vs.
voortgaan met poeren. —poetsen , 0. 'v.
met 11,, vs. voortgaan met poetsen.*--,i),w. vs,
28
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door poetsen breken , wonder]. --pollen,
o,w. met H., vs, voortgaan met poffen. -pogellen o. w. met H. , vs. voortgaan met
pogchen --polij sten , o. w. met H., vs.
voortgaan met polijsten. —polsen o.
met H., vs. voortgaan met polsen. —poutpen,o.w. met H. ,vs. voortgaan met pompen.
4-, b. w. vs. door eene plaats of opening
pompen.—pooljen, 0. w. met H. , vs.
voortgaan met pooijen. —poten, 0. w.
met H.. vs. voortgaan met poten. —potten , o. w. met H. , vs. voortgaan met gotten. —praten , o. w. met H. , vs. voortgaan met praten. —prediken -preeken , o. NV. met H., vs. aanhouden met
prediken , preéken. —pressen o. w.
met H., vs. aanhouden met pressen.
—preutelen o. w. met H. , vs. aanhouden met preutelen. —prevelen
0. w. met H. , vs. aanhouden met prevelen.
--priemen, b. w. vs. en vos. door en
door priemen. prijzen ongel. b. en
0. w. met H., vs. aanhouden met prijzen.
—prikken , b. w. vs. met prikken openen.
4-, 0. w. met H. , vs. aanhouden met prikken.
—proesten o.w. met H., vs. aanhouden
met proesten. —proeven,o.w. met H., vs.
aanhouden met proeven. —pronken,
o. w. met H. , vs. aanhouden,, met:pronken.
—pronselen o. w. met H. , vs. aanhouden met pronselen. —pruilen o.
w. met H. ; vs. aanhouden met pruilen.
—pruhnen , o. w. met H. , vs. aanhouden met pruimen. —pruttelen,
0, w. met H. , vs. aanhouden met pruttelen.
—purgeren o. w. met H. , vs. aanhouden met purp;eren. —puttee, o. w.
met H., vs. aanhouden met putten. —rabbelen o. w. met H. , vs. aanhouden met
rabbelen. —raden ongel. o. w. met H.,
vs. aanhouden met raden. —ragen o. w.
met H. , vs. aanhouden met rapen. —raken o. w. met Z., vs. door eene plaats of
opening raker). —rameijen, o. w. met
11., vs. voortgaan met rameijen. —rammelen o. w. met H. , vs. voortgaan met
rammelen. —ranken , o. w. met H.,
vs. voortgaan met ranken. 4-, 0. w. met Z. ,
door eerie opening ranken. —ranselen,
o. w. met H. , vs. voortgaan met ranselen. *-,
b. w.,vs. door eene plaatsranselen.
o. w. met II., vs. voortgaan met rapen.
—raspen, o. w.met I1.,vs.voortgaan met
raspen. 4E-, h. w. vs. met eene rasp openen
scheiden of wonden. —ratelen, o. w.
met H., vs. voortgaan met ratelen. —ravotten o. w. met H. , vs. voortgaan met
ravotten. —razen , 0, w. met H. , vs.
voortgaan met razes, —redderen O.
V. met H.,vs. voortgaan met redderen.—redeneren 0, w. met H., vs. voortgaan
met redeneren. —reeden , o. w. met H.
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vs. voortgaan metreeden. -regeren, o. w.
met H. , vs. voortgaan met regeren. -reeg,
verl. tijd van doorrijgen. —regen verl.
dw. van doorrijgen. *-, b y ., als : Doorregen
vleesch vleesch met vet door het mager
gewassen. —reiken , b. w. vs. door eene
opening reiken : Ik z al u de boeken het venster doorreiken. lets onder de tafel doorreiken. --refs yr. reis door eerie plaats:
Bij zijne doorreis bezocht hij ons . ---reizen h. w. vs. en vos. in alle rigtingen
door (een land, enz.) reizen : Hi) heeft menig
land doorgereisd of doorreisd.
o. w. met
H., vs. voortgaan met reizen. met Z. ,
voortreizen zich niet ophouden : Ik heb
mij to Arnhem niet opgehouden , ik ben
maar doorgereisd. 4-, door eene plaats
reizen : Ik ben de Arabische woestijnen
doorgereisd. —rekenen,b.w. vs. tot aan
het einde toe rekenen: Heeft Jan het boek
doorgerekend ? o. w. met H. , vs. voortgaan met rekenen. —rekken o. met H.,
vs. voortgaan met rekken. *-, b. w. vs. door
rekken breken , wonden. —rellen, o. w.
met H. , vs. voortgaan met rellen. —remmen o. w. met H. , vs. voortgaan met
remmen. *-, b. w, vs. door remmen breken.
—rennen , o. w. met H. , vs. voortgaan
met rennen ; snel rennen. 4E-, met Z. , vs.
door eene opening of plaats rennen : Hij is de
poort doorgerend. 4-, b. w. vs. door rennen
wonden , breken , enz. : Een paard doorrennen. —renten o. w. met H. , vs.
voortgaan met renten. -repelen,o. w. met
H., vs. voortgaan met repelen. -reutelen,
0. w. met H, , vs. voortgaan met reutelen,
—revelen, o. w. met H., vs. voortgaan
met revelen. —ridselen o. w. met H.,
vs. voortgaan met ridselen. —rijden
ongel. b. w. vs. door rijden wonden , breken
of eene opening maken : Een paard doorrijden. 4 -, door eene plaats of opening rijden:
Hij reed denwagen de stad, de poort door.
Men reed ons het bosch door. 4-, o.
w. met Z., vs. door eene opening of eene plants
rijden : Hij reed onder de boomen door.
Hij is de stad doorgereden, zieli niet
ophouden : Hij kwam te zcven uur Kier aan,
dock reed aanstonds door. met II., vs.
voortgaan met rijden. —rijfelen o. w.
met H.,vs. aanhouden met rijfelen.-rijgen,
ongel. 0. w. met H. , vs. aanhouden met
rijgen. 4-, b. w. vos. fig. doorsteken : De
kapitein doorreeg dien schurk. Zie ook

Doorregen. —rijmen, o. w. met
H., vs. aanhouden of voortgaan met rijmen.
—rijp b y. door en door rijp. -rijpen,
onpers. w. met H., vs. aanhouden met rijpen.
—rijten ongel. b. w. doorscheuren.
---rijzen ongel. o. w. met II., vs, aanhouden met rijzen. met Z., vs. door eene
opening been rijzen. —rinkelemi o. w,
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met H., vs. voortgaan met rinkelen. —risten 9 o. w. met H., vs. voortgaan met
risten. —ritselen , 0. w. met H., vs.
voortgaan met ritselen. —ritten , o. w.
met H., vs. voortgaan met ritten. —roejen , b. w. vs. door eene opening roeijen:
Men roeide het schuitje onder den boot'
o. w. met H., vs. voortgaan met
door.
roeijen ; snel roeijen.
met Z., vs. door
eene plaats roeijen : zijn onder de
brut' doorgeroeid. —roemen, o. w. met
H., vs. voortgaan met roemen. —roepen,
ongel. 0. w. met vs. voortgaan met
roepen. —roeren , b. w. vs. dooreen of
door en door roeren , goed roeren : Eene
saus doorroeren. o. w. met H., vs. aanhouden met roeren; snel roeren.—roesten,
o. w. met H., vs. aanhouden met roesten.
o. w. met Z., vs. door den roest gescheiden of
verteerd worden : Het ijzer is doorgeroest.
—roffelen, o. w. met H., vs. aanhouden
met roffelen. —rogchelen , o. w. met
H., vs. aanhouden met rogchelen.
ken , o. w. met H., vs. aanhouden met
rokken. —rokkenen o. w. met H.,
vs. aanhouden met rokkenen. --rollen,
o. w. met H., vs. aanhouden met rollen.
met Z., vs. door eene opening rollen :
De bal is wider den stoel doorgerold.
b. w. vs. door eene plaats of opening rolien
De tonnen worden de poort doorgerold.
—rommelen , o. n. met II., vs. aanhouden met rommelen. —ronken , o.
w. met H., vs. aanhouden met ronken.
--ronselen o. w. met
vs. aanhouden met ronselen. —rooijen , w.
met H.,vs.aanhouden met rooijen.-rooken,
o. w. met II., vs. aanhouden met rooken.
*-, b. w. vs. door en door rooken : Eene pijp,
doorrooken, d. zoodanig rooken, dat men
uitwendig de teekenen daarvan ziet. vos.
van vleesch, enz. door en door rooken :
Goed doorrookt spek. --rooken, m. pijp
die doorgerookt is of kan worden; p;emeenz..
zuiper , voor zoo ver zijn aangezigt daarvan
de teekenen draagt. —rooven, o. w.
met 11., vs. aanhouden met rooven.
—rossen, 0. %V. met H. , vs. aanhouden met rossen. —rotten, o. w. met H.,
vs. aanhouden met rotten. met Z,. vs.
door rotten open gaan of gescheiden worden.
—rouwen, o. w. met H. , vs. aanhouden
met rouwen. —rugchelen g o. w. met
II., vs. voortgaan met rugehelen —ruijen,
o.w. met H..vs.aanhouden met ruijen. —ruiken,ongel. o.w.met H.,vs.door jets been ruiken. —ruilen 9 o. w. met H., vs. aanhouden
met ruilen. —ruimen 9 o. w. met H., vs.
aanhouden met ruimen. --ruischen 9
o. w. met H., vs. aanhouden met ruischen. -,
met Z., vs. door erne plaats of opening
ruisehen. — rukken , b. w. vs. door jets

Doors
rukken ; door rukken wooden of breken
Zijne handen doorrukken. Een touw midden doorrukken. o. w. met Z., vs. door
eerie plaats rukken, d. i. door eene plaats
trekken : De troepen rukken dezen morgen
de stud door. met H., vs. voortgaan met
rukken. --runnen zie Doorrennen. —rusten o. w. met H., vs. aanliouden met rusten. —sammelen
w. met H., vs. aanhouden met sammelen.
—sarren , o. w. met H., vs, aanhouden
met sarren. —sausen 9 o. w. met H., vs.
aanhouden met sausen. —schateren g
o. w. met H., vs. aanhouden met schateren.
—schaften o. w. met H., vs. aanhouden met schaften. —schaven o. w. met
H., vs. aanhouden met schaven. b. w. vs.
door schaven kwetsen of eene wond veroorzaken : Zijne handen doorschaven. *-, door
en door schaven : Eene plank doorschaven.
—schelden , ongel. o. w. met 11., vs.
aanhouden met schelden. schellen
o. w. met H., vs. aanhouden met schellen.
—schemeren o. w. met H., vs. aanhouden met sehemeren ; door jets heen
schemeren. —schenken g ongel, o. w.
met H., vs. aanhouden met schenken. -schepen,o.w.metH.,vs. aanhouden met schepen.
4-, b. w. vs. door eene plaats te scheep
vervoeren. —seiteppen g o. w. met H.,
vs. aanhouden met scheppen, scheren,
ongel. o. w. met H., vs. aanhouden met
scheren. —scherm.en o. w. met H.,
vs. aanhouden met schermen.—scherpen,
o. W. met H., vs. aanhouden met scherpen.
—schertseng o. w. met H., vs. aanhouden met schertsen. schetsen 9
o. w. met H. , vs. aanhouden met schetsen.
--schetteren g o. w. met H., vs. aanhouden met schetteren. —scheuken
o. W. met H. , vs. voortgaan met scheuken.
—scheuren, o. w. met H., vs. aanhouden
met scheuren.*-,b.w. vs.in stukken ofin tweeen scheuren. — schieten , ongel. o. w.
met H. , vs. aanhouden met schieten. -,
met Z. , vs. door jets been glippen. 4e
b.w. vs. dooreen schieten : De kaarten doorschieten. , dat is doorstooten.
met een
schot door jets been dringen. b. w.
vos. met een schot ter garde vellen ; fig.
Een boek met papier doorschieten , naast
ieder gedrukt blad een wit leggen. —schijnen , ongel. o. w. met H. , vs. voortgaan
met schijnen ; door de wolken been schijnen:
De zon schijnt niet door. Zie ook Doorschijnend. —schijnend (-er, -st,)
by . dat lichtstralen doorlaat : Dat Koren is
doorschijnend. —schijnendheid yr.
yr. hoedanigheid van doorschijnend te zijn.
—schijten , ongel. b. w. gemeen woord,
onverteerd uitsehijten ; fig. Hij ziet er nit
als eene doorgescheten erwt, hij ziet er
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ellendig uit. o. W. met H., vs. aanhouden met schijten. --schikken o. w.
met Z., vs. door anderen been schikken :
Sehik door. —schilderen 0. w. met
11., vs. voortgaan met schilderen. —schillen , o. w. met H. , vs. voortgaan met
selii —schimmelen, o. w. met
11., vs.voortgaan met schimmelen. 4c,o.w. met
Z., vos. door en door besehimmelen : Doorschimmeld brood. —schimpen , o. w.
met IL , vs. aanhouden met schimpen.
—schitteren o. w. met H.,vs. door lets
Keen schitteren ; aanhouden met schitteren.
h. w. vs. met schitterglans doordringen.
- --sehobben o. w. met H., vs. voortgaan met schobben. "-, b. w. vs. door sehohben openen of wonden. —schoffelen
o. W. met H. , vs. voortgaan met schoffelen.
b. w. vos. door cene opening sebofrelen.
—schoften, 0. W. met H., vs. voortgaan
met schoften. —schokken, o. w. met
H. , vs. aanhouden met schokken. -schommelen zic Illoorschongelen.
b. w. vs. schommelende breken ; fig.
gemcenz. in lets schommelen : Zij heeft
alle laden doorgeschommeld. -schongelen o. w. met H., vs. voortgaan
met schongelen. —schooijen, 0. w.
met H. , vs. voortgaan met schooijen.
"-, met Z. , vs. schooijend doorgaan.
—schoot verl. tijd van doorschieten.
—schoppen , b. w. vs, door cene opening
sehoppen ; door schoppen wonden , km etsen
of breken.
o. w. met H., vs. voortgaan met
schoppen. —schoten thy. van
doorschieten. —schouwen , b. w. vos.
doorzien , door en door beschouwen. -,
0. W. met H., vs. voortgaan met schonwen.
—schrabben, b. w. vs. cene schrab
door jets halen; door schrabben care opening
maken. —schrabbing yr. (wry. -en,)
bet doorschrabben ; doorgeschrabde plaats.
—schrabsel, 0. het doorgeschrabde.
—schransen 0, w. met H. , vs. aanschrapen
houden met schranscn.
h. w. vs. door schrapen wonden , kwetswi
of breken. w. met H. , vs. voortgaan
met schrapen. —schrappen , zie
Doorschrabben. -schrapping

zielPoorschrabbing. -schrapsel,
zie noorschrabsel. —schreeuwen, o. w. met H. , vs. voortgaan met
schreeuwen."-, b. w. vs. schreeuwende door
cene ruimte of opening roe pen. —s chreijen 0. w. met H. , vs. voortgaan met
schreijen. —schrijven, ongel. o. w. met
II. , vs. voortgaan met schrijvcn. "-, b. w.
vs. door schrijvcn wonden of breken.
—schrobben o. w. met H., vs. voortgaan met schrobben. b. w. vs. door
schrobben wonden of breken ; door eene
opening of pints schrobben. —schroci-,
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Jen, b. w. vs. door schroeijen wonder) of
opener]. —schroeven, o. w. met H. ,
vs. voortgaan met schrobben.
b. w. vs,
door schrobben
wonder 'of breken.
—schrokken o. w. met 11., vs. aanhouden met schrokken. b. w. vs. door
de keel schrokken. —schub ben , o. w.
met H., vs. voortgaan met schubben.
—schudden o. w. met H., vs. voortgaan met schudden. b. w. vs. dooreen
schudden. —schuiven, ongel. b. w.
vs. door eene opening of ruimte schuiven.
*-, 0. w. met 11., vs. voortgaan met schuiven. —schuren w. vs. door schuren
wonder' of eene opening maken. "-, o. w.
met H., vs. aanhouden met schuren.
—schurken o. W. met II., vs. voortgaan met schurken. schutten, o. w.
met Z., vs. door eene schutsluis varen.
—seinen, 4). w. met H., vs. voortgaan
met seinen. —sidderen, o. w. met H.,
vs. voortgaan met sidderen. —sissen
o. w. met H. , vs. voortgaan met sissen.
—sjorren, o. w. met H., vs. voortgaan
met sjorren. sjouwen, o. w. met 11.,
vs. voortgaan met sjouwen. *-- 9 b. eu o. w.
met Z.,vs.dooreene plaats ofopening sjonwen.
—slaan, onreq. b. w. vs. door eerie opening of ruimte slaan : Ilij sloeg den bal
het huis door; tig. Zich doorslaan , door
den vijand been slaan. Een' bal wel doord. goed doers voortgaan. door
slaan wonden, breken of eene opening rnaken :
Een' muur doorslaan. Een' steen of Een'
stok doorslaan; gerneenz., verkwisten.
*-, o. w. met II. , vs. voortgaan met slaan ;
van papier, den inkt doorlaten : Dit papier
is sleek geliimd, bet slaat door, d. i.
het vloeit ; in bet gemeenz. verkeer,,
zijne tong met beteugelen, alles zeggen, wat
voor den mond komt : Wat slaat luj weer
voortgaan met siaan ; sterk slaan;
door .1
hij paardrijders , nit den drat geraken : Het
paard sloeg nu en don door. met Z. ,
vs. doordringen : De regen slaat door.
De inkt slaat door. 4E-, van eene balans ,
schaal, zinken dalen : De schaal sloeg
door. —slaand be. alles afdocn : Een
doorslaand bewijs. —slag m. overwigt;
Nergiettest werktuig der timmerl. enz.

waarmede icts doorgeslagen wordt.
pen, ongel. o.w. met 9 vs. aanhouden met
slapen. —slaven, o. w. met H., vs.
aanhouden met slaver). —slempen.
o. w. met H., vs. aanhouden met slern-

pen. *-, b. w. vs. slempend verkwisten.
—sienderen, —slenteren o. w.

met Z., vs. slentereud doorgaan.

site-

pen , b. w. vs. door eene ruimte of ope-

ning slepen.
0. NV. met H., vs. voortgaan
-st,) bv.
met slepen. —slepen,
slim w loos ; geslepcn, mecstal in cen' kwa-
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den zin Een doorslepen east, bedrieger.
—slepenheld, yr. loosheid , slimheid ,
geslepenheid. —slieren, o. w. met Z.,
vs. door eene opening of ruimte
met H., vs. aanhouden met slieren. -slijpen, ongel. b. w. vs. door slijpen eerie
opening maken: Het glas is bier bijna
doorgeslepen. ongel. o. w. met H., vs.
voortgaan met slijpen ; spoed maken met
slijpen. —silken, ongel. b. en o. w. met
Z., vs. een p,at in lets slijten of door slijten
hekomen : Gij hebt den rand van uw' hoed
doorgesleten. De zolen nujner schoenen zip
doorgesleten. —slijting y r. — slik ken , b. w. vs. door slikken binnen
krijgen. —slingeren, b. w. vs. door
eene opening slingeren. o. w. met H.,
vs. voortgaan met slingeren. -slobberen,
0. w. met H., vs. aanhouden met slobberen.
— sloffen o. w. met H., vs. voortgaan
met sloffen. **--, met Z., vs. door eene ruimte
of opening sloffen. —slokken zie
Doorslikken. --sloopen , o. w.
met 11., vs. aanhouden met sloopen.
—slooven, o. w. met H., vs. aanhouden
met slooven. —siorpen, o. w. met H.,
vs. aanhouden met sforpen. —sluiken,
ongel. o. w. met H., vs. aanhouden met
sluiken. b. w. vs. door eene plaats
sluiken. sluimeren o. w. met H.,
vs. voortgaan met sluimeren. —sluipen,
ongel. o. w. met Z., vs. door eene plaats
of opening sluipen. —sluiping, yr.
—smakken b. w. vs. met een' smak
doorgooijen of breken. smalen, o. w.
met 11.. vs. voortgaan met smalen. - sineden , b. w. vs. smedend vaneen scheiden.
o. w. met H., vs. voortgaan met smeden.
—smeeken , o. w. met H., vs. voortgaan
met smeeken. —smelten ongel. b. w.
vs. smeltend vaneen seheiden , eene opening
in lets smelter]. o. w. met 11., vs. aanhouden met smelter!. —smeren, o. w. met
H., vs. aanhouden met smeren. —smeulen , 0. w. met H., vs. aanhouden n:et
smeulen. —smijten ongel. o. w. met
tL, vs. aanhouden met smijten. -,
b. w. vs. doorsmakken, doorp,00ijen; door eerie
opening of eerie plaats smijten : tlij smeet
de boeken de kamer door. —smoken,
o. w. met H., vs. aanhouden met smoker.
—smullen, o. w. met H., vs. aanhouden
met smullen. —snaanwen, o.w.
vs. aanhouden met snaauwen. — snappen,
o. w. met H., vs. aanhouden met snappen.
—snateren o. w. met H., vs. aanhouden met snateren. —snede, y r. doorsnijding; doorgesnedene plaats. —sneeuwen , onpers. w. met H., vs. aanhouden
met sneeuwen ; door lets been sneeuwen :
Het sneeuwt op den :older door. -suede'',
verb dw. van doorsnijden. s p eed , verb

Doorsp
tijd van doorsnijden. —snelleu, o. w.
met Z., vs. snel doorloopen. —snijden,
ongel. b. w. vs. van elkander snijden : Een
brood , een stuk lakes doorsnijden ; fig.
Het verse hil doorsnijden, d. deelen.
o. w. met H., vs. voortgaan met snijden.
b. w. vos, overal snijden : Zijn
land is met greppels en slooten doorsneden;
fig. De lijn doorsnijdt den driehoek.

—snijding,vr.hetdoorsnijden;doorsnede.
snikken o. w. met H., vs. aanhouden
met snikken. —snippelen, —snipperen o. w. met H., vs. aanhouden met
snippelen , snipperen. —snoeijen, o. W.
met H., Ni s. voortgaan met snoeijen. snoepen, 0. w. met H., vs. voortgaan met
snoepen. —snoeren, b. w. vs. snoerend
wooden of breken. —snoeven, o. w.
met H., vs. aanhouden met snoeven.-snood,
bv.door en door snood. —snorken, o. w.
met H.,vs. aanhouden met snorken. —snorren, o. w. met H., vs. aanhouden met
snorren.*-, met Z.,vs. door eene ruim te of eerie
opening snorren. —snuffelaar , m.,
—snuffelaarster, vr. die doorsnuffelt.
_snuffelen, o. w. met H., vs. aanhouden met snuffelen. b. w. vs. en vos.
in eene plaats snuffelen : De hood snuffelt
het sansche huis door, doorsnuffelt het
gansche huis ; fig. naauwkeurig doorlezen
en onderzoeken : Hij heeft reeds mealy boek
doorsnuffeld. —snuffeler, m. doorsnuflelaar. —snuffeling, yr. het doorsnuffelen. —snuiten , ongel. o. w. met
It, vs. aanhouden met snuiten. -snuiven,
ongel.o. w.metil., vs. aanhouden met snuiven.
—solderen , 0. w. met H., vs. aanhouden met solderen. —sollen, b. w.
vs. doorschudden. o. w. met H., vs. aanhouden met sollen. —soppen, 0. w. met
H., vs. aanhouden met soppen. —spaden,
o. w. met H., vs. aanhouden met spades.
—spannenongel.o.w .meill.,vs. aanhou den met spannen. , b. w. vs. door eene
ruimte of opening spannen. sparen ,
o. w. met fl., vs. aanhouden met spare!).
—spartelen., o. w. met H., vs. aanhouden met spartelen.*-, o. V. met Z., vs.
door eerie opening of ruimte spartelen.
—spekken, b. w. vos. met spek doorsteken : Len' hags doorspekken ; fig. doorrnengen : Doorspekt met eene reeks van
allerlei vreemde spreuAen. —spelen,
b. W. vs. van het begin tot het einde spelen.
*-, o. w. metill11., vs. aanhouden met spelen.
—spellen, b. w. vs. van het begin tot
bet einde spellen. *-, o. w. met H., vs.
aanhouden met spellen. —spiesen ,
vos. met eene spies doorboren. — spijkeren , b. w. vs. door spijkeren Merle
opening maken ; door eene ruimte spijkeren..
o. W. met 11., vs, voortgaan met spukereit.
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—spinnen ongel. o. w. met H., vs.
voortgaan met spinnen. ongel. b. w.
vs. door spinner) wonden. —spitten o. w.
met H., vs. voortgaan met spittcn. *-, b. w.
vs. doorgraven. —spleet, vent. tijd van
doorsplijten. —spleten verl. dw. van
doorsplijten. —splijten ongel. o. w.
met
met Z. , vs. vaneen splijten.
-,
H., vs. voortgaan met splijten.
b. w. vos. door en door splijten. —splijting, vr. —spoeden, o. w. met H., vs.
aanhouden met spoeden. *-, met Z., vs. door
eene ruimte of opecti ng spoeden. -spoelen,
b. w. vs. door water , enz., spoelen : Het
linnen goed doorspoelen. *-, door spoelen
van binnen reinigen : Eerie goot doorspoelen.
door spoelen ve rwijderen ; fig. it' ij
zullen dat nog eens doorspoelen , er een
paar glaasjes op ledigen. o. VV. met IL,
vs. aanhouden met spoelen : snot spoelen.
*-, met Z., vs. door eene opening enz.
spoelen : Het writer is onder de brag doorgespoeld. —spoken, onpers. en o. w.
met EL, vs. aanhouden met spoken. -sponsen, 0. W. met H., vs. .aanhouden met
sponsen. *-, b. w. vs. door sponsen eene
opening maken of wonden. —sporen
0. w. met Vs. voortgaan met sporen. *-,
met Z., vs. door eene plaats heen sporen.
—spotten, o. w. met H., vs. voortgaan
met spotten. —spouwen , b. w. vs. in
tweeen spouwen. —spraak yr. als :
.Een orgel heel t doorspraken , wanneer
het geluid geeft, eer de kleppen neergelaten
wonden. —spreiden, b. w. vs. door eene
opening of ruimte spreiden. *--, o. w. met
H., vs. aanhouden met spreiden.-spreken,
ongel, o.w. met H., vs. voortgaan met spreken ; van een orgel , doorspraken hebben.
—sprenkelen, w. met H., vs. voortsprenkelen. *-, b. w. vos. overal besprenkelen. —springen, ongel. o. w. met Z.,
vs. door eene opening of ruimte springer.
met H., vs. voortspringen. *-, b.
w. vs. door springer' eene opening maken
breken of wonden. —sprokkelen o.
w. met H. , vs. voortgaan met sprokkelen.
—spuiten ongel. b. w. vs. door eene
opening of ruimte spuiten ; door spniten
breken ; door spuiten inwendig reinigen.
4-, O. w. met H., vs. aanhouden met sprite!).
—staan, onrrg. b. w. vs. door staan
wonden verslijten of breken : lk heb mijne
voeten doorgestaan ; fig. dulden , 'Oen
depijn niet langer doorverdragen
o. w. met H., vs. , als : Bet
staan.
schip laten doorstaan , d. alle zeilen in
den wind laten. —stalk verl. tijd van,
doorsteken. stamelen —stameo. w. met H., vs. voortstatnelen.
—stampen. , b. w. vs. door stampen eene
opening maken , wooden of breken : door
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eene opening stampen ; dooreen stampen :
Stamp het goed door. *-, o. w. met H., vs.
aanhouden met stampen. —stappen,
o. w.met H., vs. aanhouden met stappen. *-,
met Z., vs. door eene opening of ruimte
stappen. —stares', o. w. met H. , vs.
aanhouden met stares. —steek m.
bet doorsteken; plaats , waar een dijk , enz.
doorgestoken is. —steken , ongel. b. w.
vs. door iets steken; zie itioorgestoken. 4E-, eene opening in iets maken : Een'
dijk doorsteken. *-, b. w. vos. door en door
steken , door het ligchaam steken : Iemand
met een' degen doorsteken. ongel. o.
w. met H., vs. voortgaan met steken.
—steker, m. bier en daar voor een
baleintje , strootje , enz., waarmee eene verstopte pijp wordt doorgestoken.—steking
yr. (mrv. -en.) —stekken o. w. met
H., vs. voortgaan met stekken. —stelen,
ongel. 0. w. met H., vs. voortgaan met
stelen. —stemmen o w. met H., vs.
voortgaan met stemmen. —stempelen,
o. w. met H., vs. voortgaan met stempelen.
—stenen —steunen, o. w. met H.,
vs. voortgaan met stenen , steunen. —stevenen , c). w. met Z., vs. door eene
ruimte of opening stevenen. —stiet, verl.
tijd van doorstooten. —stijgen ongel.
o. w. met Z., vs. door eene opening stijgen.
—stijven, ongel. 0. w. met H., vs. voortgaan met stijven. —stinken, o. w. met
H., vs. voortgaan met stinken ; door eene
opening of ruimte stinken. —stippen,
o. w. met H., vs. voortgaan met stippen.
—stoeijen, o. w. met H., vs. voortgaan
met stoeijen. —stollen , o. w. metes., vs.
voortgaan met stoffen. —stoken, o. w.
met H., vs. voortgaan met stoken. —stoken, vent. dw. van doorsteken —stomen , o. w. met H. vs. voortgaan met
stomen. - met Z., vs. door middel van
stoom door eene plaats komen. —stommelen , o. w. met H., vs. voortgaan met
stommelen. *-, met Z., vs. door eene opening of ruimte stommelen. —stooten,
ongel. b. NV. vs. door eene opening of ruimte
stooten ; door stooten eene opening maken,
breken wonden : Eene glasruit doorsfooten. - door stooten verruimen : Stoot

die pijp eens door. dooreen stooten ;
inzonderh., in het kaartspel , doorschudden.
*-, 0. w. met II., vs. voortgaan met stooten.
b. w. vos. door en door stooten , doorsteken. —stooting yr. --stoppen,

o. w. met H., vs. voortgaan met stoppen. -,
b. w. vs. door en door stoppen.—storrinen,

onpers. W. met H., vs. van een' storm ,
aanhouden : Bet stoma nog door. O. W.
met H., vs. aanhouden met storm loopen.

*-, met Z., vs. door eene opening of ruimte
stormen. —storten , b. w. vs, door eene
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opening of ruimte storten. *-, o. w. met Z.,
vs. door eene opening storten of vallen.
—straffen, o. w. met H., vs. voortgaan
met straffen. —stralen o. w. met H.,
vs. met stralen doordringen : De zon begint
door te stralen.*-, aanhouden met stralen.
b. w. vos. in den verh. schrijftr., met
zijne stralen vuilen of doordringen : Een
Licht doorstraalt de diepste Nolen. -streden, verl. dw. van doorstrijden. -streed,
verl. tijd van doorstrijden.—strengelext,
b. w. vos. dooreen strengelen , door en door
strengelen. —strepen , b. w. vs. eene
streep door iets !mien ten teeken van verwerping : Ik heb lien regel doorgestreept.
—strijden , ongel. b. w. vs. en vos. ten
einde toe strijden :Hij heeft dies strijd
doorgestreden , doorstieden. *-, o. w. met
H., vs. aanhouden met strijden. -strijken,
ongel. b. w. vs. door strijken uitwisschen,
eerie streek door iets halen : 1k heb uw'
naant doorgestreken; fig. in de omgangstaal,
doorhalen , berispen. o. w. met Z., vs.
door eene opening of ruimte strijken ; wegstrijken zieh Nvegpakken : Hij hield zich
niet op, maar streek aanstonds door. 4e-,
met H., vs. voortgaan met strijken ; snel
strijken. —strikken , b. w. vs. dooreen
strikken ; door strikken eene opening waken,
breken , of wonder): o. w. met H., vs.
voortgaan met strikken. —strippen
0. NV. met H., vs. aanhouden met strippen.
—strompelen, o. w. met Z., vs. door
eene opening of ruimte strompelen. -strooijen , h. w. vs. door eene opening of ruimte
strooijen.*-, 0. w. met H., vs. voortgaan met
strooijen. —stroomen, o. w. met Z.,
vs. door eene opening of ruimte stroomen.
*-, met H., vs. zijn' loop ergens door hebben:
Bet water stroomt onder de brut' door.
—stroopen, o. w. met H., vs. aanhouden
rnet stroopen. —studeren o. w. met
H., vs. voortgaan met studêren. b.. w. vs.
van het begin tot bet einde bestudóren :
Een bock doorstuderen. —stuiven
ongel. onpers. w. met H. , vs. aanhouden met
stuiven : Het stuift door. 4' o. w. met H., vs.
stof doorlaten : De buil stutft door. "-,
met Z., vs. door eene opening of ruimte
stuiven. —stuiving, yr. —sturen,
b. w. met H., vs. door eene opening of plaats
sturen : Wij stuurden het schip de engte
door. Hij stuurde mijn' knecht de geheele
stad door. "-, o. w. met H., vs. voortgaan
met sturen. —stuwen , b. w. vs. door
eene opening stuwen. o. w. met H., vs.
voortgaan met stuwen. —suffen , o. w.
met H., vs. aanhouden met stiffen. —sukkelen , o. NV. met H., vs. aanhouden
met sukkelen. *-, met Z., vs. door eene
opening of plaats sukkelen. —sullen,
0. W. met Z., vs. door eene opening of

Doortr
ruimte sullen : Under een' boog doorsullen. "-, met H., vs. aanhouden met
sullen. b. w. vs. door sullen eene opening maken, breken of wonden. -tafelen,
o. w. met H., vs. voortgaan met tafelen.
—talmen o. w. met H., vs. voortgaan met talmen. —tappen o. w. met
H., vs. voortgaan met tappen. —tarnen,
zie Illoortornen. —tasten o. w.
met H., vs. door eene opening tasten ; fig:
een e zaak met kracht aantasten : Het wordt
tijd om door te tasten.
aanhouden met
tasten.
b. w. vos. overal in en door iets
taste! Zijne zakken doortasten ; fig.
onderzoeken : Doortast uuo boezem. -teekenen , b. w. vs. door teekenen eene opening maken: Dit papier is te dun, men teekent het door. *--, o. w. met H., vs. aanhouden met teekenen. —tellen , b. w.
vs. door eene opening tellen ; door tellen
wonden : Hij had zijne vingers doorgeteld.
0. W. met H., vs. voortgaan met teller,.
—temen o. w. met H., vs. aanhouden
met temen. —teren, o. w. met H., vs.
aanhouden met teren. --tergen , b.
en o. w. met H., vs. aanhouden met tergen.
—ternen zie Doortornen. -tenten , o.w. met H., vs.aanhouden met teuten.
—tikken o. w. met H., vs. aanhouden
met tikken. b. w. vs. door tikken eene
opening maken of breken.—tillen, b.w. vs.
door eerie opening tillen. —timmeren,
0. w. met H., vs. aanhouden met timmeren.
b. w. vos. door en door timmeren :
Een wel doortimmerd huis. —tintelen,
b. w. vos. fig. genoegelijk aandoen , met
aangename gewaarwordingen vervullen.
(Doortje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van door , m.) —tobben, o. w.
met H.. vs. aanhouden met tobben.*-. b. w.
vs. tobbend doorbrengen. —toeren o.
w. met Z., vs. door eene plaats toeren. *-,
met H., vs. voortgaan met toeren. -toeten,
o. w. met H., vs. aanhouden met toeten,.
b.w. vs.van het begin tot het einde toeton.
—togt, m. doortrekken van krijgslieden,
enz. : Blj den doortogt der Zweedsche
ruiterij. *-, doorgang : Het water heeft
Been' doortoyt. —togtgeld o. tol..
—tokkelen o.w. met H., vs. voortgaan met tokkelen. —tollen, o. w.
met H., vs. voortgaan met tollen.-tonnen,
o-w. met H., vs. voortgaan met tonnen.
—tooveren, b. w. vs. door eene opening
of ruimte tooveren. o. w. met H.; vs.
voortgaan met tooveren. —tornen o.
w. met H., vs. aanhouden met tornen.
—touteren, o. w. met H., aanhouden
met touteren. —tranen , o. w. met H.,
vs. aanhouden met tranen. —trappen,
b. w. vs. door trappen eene opening maken,
breken of wonden; dooreen trappen, behoorlijk
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trappen: Het deeg goed doortrappen. *-,
0. met H., vs. voortgaan met trappen.
—trapt (-er, -st,) by. loos, doorslepen,
in een' kwaden zin : Een doortrapte kerel,
guit. —traptheid, y r. loosheid ; geslepenheid. —treden, ongel. b. w. vs. door
treden eene opening maken, breken of wonden;
door en door treden.
o. w. met H., vs.
voortgaan met treden ; snel treden. met
Z., vs . door eene opening of ruimte treden.
—trekken ongel. b. w. vs. door eene
opening, of ruimte trekken Een, wagen de
poort, de stad doortrekken. 4L, door trekken
breken : Hij trok het touw door. o. w.
met Z., vs. door eene opening of ruimte trekken : Het derde bataljon trok gisteren de
stad door. *--,• doorslaan : De verw is doorgetrokken. De inkt trekt door. met H.,
vs. voortgaan met trekken. *-, b. w. vos.
doordringen , bijna enkel in het y ell. dw.
doortrokken, als : Van iets doortrokken
zijn, worden.-trekking, vr.-treuren,
0. w. met H., vs. voortgaan met treuren. *-,
b. w. vos. trenrend doorbrengen: Rare
doortreurde nachten. —trillen o. w.
met H., vs. voortgaan met trillen. *-, h. w.
vos. door en door trillen. —trippelen,
o. w. met H.. vs. voortgaan met trippelen.
o. w. met Z., vs. door eene opening of
ruimte trippelen. —troetelen, o. w.
met H., vs. voortgaan met troetelen.
—troeven, 0. w. met H., vs. voortgaan
met troeven. —troggelen , o. w. met
II., vs. voortgaan met troggelen. --trok
verl. tijd van doortrekken. —trokken
verl. dw. van doortrekken. -trommelen,
0. w. met H., vs. voortgaan met trommelen.
—trommen, 0. w. met H., vs. voortgaan
met trommen. —trompetten , o. w.
met H., vs. voortgaan met trompetten.
—troosten, o. w. met H., vs. aanhouden met troosten. —tuimelen o. w.
met Z., vs. door eene opening of ruimte
tuimelen. o.w. met H. , vs. voortgaan
met tuimelen. —tuinen o. w. met H.,
vs. voortgaan met tuinen. —tuinieren,
o. w. met H., vs. voortgaan met tuinieren.
—tuiten o. w. metH., vs. voortgaan met
tuiten. —turven , 0. w. met H., vs.
voortgaan met turven. tweernen
o. w. met H., vs. voortgaan met tw'eernen.
—twijfelen, o. w. met H., vs. voortgaan met twijfelen. —twijnen 0. w.
met II., vs. voortgaan met twijnen. -twisten , 0. w. met H., vs. voortgaan met
twister. waart yr. doorvaren ; plaats,
waar men doorvaart. —vademen o.
w. metH., vs. voortgaan met vademen.
ongel. o. w. met Z., vs. door
eene opening vallen : Hij is het laik doorgevallen. b. w. vs. door vallen
wonden, breken : Hij viol zijn bonfd door.

Doory
—vangen, ongel. o. w. met H., vs.
voortgaan met vangen. — varen, ongel.
o. w. met Z., vs. door eene opening of plaats
varen : Wij voeren de rivier door. Hij
is onder de brug doorgevaren.
zich niet
ophouden hebben to Z. niet aangelegd,
maar zijn aanstonds doorgevaren. "-,
h. w. vs. door varen breken : PPij hebben
de schuit doorgevaren. —vasten o. w.
met H.,vs.aanhouden met vasten.-vechten,
ongel. 0. w. met H., vs. aanhouden met
vechten. —vegen, b. w. vs. door eene
opening of plaats vegen. *-, 0. w. met H.,
vs. voortgaan met vegen. veilen , O.
w. met H., vs. aanhouden met veilen.
—veinzen o. w. met H., vs. aanhouden
met veinzen. —verven -verwen
o. w. met H., vs. voortgaan met verven. -vet,
b y . door en door vet. —veteren , b.
w. vs. fig. gemeenz. doorhalen , berispen.
—vijlen, b. w. vs. met de Yip doorsnijden. o.w. met II., vs. voortgaan met
vijlen. —vijling y r. —vijzelen
o. w. met H., vs. voortgaan met vijzelen.
—villen , 0. w. met H., vs. aanhouden
met villen. —vinken, o. w. met H., vs.
aanhouden met vinken. —vissehen, o.
w. met H., vs. aanhouden met visschen.
b. w. vs. overal visschen : Eene gracht
doorvisschf n. —vitten o. w. met H., vs.
voortgaan met vitten. —vlaggen o. w.
met 11,, vs. voortgaan met vlaggen. —vlakken, O. NV. met Z., vs. vlakken doorlaten.
—vlammen o. w. met H., vs. voortgaan
met vlarnmen. —viechten, ongel. o.
w. met H., vs. voortgaan met vlechten.
*-, b. w. vos. dooreen viechten : Een' bloemkrans met linten doorvlechten. —vlechting y r. —vleijen o. w. met H., vs.
aanhouden met vleijen. —viekken , zie
Inoorviakken. —vlieden, ongel.
o. w. met Z.. vs. door eene opening of plaats
vlieden. —vliegen ongel. o. w. met Z.,
vs. door eene opening of plaats vliegen. *-,
met H., vs. aanhouden, met vliegen.
4-, b. NV. vs. door vliegen wonden , eene opening maken of breken.

ongel. o.

—vlieten

met Z., vs. door eene opening
of ruimte vlieten : Het water is onder de
brug doorgevloten. 4-, met H., vs. aanhouden
W.

met vlieden. —viijmen , b. w. vs. met
cen vlijm doorsnijden. b. w. vos. fig.
doorsnijden , doorgricven, grievend wonden.
, yr. —vloeht, verl. tijd

van doorvlechten. —vlochten, verl. dw.
van door y lechten. —vloeijen o. w. met
Z., vs. door eene opening of ruimte vloeijen;
fig. nit het geheugen gaan : Dat is mij
doorgevloeid."-, met II., vs. aanhouden met
vloeijen. —vItoeken o. w. met H., vs.
voortgaan met vloeken. —viotten, o. w.
met II.,vs. voortgaan met vlotten. *-, b. w.
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vs, door eene opening of plaats vlotten.
--vlugten, 0. w. met H., vs. voortgaan
met vlugten. *-, met Z., vs. door eene
opening or ruitnte vlugten. —vochtigen,
h . w. vos. door en door bevoebtigen. -voeden , I). w. vos. door en door voeden
doeli schier eukel in het vex!. do. doorroed ,
Ivelgevoed. —voegen, o. w. met H., vs.
voortgaan met voegen. —voelten, o. w.
met H., vs.aanhouden met voelen.-voer, m.
bet doorvoeren. --voeren • b. w. vs. door
eene plaats voeren.
o.w. met II., vs.aanhouden met von kelen. —vouwen, ongel. o. w. met 11., vs.
aanhouden met vouwen. —vra,gen
vs. aanhouden
gel. en ongel, 0. w. met
o. w. met
met vragen. —vreten
H., vs. aanhouden met vreteri. 1). w. vs.
door en door vreten : De maize '', hebbett
de karts doorgevreten. -vriezen, ongel.
onreg. onpers. NV. inet ,vs. aanhouden
filet vriezen. 4 -.. o. w. met Z., vs. in stukkert
vriezeo. —vrijen , 0. w. met H., vs. voortflaw] met vrijeii. —vrijvcn, zie Doorwrijven. —vullen o. w. met H., vs.
voortgaan met vulien. —vuren 0. w. met
H.. vs. voortgaan met vuren. -waadbaar,
( -der, -st,) b y . van eerie rivier, enz. die
men doorwaden kan.—waadbaarheid,
yr. —waaijen, gel. en ongel. onpers.
w. met H., vs. aanhouden met waaijen. 4-,
0. w. met Z., vs. van den wind ergens door
gevoerd worden De papieren wa,tijon het
venster door , de kamer door. b. w. vos.
door en door waaijen : De wind doorwaait
den ban. —wachtellen o. w. !net H.,
vs. voortgaan met waehteIen. —waden
0. w. met Z., vs., en b. w. vos door icts
waken. 0. w. met H., vs. voortgaan met
wade !) . -wading, y r. —wa,ggelen
0. w. met Z., vs. door eene plaats waggelen. —waken , 0. w. met 1-1.. vs. voortpan met waken. *-. b. w. vos. wakend
doorhrengen. —walsen , o. w. met H.,
vs. aanhouden met waken- -wandelen,
0, w. met H., vs. voortgaan met wandelen. -,
met Z., vs. door eerie opening of ruirrite
wandelen; voortwan(lelen. *-, b. w. vs. door
heb 'a jne schoenen
wandelen verslijten
vos. overal heNNandeten ;
door(1.;ewandeld.
1ig. Met ztjn' gee.4 het heelal doorwandelen.

—wandeling

—wannen

0. w. met 11., vs. aanlionden met wanner).
—1,varm, bv. door en door warm.
vs. voortgaan
—wasemen, 0. w. met
met wasenien b. w. vos. met zjjti' wasem
doordringen. —wasschen, ongel. 0. w.
met 11., vs. voortgaan met wasschen, -,

b. w. vs. door wassehen eene opening
maken , breken or wooden : Zij hefft hare
handen doorgewasschen ---svassen
met Z., vs. door ids heen
01q4 a. 0.
NV.

wassen ; fig. van jonge aardappels , die in

den zomer nitloopen en nienwe knollen
vormen , zegt men : Zij wassen door z;titt
doorgewassen. Doorgewassett aardappelen
zijn slecht. met It, vs. voortgaan met
wassen. 4-, b. w. vos. enkel in het Ver . !. the.
Doorwassen vleesch , zie Doorregen.
—wateren, b. w. vs. en vos. met water
doortrekken. 4-, o. w. met Z., vs. van water
vs. voortdoortrokken worden. 4-, met
gaan met waterer. —wawelen w.
met II., vs. voortgaan met wawelen. —wee ken , o. w. met Z., vs. door en door week
worden.*-, met 1-1.,vs. voortgaan met weeken.
4-, b. w. vs. en vos. door en door week maken
of met vocht. doortrekken : De regent heejt

het aardrijk doorweekt. —weeking
yr. —weenen , o. w. met H., vs. aanhowler) net weenen. 4-, b. w. vs. en vo,.
weenend doorbrengen Doorweende nachten
r n dagen. —wegen ongel. 0. w. met
H., vs. voortgaan met wegen. ongel. b, w,
vs. wegende scheiden : Ik zal het brood
doorwegen, d.
doorsnijden en wegeu.
—weiden , 0. NV. met H., vs. voortgaan
met.
met weiden. —weigeren, o.
11., vs. voortgaan met weigeren. -wenke
0. w. met H., vs. voortgaan met werken.
—wentelen , b. w. vs. door eene opening
of ruimte wentelen. werken , b. w .
vs. dooreen werken : Het deed goed doorwerken.
door cone opening or riiiinte
werken. 0. w. met H., vs. voortgaan
met werken ; ijverig werken, *-, vos. bet
eene door het andere werken : Eene met
zilrer doorwerkte stof ; fig. (ook onreg.
in 't veil. dw.doorwroebt,) met zorg hewerken : Eerie wel doorwerkte of doorwrochte
verhondeling. —werpen , ongel. en
0. W. met It, vs., zie oorsmijten

Dnorgooijen. —werven ongel.
o. w. met H., vs. voortgaan met werven.
—wetten, b. w. vs. door wetter eerie
opening maken of breken.
o. w. met
vs. aanhouden met wetten. —weven
ongel. o. w. met
vs. aanhouden met weven;
h. w. vs. door wryer!
ijverig weven.
breken. wonden , enz. 4-, vos. dooreen
woven : Eene met goad doorweren stof ;

Bare dagen zijte met duizenden wederwaardigheden doorweren. —wezen 9 zie
ilDoorzijn. —wieden o. w. met, IL,
vs. voortgaan met wieden. —wiegen
0. w. met II., vs. voortgaan met wiegen.
--wijken, ongel.o. w. met Z., vs. wijkend
door eerie plaats komen. —wijzen ongel.
h. w. vs. door eene plants wijzen.
onreg. o. W. met H., vs. met inflating. Nail
een ander werkw. bij v. door erne opening
or p1aats wilier gaan , loopen , als : De lee
wit het hek riet door. - - ivhielen , one eh
b. w vs. NN indent! door eene opening brengen,
29

0;36
Doorz
door eerie opening of plaats winder); door
winden eene opening maken of wooden :
Zijne vingers doorwinden, o. w. met
11., vs. voortgaan met windy!). — winker'.
zie Doorwenken.—winnen, ongel.
0. w. met El., vs. voortgaan met winnen.
--wippen , w. met H., vs. voortgaan
met wippen. 46-, b. w. door eerie opening,
enz. wippen ; wippend breken. —wisschen w. met H., vs. voortgaan met
wissehen. *-, b. w. vs. doorvegen. —wisselen, o. w. met H., vs. voortgaan met
wisselen. —witten o. w. met H., vs.
voortgaan met 'written. —woeden, o.
w. met 11., vs. voortgaan met wooden.
—woei, veil. tijd van doorwaaijen.
—woelieren, o. w. met H , vs. voortgaan met woekeren. —woelen o. w.
(net H., voortgaan met w oelen.—wond en,
b. w. vos. door en door wonder) ; fig. door0. w. met 11., vs.
grieven. —wonen
blijven wonen. —wormen, o. W. met
U. vs. voortgaan met wormer. '1E-- met Z..
vs. door iets heen worrnen. worstelen,
0. w. met H., vs. voortgaan met Ni orstelen.
*-.0.w. metZ.,vs. worstelende to boven komen.
-worsten, o. w. met H., vs. voortgaan met
w. met
worsten. —wrijven, ongel.
11., vs, voortgaan met maijven. Vogel. h.
w. vs. door wrijven eene opening maken,
breken of wondeo : De vrouw heeft hare
beide kande '', doorgewreven;dooreen wrijvers.
-wrijving, y r. —wrinzen, 017, el. o.w.
met H., vs. voortgaan met wringer). 46-,
1). w. vs. door WrilVII breken of .,4ondell.
—wrocht, (-er, -st.) be door en door
bewerkt, voortreffelijk : .e'en doorwrocht
werk. —wroeten, b. w. vs. door en
door wroeten ; door iets g reen wroeten
De Errol heeft c 1 • n growl doorgewroet.
o. w. met H., vs. voortgaan met. wroeten.
—wrokken, o. w. met H., vs. voortgaan
met wrokken. —wuiven o. w. met H.,
vs. voortgaan met wniven. —zaaijen
0. w. met H., vs. voortgaan met zaagen.
*-, b. w. vos. fig. bij d.chters , bier en duo"
zaaijen : Het bluanwe veld doorzaaid met
sterren. --25:4bberen, o. w. met IL,
vs. aanbouden )net zabberen. b. w. vs.
door zabberen vaneen scheiden. —zagen,
0. w. met H., vs. voortgaan met zagen.
b. w. vs. zagend vaneen scheiden : Eene
plank doorzagen. —zaging, yr. —zakken o. w. met H., vs. voortgaan met
zakken, d. i. in zakken doer. zakken,
w. met Z., vs. door eene opening zakken;
door le zwaren last huigen , verzakken : De
vloer zakt door. De kalk is doorgezakt.
, yr. (nary. -en, ) bet doorz;tliken; doorgezakte plaats. - Z a elen , 0. w. met H., vs. voortgaan met
zamelen.
zeepen, o. w. met

H., vs. voortgaan met zeepen. —zeeveren, o. w. met H., vs. voortgaan met
zeeveren. 46-, b. w. vs. met zeever door en
zegelen , b. w. vs.
door bevoehtigen.

al zegelende eene opening maken , breken
of wooden. *-, o. w. met H., vs. voortgaan
met zegelen. —zeilen o. w. met Z., vs.
door iets been zeilen. *-, met H., vs. aanhouden met zeilen. 46.-, b. w. vs. zeilende
breken of' eerie opening in icts maken : Zij
zeilden het schip door. vos. door iets
zeilen : Wij hebben alle bekende zeeen
doorzeild. —zeiling, yr. zenden,
ongel. b. w. vs. door eene plaats zenden.
—zengen , b. w. vs. door zengen eene
opening rnaken. o. w. met H., vs. aanhouden met zengen. —zetten, b. w. vs.
door eene opening of door' eene plaats zetten :

Zet de stoelett het raam door. De tafeltjes
den geheelen twin doorzetten ; fig. Eene
zaak doorzetten , d. boar tot stand pogen
to brengen in seerwil van alle beletselen.
*-, 0. w. met H., vs. voortgaan met zetten;
113. goed voortstappen : De paarden hebben
goed doorgezet. —zeven, zie Doorziften. —zieden ongel. w.. zit!
Doorkoken. zien, onreg. b. w.
vs.door jets been zien: Hij keek niqj zoo steak

win, alsof hij mij doorzien
stukswijze zien of bezien : Eene rekening
doorzien. *-, vos. door en door zien d.
o begrijpen , bevatten : Ik, doorzie het niet.
—ziften lb w. vs. door eene, zeef late»
loopen Zand doorziften, o. w. met 11.,
vs. voortgaan met zften. —zigt, o. het
zien door eene opening of plaats : letnand
het doorzigt benemen of beletten. 4C. het
doorzien of hezigtigen , weinig gebruikelijk:
Tolland een bock ten doorzigt geren ; fig.
bevatting , sebran lerbeid : Geen doorzigt
iets hebben jets niet doorzien. Een roan

van veet, doorzigt. Doorzit hebben. —zigt- zigtbaar , (-der, -st.)bv.
-st,)
,
baarheid o.
b y . waar men doorzien kat).--zigtighead,
yr. —zigtkunde, Yr. dot gedeelte der
gez : gtkunde hetwelk over do breking der
liehtstralen en over bet zien dour middel
van gebrokene straien bandelt. zigtikundig , by. in de doorzigtkunde bedreven ; tot de doorzigtkunde behoorende.
—zijgen ongel. b. w. vs. door een' zijgdock, eene ter»s,enz. laten oopen. -z ki ging,
vr. —zijn, onreg. o. w. met Z., vs. met
nitlating van een ander werkw. , als : De
dijk is door, doorgebroken. Ik was h t
bosch door , doorgegaan.
—zijpen, —zijperen, o. w. met Z.,
vs. door openingen been zijpelen enz.
met H., vocht door openingen later) zijpolen,
enz. : Het dak heeft al la, g dooryezijpeld.
Het &e ft Icier' ref ds een' gernimen tijd
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doorgezijpeid. —zingen ongel. o. w. Doos 9 yr. (mrv. -zen,) soort van koffertie or
histje, doch ligter gernaakt , van alleriei
met H., vs. voortgaau met zingen. b. w.
vs. van het. begin tot bet cinde zingen.

--zinken, ongel. o. w. met Z., vs. door
lets been zinken ; verder zinken. - zitten,
onyel. o. w. met EL, vs. voortgaan met zitten,
bitjven zitten, b. w. vs. door zitten erne
opening makes, breken of wonden. -zocht,
veil. tijd en veil. dw. van doorzoeken.
—zoeken, onreg. b. w. vs. alle deelen
onderzoeken: lk heb het gansche huis
doorgezocht. 4-, o. w. met 11., vs. aanhouden met zoeken. b. w. vos. overal zoeken , door en door zoeken Wij doorzoeken
alles , dock vinden niets. —zoeking,
yr. (mrv. -en.) —zoenen, o. w. met
H., vs. voortgaan met zoenen. b: w. vs.
door zoenen openen , kwetsen , wonden.
—zogen, o. w. met El., vs. voortgaan
met zogen. —zondigen., o. w. met H.,
vs. voortgaan met zondigen. zorgen,
o. w. met H., vs. voortgaan met zorgen.
—zouten ongel. o. w. met H., vs.
voortgaan met zouten. *-, b. w. vos. door
en door zouten. onreg. o. w.
metH.,vs.met uitlating van een ander werkw.,
als: Bet paard zal de poort door, doorgaan.
—zulten, b. w. vos. geheel met pekes
laten doortrekken ; fig. doormengen Eene
verhandeling doorzult met geleerde acehalingen. —zwabberen 9 o. w. met EL,
aanhouden met zwabberen. —z yvach. telen, b. w. vs. door zwaehtelen wonden
or breken. —z'sveepen, b. w. vs. door
eene plaats met de zweep voortdrijven ;
met de zweep wonden of eene opening maken.
o. w. met IL. vs. voortgaan met zweepen.
—zwelgen, ongel. b. w. vs. zwelgend
door de keel jageo ; fig. verkwisten , vooral
door onmatigheid in eten en drinken , zie
Zwelgen. zwelger , rn. fig. doorbrenger. —zweiging, vr.
ster vr. lig. doorbrengster. —zwellen ongel. o. w. met H.. vs. voortgaan met zwellen. —zwemmen o. w.
met El., vs. voortgaan met zwernmen.
met Z., vs. door eerie opening of plaats zwernmen: Hij is onder de brag doorgezwommen.
--zweren, ongel. o. w. ' net H., vs.
voortgaan met zweren. met Z., vs. al
zwerende doorgaan. —z -wermen, o. w.
met II., vs. voortgaau met zwermen. - zwerven, ongel. 0. w. met It, vs. voortgaan
met zwerven. *-, met Z., vs. door eene plaats
zwerven. *-, b. w. vos. door een land, enz.
zwerven: Hij doorzwierf de gansche pro vincie. —zwetsen, o. w. met vs. voortgaan met zwetsen. - zweeten, o. w. met H.,
vs. aanhouden met zweeten.*-, b. w. vs. met
zweet doordringen. - zwijgen, ongel. o. w.
met H., vs. voortgaan met zwiten. - zwoeaanhouden met zwoegen.
gen w met

gedaante en stof : Eene spanen , papieren,
zilveren doos ; fig. gemeenz. : Jlij heeft
wet in zijne doos , hij weet veel ; hij befit
veel hedrevenheid in zijn vak ; hij heeft veel
goed. bij krijgsl. Blikken doos, eilindervormige doos van blik, aan beide eind en

met een' ijpenhonten hodem en met kogels
gevuld , die lit een kanon of een' houwitser
geschoten worth. —je, (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van doos.
w. nitdooven ; fig. van glans
berooven. *-, o. W. met Z., vs. uitdooven.
*Doovigheid, Yr. gemeenz. doofheid.
*Doozenfabriek, vr. fa briek van doozen.
—fabrikant,
—kraam, yr.
kraam , waar doozen verkocht worden.

Dooven , b.

—maker, m. maakster yr.
—schilder, m.
Dop, m. (des -s, mrv. -pen.) schil , omkleedsel : Eijeren uit den dop eten. Boekweiten doppen, bolsters, ook enkel doppen
genoemd in : Vele grutters branden 's winters doppen. Sprw. Bee ft hij noten , zzLi
zal wel doppen waken , heeft hij geld , zij
zal het wel doorbrengen ; fig. gemeenz.
Hij komt pas uit den dop, hij is nog jong,
hij kornt pas kijken. I-, deksel , zie liNjals : Doppen , mrv. sooet
pedop.
van brit om bet scheelzien tegen to Haan.
—je, o. (des mrv. -s,) verkleinw. van
dop. Lie ook Eijerdopje.—jesspet,
o. zeker spel met dopjes. —pen, b. w.
pellen, Boonen en erwten doppen,
nit de schillen doen.
Dor , (-der, -st.) by. droop, van vochtigheid
beroofd : De grond is dor. Een dorre tab.
Dor vleesch ; fig. zorider levendigheid
verheffing: Eene dorre redevoering. 4-,
verdord : Dor bout. —achtig, by.
Doren, m. (des -s, mrv. -s,) zie Doorn,
minder goed is. —achtig,
selloon

—bosch,
—haag,
—keg , —ig, —stekel, —struili,
oornaciatig, enz.
zie
Ili orriteid vr. hoedanigheid van ,t gene
dor is.
florp 9 o. (des -s, mrv. -en,) erne niet van
mires ingeslotene plaats die hoordzakelijk
door bneren xv,irdt bewoond en meestal eene
kerk : De Veluwsche dorpen. 4-, de
kom vat, het dorp : De boeren gaan near

het dorp ore to stemmen. --achtig ,
bv. dot Haar een dorp gelijk ; fig. landelijk,
hoe: .seh. —barbier, ni. barbier van eery
dorp. —bewoner, rn., —bewoonster, yr. dorpeling.
rn. (des -s, mrv. -s,) onderste
dwarsstuk van een deurkozijn : De dorpel
is uitgesleten. Een steepen dorpel ; fig.
flij snag niet over mijn' dorpel komen.

— 20 8 —

Draad

Dorpe
Zijni voet aan den dorpel slooten , reeds
hij bet inkotnen zijn tnisnoegen toonen. Zie
Drempel, dat vooral in den verhevenen
stijI gebruikt wordt, hoewel irr sornmige
streken drempel minder edel clan dorpel
Dorpeling, in. en yr. (des -s, nay. -en,)
die op een dorp woont.
Dorpeltje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van dorpel.
Dorper m. (des -s, mrv. -s,) weinig gebrtuk. , dorpbewoner. —geestelijke 9
—genoot M. en vr.—herberg 9
yr. —huis, o. —erheid , yr. onheschaatdbeid. —je, (des-s, mrv.-sOverkleinw. van dorp. -jeugd, —kerk,
yr. —kermis, yr. —1-deermaker,
rn. —klok , y r. torenklok van een dorp.
o. land, dat
—kroeg, vr.
—lui,
tot een dorp beboort.
—luiden, m.mrv.dorpelingen.-meisje,
• —metselaar, tn. —pa,stoor, rn.
—Predikant 9 tn. —prediker,9 tn.
---priester m. —regt, by. —sch,
b y . dorpachtig. —schoenmake r 9 M.
--school, y r. —schoolmeester,9
—schout , rn. —schuit , Yr.
m. —swijze, bw. bij wijze van
•
dorpen. —timmerman , tn.
w. met Z., verdorren ; drogen.
norren,
—ring, yr.
*Dorsch , rn. (van den -,) dorsebing.
Dorschen, b. w. de korrels door middel
van vlegels , euz. nit de area slaan : Boekwett dorschen ; fig. Hood dorschen, Geri'
nutteloozen arbeid verrigten. —er rn.
(des -s, mrv. -5,) die dorscht ; Etenals een dorscher , sterk eten. —ing, yr.
(mvr. -en.) —schuur , Yr. —ster , yr.
(wry . -s) die dorseht, —tijd 9 —viegel, in. —vloer , tn. dee], --wagers,
tn. dorsehtnacbine in den worm van een'
waged.
Dorst, m. (van den -.) gewaarwording van
droogte in den mond gepaard met een verJangen om te drinken : Dorst hebben ,
Van dorst versmachten , sterven, Den dorst
lessehen, Zalke dranken verslaan den dorsi
sterk verlangen : Dorst near
niet ;
dorst hebben ;
kends. —en, w. met
!=:(1rk Yerlangen : .Near iets dorsten.
Attar geld dorsten. onpers. w. met ,
met den 4 nv. , als : fivhj dorst, rk heb dorst.
(-cr, -st.) dorst ;,eat ; fig. die
een sterk verlangen beeft : Dorstig near eer
bloed. "-, droog dor , hear voelitigheid
veriengende : Jiet dorstige aardrijk. —igkeid , yr.
giros, m. (van den -.) kleeding. —sea, b. w.
kleeden : Zich in scharlaken dosses.
Dot, vr.(Dirr. -ten.)verwarde ices gam), zjde,
ver:raja , enz. —je o. (des -5, mrv.
gemeenz, ietsliefs.
Licinw, van dot :

)Duw , m. (des -s, mrv. -en .) stool,: [emend

een' douw op den rug , de borst yeven.
w. stootett , drukken : _remand
teen een' boom, op den grond dottwen.
lemand het sees in de borst dolmen; fig.
_remand eerie fool in de hand dolmen, heimelijk geven.Zich lets in de hand laten dowwen,

—en, b.

zieh met iets i gen paaijen of afschepen. -tje,
verkleinw. van douw.
o. (des -s,

Dozijn, o. (des -s, inn. -en, en, van een
bep. telw. voorafgegaan , in sornmige gevallen
-.) een twaalltal : Ken dozijn eijeren. Twee

dozijn messen. Eenige dozijnen beitels.
Bij het dozijn verkoopen. Een boeren
dozijn schertsend voor: dertien. lu semenstel ling beduidt het veclal jets gerings,
sleclits. —dichter, m. prtilpoeet.
—goed, o. fig. dozijnwerk. —schilder,
rn, fig. sleek sehilder. -- werk o. fig.
goring of sleeht werk. —werker, o. fig.
slecht werker.
Dra, bw. spoedig , sehielijk binnen kort :

Hij zal dra komen. Zoo dra mogelijk. Zoo
dra als , of (meest zonder als,) Zoo dra hij
te !ils kwam. Hij hoorde het niet zoo dra,
of hij ging er keen.
Draad, rn. (des mrv. deaden,) door spinnen ineen gedraaide vezels van vlas , katoen ,
not , zijde , enz. Een draad garen , zijde.

Een' dread insteken , in de naeld steken ,
done. Naar den dread snijden, bij bet
snijden den draad volgen ; fir. De zaak,
heiGt aan een' zijden dread , staat zeer
gevaarlijk. De dread (d. i. de samenhang)
eew r redevoering. Den draad (zij uer redo)
weder opratten , d. zijue cede voortzetten.
Poor den dread komen, gemeenz. zijn gevoelen niten ; ook voor den da l; komen.
ik den dread heb , zal IA: het UnSam.
maar eens op het
well eel vinden , als
spoor ben, zal ik wel verder komen. wegeus
de gelijkheid met eere draad . your underselleidene andere demon: De dread ran het

vlees-ch. Vleesch tegen den draad swijden,
De dread van een Hies, d. zekere rnwheid
aan het sclierp van een mes na het wetten
s!iben. De dread van het host. v'-, o. van
rnctaal , zie Gouddra,ad, Iteizerdraa,d 9 enz. : Dread trekken. —bank,
yr. bank der draadtrekkers. —bus, vr.
soort van bus , waardoor bet draad wordt
gerek t.—ijzer 0. draadhus ; ijzer,
a iarvan men draad maakt. je , o. (des
-s, mrv.-s.) verkleinw. van draad.
in. twee louden kogels door een dread verbonden. —nagel rn. donne nagel , die van
j zer- of koperdraad vervaardigd wordt.
trekken, o. bet trekken of vervaardigen van metalen draad. —trekker rn.
werkman, die draad trekt.
yr. draadtrekken plants en inrigting , wear
dread wordt vervaardigd. —werk , o.

i
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misleidedof bedriegen. Gij wilt mill draaijen,
heigene van draad vervaardigd is , bij v. aan
voor: gij wilt inij bedotteu. *-,
g
r
cele vogclvlugt. —werker , in. vervaadoor eerie kringvorinige beweging vervaa rdidiner
van draadwerk. --winkel, m.
dig
gen
:
Een' bibartbaldraaijen. Damschijven
waar men draad verkoopt.
winkel ,
en knoopen draaijen ; zie Ilinoop; lig.
4 11ratafster,, yr. (sure. -s,) die draaft.
Zich draaijen en wenden , zich op ailerlei
Ilaraagba,ar,, (-der -st.) by. dat gedragen
ijze
nit eeriewijze
verlegenheid traebten te redden.
gesehikt
kat) worden ; van boomen , die
Ilijdraait
d
alles , gelijk hij wil , 116 geert
zijn om vrueliten te dragen. —baar , vi.
daaraan Haar welgevallen cone gedaante of
baar. DewijI het enkele baar door velen Met
wending. Lie ook Stutie. *-4, o. w. met Z.
meer verstaan wordt , is draag , schoon in
omdraaijen : De wind is gedraaid. *-, met
den grond overtollig , er ter verduidelijking
H. eerie draaijing ontvvaren : Mijn hoofd
voor geplaatst. Zulke dubbele woorden ziju
heeft gedraaid, d. i. ik ben duizelig geworMet ongewoon. —bak , m. bak orn iets in
den. *--, zich been en weer bewegen ; taimen ,
te dragen. --band, m. hand , waaraan
uitviugten zoeken , bedriegen : Gij moet zoo
men jets draagt 7 b. v. een' degen. —balk,
laity niet druaijen,maar rond voor de zaak
m. balk , die jets draagt. —berrie, yr.
uitkomen. —jer, m. (des -s, mrv. -s,)
draagbaar. —boom , m. boom, welke
iemand , welke draait of het draaijen verdient urn er iets aan te dragen. — geld , o.
stoat ; inzonderb. degene , welke draaiwerk
draagloon. —koets , y r. draagstoel in den
of gedraaid werk maakt; werktuig , waarvorm eerier koets. —korf, m. korf, waarin
mede jets wordt orngedraaid , kruk ; lig.
men jets draagt.—loon, ni. en o. - riem,
talrner,, bedrieger, --- jerij, vr.(mr . v. -en.)
in. riern, waaraan men jets draagt; inzonderli.
het draaijen ; fig. in een' verachtelijken zin ,
in bet krijgswezen, riem om er granaten aan
het . iraaijeti ; d. i. verkeerde of valsche voorte dragen. —ster, vr.ernry. -so die draagt.
stelling van iets , hetzij om iemand te mis-stoel , m. stool zoo ingerigt ,- dat men
leiden of to bedriegen. —jersjongen,
daarop gedragen kan worden. —stoelm. —jerslinecht, m. —jerswindrager, m. eon dergenen , die een' draaglie', m. werkplaats of winkel van een'
stoel dragen. —stok , m. stok , waaraan
draaijer. —jing, vr. (mrv. -en.) -kap, yr.
men iets draagt. —ton, vr. ton , waarin
draaijende kap ; inzonderh. op een' schoormen(b.v.water)draagt.-touw,o.touw,waarsteen , gek. --kolk, m. in de zee, enz.
aan men iets draagt, —zadel, m. pakzaeene plants , waar zich het water met Bedel ; inzonderh. van een' ezel , om manden
druisch in een'kring beweegt en eerie trechterte dragen. — zeel, o. en m. zeel, waaraan
vormige diepte doet ontstaan. —kooi, yr.
men iets draagt. —zetel, m. draagstoel.
drilhuisje. —kruk , yr. kruk , waarmede
Draai m. des -s, mrv.-jen.)het draaijen;fig.
rigting, loop, keer, wending : Ilij gal' er
men draait. —kunst, yr. kunst van den
een' anderen draai (eene andere wending)
draaijer. —orgel, o. soort van draagbaar
orgel , waarop men in de stra ten muziek
aan. De zaak 11C1711 een' anderen draai.*-,
zeker touw.
listige toeleg , list : Ilij kwam er met een'
maakt. —reep , m.
draai achter. Allerhande draaijen ge—spil, yr. spil tot het opwinden van bet
bruiken. *-. gemeenz. slag : 1k gaf hem een'
ankertouw. — spit, o. spit, dat gedraaid
draai ono de ooren. —bank, yr. toestel ,
wordt. —stet, yr. (rnrv. -s,) die draait ,
waarop de draaijer onderscheidene voorwerzie liraaijer.—stok, m. stok , waarpen vervaardigt. —bas , y r. kleine vuurmede men draait. —stroom , m. dramjende stroom ; draaikolk. —tje, o. (des -s,
mond op schepen , welke tusschen eene
ijzeren work op en neer wordt bewogen.
mi . v. -s,) verkleinw. van draai. —tol, m.
tol,dien men met de vingers draait. - treeft,
—beitel, m. zekere beitel , soort van
B uds ; beitel des draaijers. —boom, m.
yr. - werli,o. werk oni te draaijeri, gedraaid
sluitboom , die los en toe o r d t gedraaid ;
werk. —wind, m. warrelwind.
werktuig van draaijers. —bord , o. een Draak, m. (des -s, mrv. -aken,) in Azie en
Afrika , snort van haagdis , welke met eerie
speelbord met eery' bewegelijken wijzer in het
vleugelhuid voorzien is ; volgens het bijgeloor
midden : dai gene , waarop de snel rondgeeerie gev!etigelde sia:ir; , die tart spuwt ;
draaide wijzer bij het stilstaan wijst , is de
main van een riooi'delijk sterrenbeeld ; ee:t
eigendom van den speler,, die er op gezet
'weft. —liont, 0. bout, dat voor den
vurig . luehtversehijnsel met cell' lame!'
staart ; weleer stuk gesehut , een 24 ponder;
draaijer gesellikt is ; trout , met betwelk men
in sommige streken , een (papieren) dieger ;
jets orndraait. —jell , 1). um een rniddelpunt don) eerie as bewetren : Den slijpsteen
in den bijbe1, de duivel ; lig. genieenz. een
draaljen. Wie draait het rad? ; fig. Bet
norseil menscli , een twistzick wijf : Zij is
rad draaijen , bet voorliaamste bestuur
een re3te draak. 't Is een draak van een
liebheil. Iemand een rad VOo r de oogen
wiif. Den draak met iemand steken , deo
draaijen , d, i. hem in de %val . brenjen , hem
spot met ientand drijvi:n.
W

N
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Draal
*Draalster g Yr.
die draalt.
Drab, —be , y r. droesem , dik bezinksel:
(171,11 1 -s.)

Dra ft van koffie. , (-er, -st,) by. vol
droesem bezinksel of dik: Drabbig bier.
—bigheid, vr.
tOradig , (-er, -st,) by. fig. vezelig : Dradig
vleesch. —held , yr.
Draf, m. (des -s,) drab , grondsop van een
brouwsel , spoeling.
Ural', tn. (des -s.) het draven : Op me draf
depoort uitrijden. flit den draf gaan , ophouden te draven ; lig. Op een' draf (d.
hard) loopen. —je o. (des -s. 7111V -s,)
verkleinw. van drat'.
*Dragant , yr. soort van gorn.
Dragelijk (-er, -st,) by. dat gedragen ,
geduld of geleden kan worden. lijdelijk: Eerie
dragelijke pijn , smart ;
gerneenz.
tamelijk , redelijk, middeltnatig.
bw.
redelijk , tamelii k. —beid, yr.
Drage'', ongel. b. w. (ik droeg, gedragen.)
een ligehaam door zijne kracht ondersteunen,
in de boogie heffen en honden, men mop op
de zelfde plaats blijven of van plaats veranderen : Een' last op het hoofd , op den ruy,, op
den schouder , aan een' stole dragen. Een
kind op den arm dragen ; fig. Iemand op
zijne handen dragen,al l e mogelijke zorg voor
iemand hebben. Een' blaauwenrok draven,
zich daarmee kleeden. Een' brit dragen
zich daarvan bedienen. Vruchten draven ,
voortbrengen. Een kind dragen , zwanger
zijn. Haut dragen, in zijn hart voeden. Zorg
roor iemand aids dragen, zorgen. lemands
belangen op het hart dragen, in den veil].
stijl, d. i. die behartigen. Zijne jaren wet
dragen , er voor zi j ne jaren goed uitzien.
Geluigenis dragen , getuigen. Den naam
ofDe schuld van lets dragen hebbel. De
onkosten of kosten drag-en betalen. Zich
wet of kwali1k dragen , gedragen , dock
weinig gebruikelijk.*-. verdragen , uitstaart.
dulden }Oen : 1k wil het niet langer
dragen.*-, 0. W. met H. van wonder), etleren;
fig. Eerie zaak dragende houden , d. i.
slepende botalen.*-, vruchten voortbrengen :
Deze boons draagt niet alle jaar.*-, dragtig
zijn ; zwanger zijn (loch enkel in: Die
rusten,
vrouw dram! hoog , lacy.
De balk draagt ni t. van sell ietgeweer ,
bet sabot voeden : Dit veneer draagt niet
zoo ver. ---er, m. (des -s, nem -s,) die
draagt ; lijkdrager. —ersplaats yr.
in groote Imizen vrijbeid , die aati eery' bediende , enz. wordt verleend , our bij het
hegraven van een lijk een' drager te stellen.
wagon, Yr. (vary. aan eero kwast
aan het geyest. 4€-, yr. een zeker toekruid. —azijn m. azijn , waarin dragon
is. —bed , 0. —der, m. (des -s, mrv.-s,)
een zekere ruiter, die sours te voet
strijdt ; fig. gemeenz, een groot grof meisje of

Drank
vrouw. —officier m. —smuts , yr.
tak van de
spaard, o. —tak
dragon.
Dragt yr. (mrv. -en.) zoo veel men dragen
kan : bane dragt hoot. Hij heeft er acne
dragt can , het is zoo veal hij dragen kan ;
11 3% Iemand eerie dragt slayers geven. *-,
kleederdragt Zulk eerie dragt (d. het
dragen van zuike kleederen) past hem niet.
zwano;erheid van vronwen en dieren :
In de vierde maand barer dragt. Deze
teef had zeven jongen in eerie dragt. -,
het dragen eerier wonde, ettering, leepoogigheld ; van boomer) het dragen van
yruch ten: Deze appelboom is in zijne eerste
dragt. —ig bv. van beesten , die dragen :
Irene dragtige koe,.*-,etterend; van de oogen,
loopend. —igheid 9 y r. toestand van acne
dragtige koe.
Dralienbloed o. can clonkerrood
dat enkel in wikeest opgelost wor dt.
--boom , in. boom , waaruit het drakenbloed vloeit. —kop m. in de sterrek. ,
kop van den draak punt , waar de maan

in lunar' loop de zonnebaan doorsnijdt,wanneer
zij in bet noordelijke harrond komt.-kruid,
0. een gewas , agrimonie. —plant , yr.
plantgewas , dat het drakenbloed oplevert.

—slang , yr. gehorende slang , eerastes.
Dralen o. w, met 11., talmen : Hij draalt
veel te lang. —er , tn. (des -s, mrv. -s.)
—ing, vr.
van kinderen ,
*Drammen, o. w. met
dwingen. —mer m. (des -s, mrv. -s.)
, (-er, -st,) by. dwing—merig
vr. (mrv. -s.)
erig. ---star
Drang, in. (des -s.) het dringen: De drang
verhinderde intj vender te kornen; fig. Door
den drang der ontstandig heden. gedrang,
dringende menigte :H ij geraakte in een'
dram van soldaten. Zie ook Aandrang.
—reden vr: dringende reden.
Drank, m. (des -s. mite. -en,) hetgene men
drinkt: Spijs en drank. Koud water is de
gezondste drank. *---, sterke drank , geestrijk
vocht : Hij gebruikt geete drank ; van hier :
het drinken van sterke dranken : Ann den
drank z ijn. verslaufd zijn. geneesmiddel, dat men drinkt : E'en' drank laten Haar
maken. ilesch , yr. medieijnflesch.
—hoofd , 0. hoold van een' drinker ; fig.
drinker , zuiper. —huis , o. huis , waar
men stcrken drank verkoopt. —je, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van drank; inzonderh.
geneesdrank : Een drankjen innenten.
—kelder , m. kelder met of voor dranken;
kelder waar men sterke dranken verkoopt.
—meester, m. opziener over de dranken.
--offer, o. voorheen bij de Joden , offer,
dat nit wijn , enz. hestond. —ton ,
--vat , 0. ton of vat , waarin men den
drank voor het Yee heeft —verkoo-
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.
per , m.,—verhoopster, yr. die sterk c
vuilnisbak—boom,m.boom,die
bet stinkdranken verkoopt. —Winkel m. winke
Lout !evert. —gat, o. gat, waarm men den
waar men sterke dranken verkoopt. —ziek _ drek werpt. —god m. fig. iemand, die
te, vr., —zucitt vr. onbedw ing bare tie
in het slijk rondkruipt. —goot , yr.
naae geestrijke dranken..
—hoop , m. —je o. (des -s, mrv.
eras , yr. matte doorweekte g arde. "
-s,) verkleinw. van drek. —kar, y r. vud(-ser , -ste.) bv. h at, doorweekt. —land
niskar. ---lug, (-er. -st.) bv.
vol drek , vuil , rnorsig. —lkigheid , yr.
0. drassig land. —sir, (-er, -st,) by. dras
doorweekt,. —sigheid, vr. weekheid va 11
--nest , 0. fig. drekkige plaats. —reuk
den grond.

eraven o. w. met , wanneer de voort
during, en met Z., wanneer de plaatsyerande
ring bedoeld wordt , ,Heller gaan dan slap
pen , van paarden
rnenseben : Het paar d
draaft hard. Ili een uur ling gedraafd
Wij zdija naar W. gedraald ; fig., weini U
gebruik.: Op lets draven trotsch op jets
op jets stollen. —er m. (des -s,
-s.
eravig, m (des -s,) zeker onkrnid.
ereef, vr. (mrv. dreven.) lain : Aangenam e
dreven. *-, kiidde : dreef ossen . "oulings , gang ; van bier nog thans: 01
zijne dreef zijn , good aan den gang zijn
Op zIjne dreef helpen , aan den gang he!
pen. Ik ben van daag niet op mijcie dreef
Met al te
"-, kinnebakslag. "-, verl. tij d
van drijven.
ereet yr. (mrv. dreten,) gemeen. , buik
ontlasting. "-, vei 1. tijd van drijten.
je 9
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van dreet.
Dreg, yr. (mrv. -gen,) soort van klein anke
met drie of vier baker) waarvan men zicl
bedient omiets naar zich toe te halen.
ge
yr. (mrv. -n.) dreg. —geltie, j e o
(des -s, mrv.-s.) verkleinw. van dreg. - net
o. net aan eene dreg. —town/ o. touw
eene dreg.
*Dreigement, o. (des -s. mrv. -en,) ge
meenz. bedreiging. —en , b. w. iemani
met woorden gebaren te kennengeyen , da
men hem kwaad wil doen jets cnaaoge
naams veroorzaken : Iemand den flood(Wine t
den door!dreigen. Zij dreigt ors met eei
bezoek ; fig. Ons dreigt slecht weer.Drei
gende gekiren., woorden. De vijand
t
de shad met eene plundering.
0.
mei
EL met woorden. gebaren of teokenen te kenlien geven , dat wen lets kwaads, nadee'igs
onaangenaarns in den zin Leek: Zoo g dreigt.
zal toeslaao.
drei,,4t,er h=)en te
D. toren dreigt in. le :torten ; fig. in het
dage!ijksche Leven, jets voornemen : Ik
heb reeds Zang gedre/gd, bij 7t te Lowest
m. (des -s, mrv. -s.) —ing yr.
( 'rare. -en,) het dreigen, dreigenient.-1:arr,
ye. (mre. -s.)
10,-eviii 9 In. (des .c.,) nitgeworpen overAeliot
der verteerde spijzen van mensehen en beesten:
Zijn) rigen' drek vreten.
allertei onreinigbeid , vuil , vuilnis, vniligheid
slijk
modder : Door den drek loopen. Iema nd
met dill. worpen smyten. --bah, in.

re tik van of naar drek. —wagen, m.
wagen ter vervoering van drek.
*Orel, yr. (mrv. hier en daar in het
getneenz. verkeer, lap, leur, vod; fig. gemeen
vrouwinensch.-lig,(-er,-st,)bv.als eene drel.
Drenipel 9 m. (des mrv. -s.) dorpel ; fig.
De drempel(liet beginsel)der wetensehappen.
ZielDorpel. —beschutter,, —bewaarder,, m. poortier. —tje o. (des
-5, mrv.
verkleirtw. van drempel.
—waehter , m. drempelbewaarder.
Drenkbai.k , rn. bak , waarujt men het
vee laat drinker]. —cling, rn. en vr. (des
-s, rare. -err.) die in bet water gevalleir en
daarin al of niet verdronken is : De moatsehappj tot redding van drenkelingen.
—en , b. w. later) drinker) , te drinker)
geven : Het vee drenken ; bevochtigen :
Het dorstig aardrijk drenken. —plaats,
vr. plants , waar men het vee drenkt.
—trog , m. drenkbak. —wed. o. wed ,
waar men het vee drenkt.
Drentelaar, rn. (des -s, nine. -s„) —aarster,sr.(nirv.-s )die drentelt of van drentelen
baud t. — achitig,(-er, -st,)hv. drentelend:
:err drentelaehtige gang. —en, o. w. met
II. langzaarn op een neér gaan. met Z.
zich drentelend cruet ' s been beg-even : IL; ben.
naar
gedrenteld. —er rn. (des -s,
we. -s.) drentelaar. —ing , yr.
*Dresland , zie Driesland.
Dreum, rn. (des -s, mrv. -en,) dreumel.
—el, m. (des mrv. -s,) drawl Welke
van de schering overblijft , wanneer een stuk
linnet) afgeweven is.
*Dreurines , m. (van den -. mrv. -sen.) zeer
klein persoon. —je 0. (des -s, ?nrv. -s,)
verkleinw. van dreumes.
Dreun tn. (des -s. mrv. -en,) schudding
met zeker kfellird verzeld : Wtj voelden bier
den drenn.. *-, bevend of dreunend geluid : Hij zong , (loch zijn dreun verveelde
mij. —en, o. w. met H. schudden of daveren
met zeker geluid : De grond dreunde van
den slag ; fig. gemeenz. met eene hevende
vr. (mrv. -en.) —tje
stem zingeno. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van drew].
Drentel m. (des -s, mr v. -s,) hoopje drek
keutel ; fig. gemeenz. klein manneije, dreumes. --tzar, rn. ( des -s. nirv. -s,) lenteraar.
—en o. w. met 11. leuteren. —tje , n.
(des -s,
-5, ) verkleinw. van drputel.
Dieevei , m, (des -s, ntrv. -SO ijzer,, vvaar-
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mede spijkers worden ingedreven ; pin .
waarmee de velgen worden verhonden.
—gat, o. gat op ieder einde van eerie
velg.
Dribbelaar, m. (des -s, mrv. -s,) —aarster yr. (tam -s.) iemand , welke dribbelt. —en o. w. met H., wanneer de
voortduring , en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt zie Trippe—er m. (des -s, mrv. -s,) dribbelaar. —gat , o. fig. draaigat.
Drie telw. getal tussehen twee en vier :
Drie h,azen. Drie en dertig patrijzen. Drie
Koningen, hij de R.-C. een feest, dat op den
5. Januarij valt; fig. Alle goede dingen zijn
drie. H kan geen drie hij is een
weetniet. De nitdrnk king : Na drieen , na
drie rm. Ik sneed het in. drieen , in drie
stukken , en dergelijke worden door onze
beste taalkundigen afirketird , waarvoor zij :
Ka drie(uur),In acht stukken wiflen. Docli na
de persoonlijke yoornaainwoorden kan en niet
gernist worden : Wij waren met ons drien.
Bat is voor u drieen. yr. (mrv. de
naam van bet eijfer : Eene Arobisehe (3) en
eene Romeinsche (ill) drie.*-, op kaarten
en dobbelsteenen : llij wiey drie driee.
kaart, waarop drie punter) staan : Twee
ruiten drieên. —angel , m. een speel t
anders triangel. —armig , b y . —been.
o. driebeenige stoel van den sehoenmaker.
—beenig by. —blad, o. Mayer.
Zic Slakkedrieblad. --bladig,
, b y . dat nit drie deelen
by.
bestaat.
m. oorlogsscbip met
drie dekken boven elkander; groot zwaar
vronwspersoon. —dik b y . en bw. in drie
lagen. —draad o. stof, die met driemaal
zoo yet!l draden wordt geweven als bet gewone
linnen , trielje. —draadsch , by. uit
drie draden getwijtid : Driedraadschkatoen.
Dri( draadsche kousen. —dubbel, by.
cli bw. drievoudig. Zie Dubbel.—eenheid, yr. drieiienigheid. —eenig, by.
dat aan bet Opperwezen eene eigenschap
toekent , volgens welke bet ern emi t; wezen
is. (loch nit drie personen bestaat.
held, yr. eigensehap van het Opperwezen,
volnens welke bet in zijn eenig wezen drie personen vereenigt; de drie'enige God zelf.
enz,zie Achtendertiger,
(Driegdraad m. rijgdraad.)
m. vlakte welke door drie regte
lijnen ingesiotenis. oelieg,bv. - hoehsmeting , y r. bet meter, van driehoeken.
—hoofdig b y . helgene drie hoofden
beeft. —jarig, b y . dat drie jaren duurt
of gednurd heeft drie jaren ond : Een driejarig knaapje.*--, dat orn de drie jaren plaats
heft. icant dat drie kanten of
zipicu beeft: Een driekante hoed. ---kandriekant.
tig,
drie

klanken , welke met eene opening var y den
mond worden nitgesproken , zoo dat iedero
klank afzonderlijk gehoord wordt : De
Nederlandse he teal kent sleeks eVizen drieklank in Miaauw. -kleurig be.
koningen , 0. zie Drie, -koningskaars , yr. kaars , welke drie van Awlder verwijderde vlammen geeft en op Driekoningeri wordt gebrand. —koppig, be.
—lettergrepig by. —ling, m. en
yr. (des -s, mrv. -en,) een van Ellie kinderen
welke te gehjk nit eerie moeder geboren
worden ; bier en daar derde gedeelte van
eon gebeet. —maal, bw. drie keer,,
driew erf. - maandelijksch, bv.dat elks
drie maand plants beelt.-ma,andsch, by.
drie maand,ond;dr;emaand durend.-mang,
by. driemaal lierhaald. —man, m. (mrv.
.neu,) ern van drie manner, , welke de beersehapp0 onder zieh verdeeld beVen.-mannig , by. van gewassen , welke drievoudig
mannelijk zijn. —manschap, o. (des -s,)
regering der driernatineu. —mast, 111.,
—inaster, in. (des-s, corn. -s.) sehip met
drie rnasten. —ponder , m. kogel van
drie pond ; stuk , dat zulkc hogels sehiet ;
ding, 't wells. drie pond weegt, b. v. een brood.
—puntig, by. —regelig, by.
rn. in de rijsebool , zekere zaehte
en snelle gang van een paar(I, pas; in bet
dainspel. het slam) van drie sehijven te gelijk.
—span, 0. span van drie paarden.
—sprong, rn. drieFeg.
Driest, ( - er, -ste.) be. en bw. stoutmoedig
moedig, vermetel koen , voor geen gevaar
bednelit ; fin. onbesehaamd Drieste (loinheld. Drieste onwetendheid.
Rix-lest:3a
m. driebeen stoel met drie
pooten.
Oriesterilk bw. driest.

Driestemmig, by. voor drie stemmen
( j, ezet) Driestemmig gezany.
.nriestiteill y r. hoedanigbeid van driest

te zijn.

*_Drietak,

drietand.

—tal,

o. drie,

trits. —tand , m. een werktuig met drie
tanden. zoo als men aan NE PTU_NUS toesehrijft.
—tandig, by, met drie tanclen : Drietandievork. —tje 0. (des -s, sore. -s.)

verkleinw. van drie. —nrig, by. van
een ligehaarn
drie rum —voet,
met drie voeten ; inzonderh. een
kenkerigereedsehap antlers treeft geheeten.
—voetig, be. van drie voeten.—voud,
0. (des -s. men. -en,) eerie driemaal genomene
hoeveelheid : Twaalf is het drievoud van
vier. —vondig, be. en bw. driemaal
nenomen ; driemaal. —woudigheid,
bw.
vr.
rievuldig, by. zie Lirievondir, en

digheid

en

larievonDrieeeni,i7,,heid.
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van bier: Bovendr ijvend, heerseltend.*-, on
—weg, m, driesprong, plaatg, van waar
der water, enz.liggen of staan,met water, enz
drie wegen uitloopen. —werf bw. driebedekt zijn: De vloer dif yft van wijn.
, by. van gewassen, welke
maal.
zich vlottend of drijvend voortbewegen :
, by.
zijn.
drievoudig vrouw
wolken zijn naar het noorden gedreven. De
(mrv. -en,) drijvend zwerk : Eene
Drift 9
schuit is tee, en den seal gedreven. -,
voortgang van
drift van zwarte wolken.
b. w. tot voortgaan bewegen : Eerie kudde
het water : In dit water is eerie stole
sehapen naar de markt drijven. De ossen
voortgang van een sell ip ; fig. schievalor buiten driren. Den vijand op de
lijkheid: lk liep in de drift tegen de tafel.
vlugt drijven. De koeijen over de brug
*-, hartstogt : Zijne drif ten beteugelen *-,
dri5 ren ; lig. doen verrigten : Handel of
verstoordheid, toorn , vervoering : drift
Koopmanse hop drijren. Een handwerk
geraken, zie ook Natuurdrift. kudde,
drijven. Met iemund den spot drijven, hem
troep vee : Eerie drift ossen , zwanen. -ig-,
bespotten.
sterk doorzetten : Hij drijft
-st,) by. en bw. drijvend vlot :
die zaak al te sterk.
bewegen , staande
ti g warden, zijn;; fig. haastig , sehielijk :
houden : Gelijk sommi gen drifven.
Hij liep er driftig heen. verstoord ,
good, zilver,, enz, beeldwerk a-taken: Een
touring: Driftig warden. Zieh dri ti,g,
horlo9f ie met eerie gedrevene kas.
oploopend : Een driitige aard.
tnaken.
m. (dc's -s, mrv. -s.) die drijft, voortdrijft ;
—iheid yr. toestand van hetgeiie
hoeder van vee ; die gedreven werk maakt ;
driftig is ; inzonderh. haastigheid ; fig. opfig. iemand, die eene zaak drijft, d. sterk
loopendheid. —JO fijh 9 bw. —hop tn.
voorstaat ; ijzeren bout tot uitdrijving van
en yr. gemeenz. dril'tig menseh.—regt 0.
sluitbouten. —ing vr.
refit om ergens vee te drijven. —scbeper
m. bier et) daar, herder welke zijne sehapen Drill M. (des -s, mrv. -len,) eigenlijk het
driller) ; van bier fig. Op den dril gran , zich
bij een' hoer in den kost heeft. —zand
pan vermaken. drilboor ; gedrild gat ;
o. drifiand.
gestold vieeschnat , zjelei ; slag om de ooren,
tegenstelling van steekDrijfbeitel ,
draai. ---boog, m. boog , waarmede eerie
beitel. —blamer, in. hamer, waarmede
dril boor in beweging gebracht worth.
men icts ind —hoot o. bij kuipers ,
—boor , yr. soort van boor , welke door
drijver; drijvend bout. —ijs o. drijvend ijs.
middel van een snoer aan cell' boog vastge--ijzer o. ijzer , waarmede jets wordt
maakt kringvormig heen en weer wordt beagt , y r. jagt maarbij bet
ingedreven.
wogen , oat gaten in ijzer, steen , enz. to
doolTzoogenoem-de drivers naar dejagers
rnaken. ---gat, o. gedrild gat. — kunst
wordt voortgedreven. o. drijvend
y r. weinig gebruikelijk , kunst om soldaten
land. --- rad , 0. rad waardoor jets gedrein den wapenhandel-te oefencn; wapenhandel.
ven wordt. steen 9 m. pnimsteen.
—len., b. w. in bet rood bewegen; bij
--ster , yr. (mrv. -s.) —tol m. zweepsmeden , enz. met een' dril gaten in ijzer
tol. —ton 9 Yr. ton in zee ter aanwijzing van
boren ; fig. weinig gebruikelijk , in den
gevaarlkike plaatsen. --veer, y r. springwapenhandel oefenen ; van bier : _remand
veer ; doch veelal fig. oorzaak , hetgene tot
drillen , hem te regt zetten , hem naar
lets aandrii ft : Is eigenbelang met de drijfzijne pijpen doen dansen.*-,o.w. met H. trilvedr ran 's mensehen daden? —zand
len ; op en neer loopen ; weinig gebrnike0. drijvend zand.
lijk , zich in den wapenhandel oefenen. -ler,
zartiven ova; o. w. met II., wanneer
m. (des -s, VEIT -s.) drilrneester. —rneesde voortdriring , en met Z. , wanneer de
ter m. weinig gebruikelijk, die soldaten in
plaatsveraudering hedoeld wordt (ik dreef,,
den wapenhandel oefent. --plaats, yr.
gedreven.) op de oppervlak te eener
p,.ebruikelijk , exereitieplaats.
weinig
vloeistof raster) of zich bewegen : Op het
water drijven. De wolken driyvert aan den Dringsen, ongel. 0. w. drong, gedrongen,) met 11. druklien, inzonderh. met het
hemel, boren de garde. Bet schtp dreef
doel om ruirnte te krijgen :Men drong verterscheidene dagen zonder ,mast of roer.
schrikketzjk, met Z. door zooclanig
Groote ijssehotsen drijven in de rivier ; er,
drukken ergens komen : De vijand drong
met zinverzetting : De rivier drijft vol ijs.
in de stud, door de poort. Men drong naar
Op zijne ankers drijven, de antlers voortBet water dringt door het dak. Op
siepen. Nor top en takel drfiren geeri zeil
jets dringen, sic Aandringen; fig. De
kunnen voeren; fig. Eerie zaaklaten drfiren,
konde dringt door merg en been. Duizend
d. laten varen. tlij laat cities maarvlotten
denkbeelden drongen in nujn hart.*-; b. w.
en drijren . hij bekemmert zich om niets.
drukken : Men drong Item tegen dentnuur,
Op zijne eigene widen drijeen , aan zich
nit de :ad , van de stoep ; fig. Zich in een
zelven overgelaten zijn. Tasschen hoop en
amid dringen , met cone soort van geweld
vrees drijven, dobberen. Boven drijven ,
door zedelijkc beern ambt verkrijgen.
blijven bestaan, terwiii icts antlers verdwijnt;
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weeggronden tot iei s aa nzet ten : De omstandigheden dringen mtj om oanstonds te
vertrekken. IVat drinkt u daartoe? —end,
(-er, -st,) bv, en bw. hetgene dringt , dat
Been ititstel lijdt : Dringende beziyheden
noodzaken , nog heden te vertrekken.
Op het dringende verzoek van zijn' oom
tram bij het aan. Dringend noodzakelijk.
—er m. (des -s, mrv. -s.) —ing , yr.
—ster yr. (mrv. -s.)
nrinkbaar , (-der, -st.) by. geschikt om
gedronken: te worden : Drinkbaar water.
—baarheid, yr. —bak m. bak voor
vee om er uit te drinken. —beker m.
heker om nit te drinken. —ebroeder
—ebroer, m. iemand, (lie met ons drinkt;
fig. lief hebber van den drank. —en , ongel.
b. w. (ik drank , gedronken ,) eene vloeistof
door den mond in zich epnemen:Bier drinken.
Een glas wijn op iemands yezondheid
drinken. Den doodaaniets drinken.*, door
drinken in een' zekeren toestand brengen of
jets krijgen : Iemand van of under de bank
drinken. Een' roes drinken. Zich arm
drinken.*-, inzuigen : De velden dronken
'1 bloed der dapp're legerscharen ; fig. van
bet oor,, ontvangen.*-, o. w. met H. aan den
drank verslaafd zijn. o. (des -s,) de daad
van drinker) inzonderh. van sterke dranken :
Zich het drinken aanwennen. drank :
Hij laat eten en drinken stain. —er m.
(des -s, wiry. -s,) die drinkt ; die aan den
drank verslaafd is. —erij , yr. zuiperij.
—gelag , o. drinkgezelseliap Drinkgelagen zetten . van een' tapper, zit ters
!louden. —geld , o. fooi. —gezel , tn.
die een' ander' bij het drinken gezelsehap
bond% —gezelschap 0. gezeischap
van drinkers —glas , o —hoorn
----Boren , m. bij de cinder) , hoorn 01/I
Hit te drinken
, o. herbe)g , kroeg.
—hauler,
kamer,, agar men drinkt.
ing vr. —Lan, yr. kat) voor drank
or ont ❑ t to drinken. —kop m. hop am
Tait te drinker). -kroes,m. -Itied,o.lied tot
lof van den drank. —lust , m. —nap,
In. nap Om uit te drinker,. --penning, in.
drinkgeld. —plaats
y r. drenkplaats.
—pot , drinkkan. schaal yr.
schaal om uit te drinken. —ster, y r. (mrv.
-s.) —trog , m. drinkbak. —vat, o.
vat om nit te drinken. --water o. water
om te, drinken ; drink baar water. —win-

kel

m. drinkhuis.
men drinkt.

—zaal,

yr. zaal waar

IDroef, (-ver, -st.) bv. droevig, hijna enkel
in. Droef te moede, —enis, y r. droefheid.
—geestig (-er, -st,) by. naargeestig
somber, treurig, neerslagtip; : Hij is nog
altijd droefgeestig. geestigheid, yr.
toestand van den droefgeestige

—heid ,

yr.

toestand van den droevige naargeestigheid

somberheid . I reurigheid

neerslagtigheid.
tijd van dragen.
Droelen 1).W. misleiden. --er, tn. (des
-s, mrv. -s.) —ink',
yr. (mrv. -s.)
Droes m. (van den
drommel duivei :
De droes hale den knaap!
Droes m. (van den -,) eene ziekte der paarden , waarbij hurt een geelachtig slijm uit
news en mond loopt.
illroesem m. (des -s.) beffe , grondsop.
—if, (-er, -st,) by. vol drocsem.
Droevig, (-er, -st.) by . en bw. met droefheid
aangedaan, bedroefd Hij was zeer droevig.
droefheid opwekkend , treurig : Hij
verkeert in droevige omstandigheden, -,
op droefheid gegrond : Droevige gedachten ;
waarover men zich bedroeven moet ,
armzalig , ellendig : Een droevig mensch.
Eenridder van de droevige
bw.
Droezig (-er , -st,) b y. met den droes

Droe

behebd.

Drog o. (des -s,) veroud. , zielledrog.
Droge, 0. droge plaats , aarde , land ;
van bier : Spew. Zijne schaapjes op het
droge hebben , toereikende bezittingen voor
zijn bestaan hebben. —en , b. w. droog
maker : Droog uwe handers aan dien
handdoek. te drogen hangen , leggen
of zetten : Lets in de lucht , voor het vuur
drogen. o. w. met Z. droog worden :
De straten beginnen reeds te drogen.
De wasch drooyt niet. —erij yr. (mrv.
-en.) gedroogde kruiden planters enz.:
Aooprnan in drogerijen. (Droggrond
m. bedriegelij ke grand.)
yr.
—ist, in. (van den -, mrv. -en.) verkooper
van drogerijen.
istwinkel m. waar
drogeriien verkoeht warden.
Drogrede, yr. bedriegelijke rede. -naar,
bedrieg elijhe redenaar.
Drok zie Druk by. en bw. te,
zie Drukte.
Drol m. (des -s mrv. -len,) keutel ; ineen-

gedraaid garen ; lig. Een dikke drol, eery
dik en kort ventje.
Drol , m. (des -s, 711 rv. -len,) oulings , poetsemaker ; van bier : grapje , sprookje , belagehelijke vertelling. letie , o. (des -s,
mrv. -s.) verkleinw. van drol. —lig, (-or
-st.)bv.en bw. aardig, kluchtig: Een drollige
kwant. Een drollig antwoord. —ligheid,
vr. (girt. -heden,) aardigheid , kluchtigheid. — liglijk bw.
Drom m. (des -s, mrv. -men,) eene saAmgedrongene menigte : Een digte drone
krijgsvolk. *-, bij wev. veroud. inslag. Zie
ook Drommel.
Dromedaris, m. (van den -, mrv.
Arabische kameel met eene bull.
m. (des -s, mrv. -s.) gemeenz.

— 235 --/prop
prong
van verwarde voorstelling in den slaap :.Net
als : Zie daar al den drominel. Gij wilt ook
kisam mij in den droom voor.*-, toestand
al den drommel hebben. *-, gemeenz, vertussehen waken en slapen, toestand van
zachtende uitdrukking , duivel , booze
bewusteloosheid ; verwarde voorstelling in
geest : De dronirrel hale 21.1 --sell , by,
den slaap : Een zware , benaauwde , aanen bw. duivelsch. —tje o. (des -s, mrv.
gename droom. Droomen uitleggen. Aan
-s,) verkleinw, van drommel.
droomen gelooren, droom is it,cekoDrong, yerl, tijd van dringen.
men ; fig, ingebeelde toestand : Het leven is
m. (des
➢lronk, yeti. tijd van drinken.
eert droom. Mijn geluk was sleehts eels
-s, mrv. -en,) teug : Een dronk woter.
droom. —achtig, zie Droomig.
beschonken heid: Een' kwaden dronk hebben.
—beduider m. droomuitlegger.
—aard m. (des -s, mry -s, -en,) zuiper,
—beeld, o, beeld, dat men in den droom
iemand die aan den drank yerslaafd is. -en ,
ziet , bersensehim. —en, o, w. met
(-er, -st,) bv. door den drank Bevan, en :
H. een' droom hebben : Ik droom alle
DronZen worden. Zich dronken drinken;
nachten. Ik droomde van u; gemeenz.
Dronken van vreugde , uitgelaten van
Ikhebervangedroomd, heb het in geheim
vreugde. —enachtig, by, eenigszins
yertiomen. Gij droomt, gij bedriegt u. D-aar
beschonken. —ensehap yr. staat van
staat hij weer te droomen , te druilooren.
een' dronkene ; verslaafdheid aan den drank.
b. w. zich in den droom voorstellen 1k
Droog, (droger, -st,) by, en bw, van
heb dezen nacht iets zonderlings gedroomd;
vochtigheid bevrijd of beroofd : Droog hout.
fig. Wie z on dat gedroomd hebben! —er
Een droog huis. De straat is dro p y. Drooy
en. (des -s, mrv. -s,) die droomt ; die
voer. Op eerie droge plaats bewares ; fig.
allerlei verwarde of met de werkelijkheid
Droog brood , zonder boter,, smout, enz.
strijdige voorstellingen heeft. —erig, zie
Eerie drone min, min die niet zoogt. Een
Uroomig. —erij, yr. (mrv. -en.) bet
droge hoest, hoest , waarbij men niets
droomen fig, verwarde voorstelling als in
werpt, lets met droge oven aanzien, d. i.
een' drools. —gespuis, o. droomgezigten.
zonder tranen to storten. Een droge vrijer,,
—gezigt, o, gezigt of voorstelling in een'
een yrijer, die stil en onbevallig is, llij is nog
droom. —ig,(-er, -st,)bv.en bw.fig. als een
niet droog achter de ooren wordt gezegd
droomende , stil , peinzend , drailoorig.
van een' jongen lafbek , die over Bingen wil
—pje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
meépraten, welke voor zijnejaren niet voeten.
droom. --ster, yr. (airy. -s.) die droomt.
Een droog antwoord, een onversehillig
—uitlegger, m, die droomen verklaart.
antwoord in korte woorden. Een droog
–uitlegging, yr. •–verklaarmensch , iemand die weinig spreekt en niet
der, m. –verklaring, yr.
veel levendigheid toont. Zie ook Droge.
—achtig, by. —doek m, dock om 'Droop, yerl, tijd van druipen.
of te drogen. —je o. verkleinw, van proopen, b. w. bedruipen. —ing, yr.
droog ; gemeenz. : Op een drooyje zitten , Drop m. (des -s, rnrv. -pen,) het afdroppen van water : Under den drop staan. Spew.
niets te drinken hebben. —jes bw, geVan den regen in den drop komen , nit een'
meenz. op eene droge wijze, yr.
min gunstigen staat iii een , nog slechteren
kamer , waarin men iets droogt. —kas
komen.*-, afdruipende vochtigheid, droppel,
—kasi yr. kas , waarin men iets droogt.
fig. gemeenz, llij houdt veel van den drop,
—lat, yr. lat , waarop men linnen , enz,
een gebrek
is een liefhebber van drinken.
te drogen hangt. —lijn yr. lijn , waarop
in de borsten der vrouwen. o. (des -s,)
men linnen, enz, te drogen hangt. —maverdikt afkooksel van zoethout. —je
kerij, --making , y r, het droogma(des -s, mrv. -s,) yerkleinw, van drop; fig.
ken. —oven, m. —pijp, yr. in den
gemeenz, Hij houdt veel van een dropje
landb., pijp in den grand ter afleiding van bet
(sterken drank). —pep , m. (des -s, mrv.
overtoilige water. —plaats yr. plaats
-s,) klein gedeelte eener vloeistof, 't welk
ter droging. —raairn, y r, en o. raam am
zich in eene ronde gedaante vertoont : Een
iets op te drogen.• reit o, rek ter dropaar droppels olie , wijn , regen. De regen
ging van linnen, enz. -schacht,vr. schacht
valtin groote droppels nth ; fig. kleine hoeter droging van linnen, enz. -scheerder,
yeelheid : Hij dronk een glas wijn,doch gaf
m. lakenscheerder. —scheren, o. takenmii gees' droppel.*-, in de geneesk. cen
scheren. —schuur yr, schuur ter drovloeibaar geneesmiddel, waarvan de hoeveelging van papier , tabak , enz. enz. —stok,
heid naar droppels berekend wordt: 111 ijne
m. droogschacht. —te, yr. (mrv. -n,)
zuster gebruikt droppels, —pelen 0. w.
droogheid ; droog weer ; zandbank , zandmet Z. in droppels nedervallen : Het zweet
plaat : Op eene droogte verzeilen. -touw,
is van zijn aangezigt gedroppeld. met
o. drooglijn. —voets, bw. met droge
H. droppels la ten nedervallen: De Boot heeft
voeten.
gedroppeld.*-, onpers. w. met H. van het
g room m. (des -s, nary , -en,) een toestand
24
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wear, regendroppels laten vallen : Bet
begint reeds te deoppelen.*- - .b.w. in droppels
laten r:nedervallen : Bitter op suiker drop-

pelen. Geest van hertshoo , n in water dropbw.
pelen. —eling, vr.
in droppels , yr. moeijelijke
waterlozing , waarliij de pis sieelits bij
droppels voor den dag komt. -pelswijze,
bw.-peltje,o. (des -s, inrv. -s,) verkleinw.
van droppel. —pen o. w. met H. en Z. ,
zie Druipen.—steen, m. druipsteen.
—water, o. water, in hetwelk drop is
opgelost. —wijn m. lekwijn.
110rossaard m. (des -s. mrv. -en,) drost
land y omd . sellout. —schap o. (des -s,)
waardigbeid van drossaard.
*Drossel, yr. (mrv.-s,) Gene snort van lijster.
Drossen, o. w. met Z. gemeenz. als :
Goon drossen wegloopen, de vingt nemen.
/Prost, m. (van den mrv. -en.) drossaard ;
landdrost. —ambt o. ambt van drost ;
gebied van een' drost. , by. den
drost betrellende. —endienst , yr. onder
de beerendiensten zoodanige, welke men den
drost moest bewijzen. —in , yr. (inev. -en.)
schap, o. (des
vrouw van eel" ' drost.
drossaardschap; regtsgebied
-s,
van cm' drost.
Druif, yr. (fire. --Yen,) de vrtiela van den
wijnstok: Druiven lezen eten. Fen tros
druiven. "-, knop aan bet cinde van bootshaken , enz. ; knop aan de kolas van een
kanon."-, op de oorlogsselienen noemt men
druiven, wat to lande de blikken doozen
de kogels zijn eater niet in Nissen , maar
op Gene ijzeren plaat gerangsebikt. -- bol,
bet bolvormige gedeelte van de druif aan
een kanon. —halls, 01. Inds van de druif
-s,)
aan een kanon. —je o. (des -s,
verkleinw. van druif. o. mottekruid. —mes , o. mes, dat men tot bet
afsnijden der druivetrossen bezigt. -vlies,
0. in de ontleedk.. achierste vlakte van de
iris , die rret een dik zwart slijm bedekt is.
—vormig, bv. hetgeen den V01111 eener
druif beat.
Druil m. (des -s, mrv. -en.) snort van zeil ;
zie Druiloor. —en , o. w. met H.
talmen, leuteren ; langzaam te rverk gaan;
half slapen. —er, en. (des -s, lore. -s.)
—ing vr. —oor, m. en yr. lusteloos
mensch die langzaam te werk goat. -ooren,
0. w. met H. (ik druiloor,, enz. ,) lusteloos
oorig,
zijn en langzaam te week gaan.
( -er, -st.) by. en bw. lusteloos, langzaam.
—oorigheid, yr. 1 usteloos beid , longzaambeid. —ster, Yr. (nice. -s.)
*Druip, m. (des -s,) bet druipen.—bad,
0. —en, °nye/. o. w. met H. (ik droop,
gedropen.) eene vloeistof bij droppels later,
vallen : Mijn news druipt. met Z.
in droppels nedervallen : Ilet water is lungs

den muur gedropen ; fig. gemcenz. bij een
aangesteld onderzoek van remands bekwaambeden to kort schieten : Ifij is gedropen.
Door zij ne ideederen druipen , zeer maker
worden. Door de mend druipen , tot bekentenis korner). Ihj ziet er uit , alsof hij van

de gaig gedropen is. Hij zal nog druipen
near hi j goat, bij zal nog tot armoede en
ellende vervallen. —er , —erd, m.
(des -s, mrv. -s.) zaadvloed , gonorrhee.
—ing, yr. —nat by. zoo oat dat het
mater rade kleeren druipt, m.drui.
pende nens."-, m. en yr. die eon' drnipenden
D eus heeft. — 00 g s rn. err vr. die druipende
staart m. bond , enz.
omen !veil.
die met den staart tusseben de beenen afdruipt. rn. en y r. persoon , die van
sebaamte over zijn misdrijf wegstuipt.
—staarten, o. w. met 11. (ik druipstaart , enz.) den staart trisseben de beerier,
bebben ; fig. (ook: Druipstaartende heengean,) yerlegen en beschaamd wegsluipen.
—steen rn. eeoc kalkaebtige steensoort,
vvelke door bet met kalk bezwangerde water,'
boleti neclerdroppelt,
als bet in onderaardsche

ontstaat , teroijl bet water y erdampt en de
kalk overblijit.
nruischen , 0. W. met H. ruisehen ; fig.
zicb met getier verzetten of tegen iets aan-

kanten. —ing, yr.

uruivebiad,

o. b r ad van den wijnpard.
o. fig. druivesap. —drager,
rn. man , welke druiven draagt. —kern,
yr. — korf, m. druivemand.
leesyr. —kruid , o. druifkruid.

ster, yr. —lezer m. —mand,
yr. —moer , yr. wijnmoer. —nat , o.
druivesap.

—noogst,

inzamelen

der druiven ; lijd wanneer men de druiven
inzamelt. —pens, Yr. —persen, o.

—perser m.—persing , yr. —pit ,
yr. —pluhken o. —pluhker, m.
—plukking, Yr. —pluhster Yr.
—rank , yr. wijngaardrank. — sap , o.
—schil, Yr. —steel, m. —treden,
o. bet treden van druiven, in plaats van
persen. treder, m.—treedster,
vr. —tros m. tros drniven. —vocht,
o. yoebt der druiven ; fig. vvijn. —wijn
nn. wijn

van

druiven. tegenstell. van

, enz.
Druk , rn. (des -s, mrv. -ken ,) bet drukken:
Fen (leek met de hand; fig. Hood ellende :
In druk zitten. Iemand uit den druk
helper,. "- , bet drukken -van boeken : Fen
week in druk geven. De eerste druk.
*-, gedrukt tv erk , op/age : De eerste
o. bij verkorting
druk is uitverkoeht.
voor : Deukpapier. (-ker. -st,) by. en bw.
met veel bezigheden bezet : Druk zijn. Bet
druk bebben, Druk week hebben ; fig. Lena
drukke dienst waar men veel te doen heeft.
bessew
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Een drukke wankel , een beklante
pers, waarvan boekdrukkers zich bedienen.
winkel. Eene drukke (levendige) straat.
—proef, vr. proef, proef Had. -schrift,
Was het druk (vol) in de kerk ? Zij hebben
o. gedrukt hock ; gedriikte letter. —sel.,
het zeer druk sawn, d, veel samen te
o. (des -s, wiry. -s,) ardruksel. —te yr.
(mrv. -n.) veelynidigheid van hezigheden :
praten. Die man is geweldiy druk, spreekt
bal , vaarmee de
zeer veel. —bat ,
Ik heb het door de drukte vergeten ; fig.
inkt op de drukletters wordt gebraclit.
yeellieid van personen , geclrang. -vorm,
m. dock ; (lien men op eene
m. werh, o. week van een' drukker;
gedrukt werk.
wonde legt compres. —feil, —font,
yr, font door den utter of drukker ge- Inrup, sic 11Prop en Ittegen. —pel,zie
maakt. —je o. (des
7117'V -s.) verI➢ roplael.-- peso, o. w. zie Drizipen.
kleinw. van druk. —inkt, inkt, waar- ID bbel, by, en bw. tweevondig , tweemaal
merle gedrukt wordt. —hen , b. w. de
genomen , nog eens zoo veel Eene dubbele
deelen van een ligehaam digter aan elkander
deur. Dubbele rumen. Eene boek dubbel
trachten te brengen : De klei in den vorm
hebben. Dubbel zien. Een dubbele arend,
drukken. [emend de hand drukken. Iemand
adelaar met twee koppen als voraan zijne borst drukken. femandtesen den
stelijk wapen. Een dubbel dak.Eendubbel
tnuur drukken. Bet zesel op eene oorkonde
geweer, d. geweer met twee loopen,
drukken. De schoenen drukken mij. Den
waarvoor men ook zegt Geweer met een,
hoed diep in het gezigt drukken. Een'
dubbplen loop. Een dubbel punt; fig.
kus op iemands voorhoofd drukken.
rooter dan gewoonliik : Zich dubbel ver*-, door drukken wooden : Tiw paard is
dienstelijk maken. Dubbel blik , zwaar
gedrukt ; fig. kwellen , smarten, kommer
blik. van bloemen , gevuld Dubbele
veroorzaken : Door armoede gedrukt wormadelief jes, cozen, I n samenstelling wordt
den. di-, door drukken letters en figuren op
bet ten onregte voor voudig 6ebrnikt,
papier , starer), enz. firemen : Katoen deckbij v. driedubbel , dat eigenlij k zesvoudig
ken. door milk drukken voortbrengen
zoo beteekenen. o. (des -s,) geschrift ,
Men drukt hoeken, platen. Spew. Ilij kan
dat dubbel gesehreven is, afsehrift. —en,
lieges, also' het gedrukt is, d. zeer sterk.
b, w. verdubbelen : Een scrip dubbelen,
--trend (-er, -st,) b y . en bw. fig.
daaraan een dubbel bekleedsel geven. *-,
kwellend , hinderlijk: Het is van daag
bij sehoenm. bier en daar,, met een' dubdrukkend beet.
belen nand naaijen. m. (des
brukker, rn. (des -s, mrv. -s,) die drukt;
-s, mrv. -s,) die dubbelt. —hartig,
die in eerie boekdrukkerij can de pers weeks;
(-er, -st,) b y. en bw. onopregt , geyeinsd ,
die eene boekdrukkcrij [welt : Een drukker
valsch. —haritigheid, yr, geveinsdheid,
en uitgever. plaatdrukker; hatoendruk valselibeid. -yr. —schadnwiker ; wippertie, waarmede eene klink worst
gen m. mrv, in de aardrijksk. volken ,
opgeligt ; aan een geweer, enz. , veer, pin,
die tusscheri de keerkringen wonen en
enz. waarrnede jets worth iosgedrukt.
bonne sehadnw op den middag nu eens
y r. (mrr. -en,) boekdrukkerij ; plaatdruknaar bet noorden , dan weer naar het widen
kerij ; katoendrukkerij. sbal m. drukwerpen. —spaath o. een IJslandsch
bal. ---sdoehter, y r. —sgast —s
kristal. —tie, o. (des -s mrv. -s,) dubBezel, m. drukkerskneekt. .sjongen,
bele stuiyer,, vroeger eene moot ter waarde
m. —shas, vr. letteekas.
skneebt,
van 10 cent; thans pelt men dien naam
m.—sieerling, tn. —sra am , vr. en
dikwijls nog aan ooze tier-eentstukken.
o. timpaan.
yr. rol , waarmee
—tongig, (-er, -st,) by. en bw. die
de inkt op de letters wordt gebracht:
zieh zelven tegenspreekt onopregt ,
heeft de drukballen schier algemeen vervalsch. —tongigheid yr. —zinnig,
vangen. —svrouw vr. —swednw,
(-er, -st,) bv, en bw. eigenlijk met een'
y r. —swerk, o. week van een' drukker.
dubbelen zin ; dat voor racer dan eene
—szoon, m.
uitlegging vatbaar is : Een dubbelzinnig
Drukking , y r. (mrv. -en s ) het drukken.
ironed ; fig. Een, dubbelzinnig gedrag.
—hosten,rn.ntru, kosten van het drukken.
Dubbelzinnig spreken. —zinnigheid,
—kunst, yr, kunst om met letters
yr. (mrv. -lieden,) hoedanigheid vein dubte drukken : LAURENS KOSTER sand
te zijn ; dubbelzinnige uitdrukking.
omstreeks 1423 de drukkunst uit. -letter,
, bw,
yr. gedrnkte letter ; letter met de pen als Ilubben o. w. met H. bijna , zoo niet
ber,
eerie gedrukte gemaakt. —loon , m. en
geheel, verouderd , twijfelen.
o. loon, dat voor het drukken worth betaald.
(des -s, mrv. -s,) twijfelaar.
yr.
—mediaan o. mediaan , waarop men IPubloen m. (des -s, mrv. -en,) eerie
drukt. —papier, o, papier, dat bestemd
Spaansclic gondmunt , ter waarde van
is om bedrukt te wooden, —perm yr.
omstreeks 1 40.
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Duchten, b. w. vreezen , sehromen Gij
Izebt niets te duchten. fig (-er, -st,)

b y . en bw. sterk : Duchtige bewijzen.
lemand duchtig afrossen.
yr.
Duf, (-fer, -st,) by. en bw. vochtig en
eenigszins bedorven ruikende : Eene dujj'e
kamer. *-, door vochtigheid bedorven : Bet
brood smaakt du f.
*Duffel o. (des -s, mrv. -s,) eene rnige
wollen stof. waaryan men overjassen, enz.
draagt ; duffelsche jas. —sat, b y . van
duffel.

Duffig, zieDuf. --held, zielDufheid.
lioufheid, yr. hoedanigheid van het duffe.
Dufsteen, m, eene soort van kalksteen.
Duidelijk, (-er, -st,) by, en bw. hetgene

flu'.
en dikste vinger van de hand : Hij beak
zijn' duim; fig. Onder den duim, in stilte.
Iemand onder den duim hebben , hem in
zijne magi hebben. Iemand onder den
duirn houden , beryl binnen de behoorlijke
paten houden. Lie ook Duimpje.
dat gedeette van can' handschoen , 't Welk
den duim orngeeft ; ijzeren kram , waaraau
men eene deur, , 01Z. hangt : Eene deur
uit (beter van) hare duinen
eene lengtemaat , bij ons limns ' h oe va n
eene ei , Welk geval bet meery., van een
bepal. telw. vooraf gegaan , meestal duim
is : De stok is 84 duim lang. Deze plank
is eeniye duimen te kort. Een' duim breed
gronds. —bekleedsel, o. hetgene den
duim bekleedt. ellen b. w. beduimelen; fig. gemeenz. naar zich halen, hekomen,
krijgen. —eling, m. (des -s, mei% -en.)
duim van een' handschoen ; dnimbekleedsel.
—handschoen m. vuisthandschoen.
—ijzer , o. ijzeren kram, duim ; duimscbroef.—kleppers, m. mrv. klephoutjes,
castagnetten. —kruid o. fig. geld ,
klinkende specie. —leer , o. duimeling.
—pje o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van duim ; fig. Lets op zijri duimpie
kennen , hebben, gerneenz. door en door
kennen. in de label, klein mannetje.
—schroef,, y r. duimijzer,, om misdadigers vast te houden of te pijnigen.
—spier , y r. spier, waardoor men den
duim beweegt. —spijker, m. soort van
grooten spijker. stok , m. maatstok
der timmerl., enz. welke de lcngte in
duimen vermeldt en door hen in den zak
wordt gedragen.
])in , o. (des -s, mer.-en,) zandheuvel
inzonderli. aan bet strand der zee : Het
Scheveningsche duin. —aardappel,
m. —achtig by. naar duinen gelijkende.
—gezigt o. in de schilderk. voorstelling
van duinen. —gras o. gras der duinen.
m. helm, die in de duinen groeit.
—kant, m. kant der duinen.
0. konijn der duinen. —maaijer, m.
—roos yr. roosje , dat in duinen groeit.

ligt verstaan wordt : Eene duidekj ke stem.
Zich duidelijk uitdrukken. IN is zeer
duidelijk. yr. —en , b.
w. verklaren , uitleggen : Duid het mij niet
ten kwade.
o. w. met H. wijzen ; doelen.
—ing yr. (mrv. -en.) uitlegging.
Duif, yr. (mrv. -ven,) een bekend geslacht
van vogelen , dat verscheidene tamme en
wilde soorten telt : Duiren houden;
De yebradene duiren sullen hem daar niet
in den mond viiegen , hij zal daar ook
moeten werken. het wijfje, zielPoffe.r.
--huis o. duivenhok. —je o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van dull; fig. onschuldig
meisje, ook : Dui f je zonder gal.
Duifsteen m. dufsteen , tulsteen.
11Puig, y r. (mrv. -en.) zijstuk van een rond
gekuipt vat : In dui yen vallen, spatten ,
van een vat, uiteen vallen ; fig. mislukken.
In dui yen liggen, mislukt zijn. lets in duiyen
gooijen, smijten , doen mislukken. —je
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van duig.
Duikelaar, m. (des -s, wry. -s.) iemand
die duikelt ; een vogel , die onder water
duikelt. -elen, o. w. met H. over het hoofd
buitelen ; bet hoofd onder het water halen.
—cling, y r. (mrv. -en.) —en, ongel.
o. w. met H. (ik dook, gedoken,) voorover bukken : .Hij duikt in het yaan ; fig.
onderdoen , bukken, zwichten. met Z.
zich begeven , als : Onder water duiken ,
onderduiken. —er m. (des -s, airy. -s.)
—strand,o.duinachtig strand.-streek,
iemand, die onder water duikt en een , gey r. duinaclitige streek. —wilg, m. wag
ruimen tijd er onder kan blijven , inzonderb.
in de duinen. —zand, o. zand van of
om parels en andere voorwerpen te zoeken ;
in het dun].
watervogel, die, hetzij geheel of enkel met kop twist, y r. stuifmeel ; bast van hoekweit.
en hals, onderduikt,om voedsel te zocken;goot D nister , (-der, -st,) by. en bw. geheel
of Buis, die, onder den grond verborgen ,
of bijna geheel van licht beroofd : Een
dient om water door to later ; spijker met
duistere nada. Duister wordert, maken.
een' kleinen kop , die geheel in bet bout
Een duister vertrek ; fig. moeijelijk te
wordt gedreven. —erklok , y r. een
verstaan : Eene duistere plaats in een boek.
toestel in de gedaante eerier klok, waarmede
Een duister schrijver. bier en daar ,
zich duikers onder water beg even, ten einde
somber , donker : Hoe ziet gij zoo duister?
dit of gene te zoeken. —ertje 0. (des -s,
Een duister uitzigt. o. (des -s.) duismrv. -s,) verkleinw. van duiker.—ing, yr.
terheid: Wij zitten hier in '1 duister.
Jinim , rn. (des -s, mrv. -en,) de cerste
—achtig 5 by. —held, yr. duisternis

Unlit
fig moeijelijkheid om te yerstaan,

Desk
lijk,

bw. , in. en yr. (des -s, mrv. -en,)
oribekend persoon ; fig. vijand van verlichting. —nis yr. het duister zijn , gebrek
duisternis.
aan
Licht : Eene dikke
IfPuit m. (des -s, mrv. -en,) vroeger een
koperen muntstuk , 160 in cell' gulden ;
fig. Dat is geen' duit (thans geen' cent)
tvaard , dat heeft niets te beduiden. IIij
heeft, bezit geen' duit, bezit niets.
gelijkt hem op een' duit, (verbasterd van:
op ende uit,) hij gelijkt kern geheel en al.
Zij heeft duiten, waarvoor men thans zegt:
Zij heeft centen, zij is rijk. —endief
m. fig. vrek p;ierigaard.
Univebek, m. bek van eerie duif. -boon
yr. eene soort van boon , waarmee duiven worden gevoederd. -trek, m. drek van duiven,
—gat , o. gat waarvoor duiven uit.
en invliegen. yr. eene plant.
—kop, m. kop eener duif. —kot o.
duivenhok.
kruid
o. ooijevaarsbeh
met ronde bladen.
m. (des -s, mrv. -s, -en,) in den
bijbel , satan , de booze : Pan den duivel
bezeten zijn ; van bier de ruwe spreekmanieren : Loop naar den duivel. Ik, geef
er den duivel van, wil er niets mee to
doen hebben. 1k geef er geen' duivel om,
d.
niets, tlij is te gek, ont voor den
zeer
duivel te dansen, d.
lemand
naar den duivel helpen , (1. i. arm of
ongelukkig maken. Een arme d. i.
een arme sukkel. Sprw. Ais men van den
duivel spreat , is Ivy er btj of onttrent,
wordt gezegd, wanneer iemand versehijnt ,
van wien men een oogenblik vroeger heeft
gesproken. De duivel is niet zoo zwart
al: men hem, afrchildert , (1. i. iernand ,
ordt gerneenlijk
aan wien jets hapert,
sleeh ter voorgesteld , dan hij is ; eon
boos of kwaadaardig mensch , (voor eerie
worm soms duivelin anders ook duivel,
als : .Hij is eon duivel , een gerleesde
duivel. in de nat uurk. , als : Cartesiaansche dairels, hone glazer) p9pies , door
DESCARTES verzenden welke in het water
in cone met eene Haas geslotene ilesch
zw even en, bij eon' druk op de blaas ,
een weinig zinken. —arij , y r. (sire. -en,)
boosaardige of ligtzmnige verrigting.
(Dnivelat , sr. fig. zeer donne lat.)
—banner, m. iemand, welke de gewaande
gave bezit, orn den duivel to barmen.
—banning , yr. —bezweerder,9
m. dtrivelbanner. —erij , yr. (mrv. -en, )
duivelarij.—in , yr. fig. duivelsch wijf,
feeks ticks. —jaagster , yr. tooveres
ticks, —jagen 9 o. w. (ik duiveljaag, enz.,)
een yerdrag met den duivel aangaan ; lig.
een vreeselijk leven maken. —ja,ger
toovenaar. --sheet,
nnaar)) eener

plant, eerie scabiosa, —sb rood , o.
kampernoelje. (-er, -ste,) by. en
bw. van den thrive! ; fig. afgrijselijk , alschuwelijk ; buitensporig, onqemeen, zeer groot.
*-, tussehenw. de drommel. —sdrek m.
m. zeker verdikt sap, dat eel,' onaangenarnen reuk heeft en in de geneesk. wordt
gebruikt. —skint, o. fig. slecht mensch.
--strop , m. kop van den duivel. —skunst, vr.duivelsehe kunst. —skunste•
naar m, groot kunstenaar. —skunstenarij , vr. fig. groote kunstenarij. —smelk y r. cone plant , welko
tot de wolfsrnelk behoort, heksemelki,
—snaaigaren o. eene plant , die in
de tuinen onder de heggen wast. —stoejager m. gemeen iemand, die tot
allerlei Bering work gebruikt worth. -tje,
o. (des -s. mrr. -s,) verkleinw. van duivel.
Eluivemand , yr. mand ter vervoering van
duiven. —markt, y r. —melker, m,
iemand,dieduiven ten vcrkoop fokt.-inest,
-mist,m. most van duiven. -nei,o.nest,
o. —nhals m. —nhok, o. —pout ,
m. poot eerier duif; duivevoet. --post ,
yr, inrigting tot bet verzenden en ontyangen
van brieven met duiven. —slag, o. duivenhok. —staart, m. staart eener duif.
—stront , duivedrek. —til Yr.
yr. duiveslag. —veder,9 --veer, vr.
—vleugel m. , y r. groote
duivetil. —voer, o. var of voeder voor
duiven. —voet m. voet eerier duif; cone
plant , soort van geranium.
o. w. met H. draaijingen in
het hook] hebben, bedwelmd zijn: Ik duizel
er van ; Eene duizelende hoogte , d. i.
hoogte , welke ons duizelig maakt. —ig,
(-er, -st,) by. duizelend, bedwelmd. —iglteid yr. —ring yr. (ntrv. -en,) het
duizelen ; duizeligheid.
Duizend , telw. tienmaal honderd : Duizend gulden. Tien duizend o. (des
-57 wry. -en,) duizendtal : Eenige duizenden
soldaten. —been, 0. zeker yeelvoetig
insect, elders steenmot en keldermot
zekere plant. -eriaande , —erlei , onverb. by. van duizend
soorten ; fig. van vele soorten. —graan
guldenkruid 9 0. soort van
—jarig by. dal, dnizend jaar gedtitird
heeft of dorm zal : .Het ditizendjarige rifle ,
yolgens sommiger mooning een duizendjarige
geluksstaat op doze garde. —knoop ,

m. wcegbree. —koren 9 o. zeker kruid,
klcine weeghree. —kruid, o. duizendguldenkruid. —maal bw. duizendwerf.

-malig,bv. duizendmaal herhaald.-poot,
m. duizendbeen.
schoon,vr. amarant.
—ste bv. ranp;schik, telw. van duizend:
De duizendste keen. o. duizendste gedeelte. Zie Achtste en Derde

— 240 —
Dnint

Dunr

ties, bw, emigszins dun, —fling yr.
—stehalf, bv duizend min een ball:
—tali 0. dnizend. —veand 9 o. het dui--set , 0. latuw kropdtrnsel. —selbak,
zendmaal genomelie. —votidig 9 bv. duirn. WitrilIe, bak Your of !net —selbed., o. bed y our aura durisel. —te, yr.
zendmaal genomen.
hw. duizendmaal.
bw. dnizend Leer.
(inrv. -n,) dardreid ; dunne plaats; dunne
gedeeite van eene letter , zie 11Dikte. ••
IDuhantat, iii. (des -s, mrr. -aten,) een
goudstuk ter `A aarde van f 5.25 —je o. Duren, W. met H. voortgaan te min ,
blijven : Hij ion (mar net banger duren.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van dukaat.
IN kart ru,sten !lock duren , ge:neenz. hij
Dukatengond, o. fijngoud als waarvan
de dukaten zijn geslagen.
heeft rust noch dour. 4-, in wezen blijven
Lizer en mariner duren fang. Da t rijk
nzrv. -nen, -s,)
Mnkaton, m. (des
vroeger eenezilvermunt van f3.15.-netje9
duurde niet lang. goed blijven : Kunnen
die appelen duren ? 02)(3 e:oaten boter kan
o. (des -s, mrv.-s,) y erkleinw. van dukaton.
nietdare,,. -, aanloopen : Het duurde niet
Dukdalf, m. (des -s. mrv.
paal in 't
lang, of hij verse/teen. flat kan nog jaren
water, om schepen daaraan vast to leggen.
duren , cc kunnen nog jaren verloopen, eer
IlDul 9 zie het thaws bijna uitsluitend gebruikte
dat gebeurt.
1)01.
Duldelijk, b y. en bw. to duklen of te Unrfal, m. en Yr. (des -s, met,. -len,) die
verdragen. —eloos (-zer -ste,) bv. en
a p esthrift ondernernen waaghals. —niet,

bw. onlijdelijk. —en kw. met gelatenheid
Men en verdragen : Feel te &Leiden hebben.
toelaten : Froeuer warden op vele plaatsen de Aden niet geduld. —er, in. (des
-s, usrv. -s.) -1111g vr. ster, yr.
(mrv.-s.)
_num ,(-ner, -st., ) be. en bw. van geringen
ornvang in verhonding tot Iengte en breedte
tegenstell. van (Ilk : Len &tune vinger. Die
plank is te dun. Een dun bo, nit weinige
en ver van eikander y erwijderde deeleir bestaande: Dun hoar. De rogge staat dun ;
De braven zijn dun ge:aaid ,
zeldzaam.
van yloeistoffen , weinig verbindende
(leder' bevattende, ijI: Dunne melk ,
Dun bier. Een dun el CCU zaelit gekookt
Dunne soep. 4-. 0. (des -s.) het dunne
E edeeite : Door dik en dun loopen, zie
—ateiztig, bv. - been, to. en vr.
spillebeen.
RDeerzEg , by., dun van
beerier ' . —buik m. en y r. die dun van
buik is. —buig, by. dun van buik.
a,rig,bv. dun var y haar.
vr.
uunk, m. (des -s.) ruevnii.g, gevoelen Ik
heb er eett' (Indere!, .
goeden ,
sleeken dunk van. Len' grooten dunk ran
zich zeiren hebben. —era , onreg. o. w.
met H. (ik dacht , heb gedacht,) denken
doe! ' in dezen zit " kan men bet als verouderd
aanmerken.
met den onbvp. 3 pers.
voorkornen, toeschijuen : W at ditiilt
van dot paard? 1Veleer bezigde men ook :
?dick
laten dunken, zich jets aanmatigen:
van bier : Laatdunkend. o. (des -s.)
bedunken : .Naar nzijn (Milken , Alijits bedunkens , naar bet mij yoorkomt.
Dunlijvig, by. dun van lijf ;
—13jvigheid, vr. dunbeid van lijf ;
loslijvigheid. —nen, b.w. dun maker ' :
Eene plank dunnen. *-, verdunnen , aanlengen : Nelk clunnen„*-, uitdunnen : Wortelen dunnen. Bet haar dunnen.
o. w.
met Z. dun warden; veiminderen.

(des -s,mrv.-en,) die niets durft wagen.
Dan-111g vr. bet duren : Werkwoorden van
during , b. v. jagten , d. gedurig jagen.
aforti 9 m. (des -s, 111111. -en.) plaats Hi een
schip , waar bet vuil vergadert.
o. w. met H. (ik
iturven, onreg . en
dorst , heb gedorsi,) zich verstonten , den
inoed belabor, bet magen : Durft gij het
doen ? molt en , kunnen Durrett ivzj het
u toerertrouwen ? Van eel ' ander WelkW.
verzeld , wordt de onbep. wijs in plaats
van het verl. deck. gebruikt: Brij heeft
niet durren ltillikven.
Mos bw. op deze of die wijze : Dus sprak
"-,Ofli die IAN] , derhalve , deswege :

1k west dat gij Wet hadt, des hi ef ik
'newt te huis. —clang 9 b y. en bw. van
diesaard zoodanig.
Du;, in. (des -s.) ligte slaap sluimering
Een' Jut of E en dittje doen ; lig. twiifeling:

demand nit den dui; le/pen. Gij blijft her
in den diet.
ingeslagen teeken. —je,
0. (des -s, mrv.
yerklein W. van dut.
—schelliag g 9 rn. schelling met een' dut,
gedutte sehelling.
yr. (mrv. -s.)
stoel waarop men dut. - ten,
—stoe2.,
0. W. met H. los slapen , sluirneren.
b. w. een' dni of meekin (geld) slaan :

Om de wigtige schellingen van de kyle te
onderscheiden , Butte men ze. Len gedutte
achtentwinfig ; van bier zegt men soms
nog van een i meisje , dat haar acht en t wintigste jaar beredit heeft : Zij is gedut.
—ter , m. (des -s,mrv.-s.)
nur , m. (des -s,) het duren , de during :
Dat zal van korten, niet van lan gen duur
Op den dune , bij voortduring ; fig.
Die stof is y den duur gemaakt, om te
kunnen duren.
(-der -st.) by. en bw. boog van prijs
dat veel host: flet thesch is te ditur. lets

Ilmor,

reel te duur koopen , hebben , betalen ;
:en' duren (p!egtigen) eed zweren. Zijn
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levers duur verkoopen , den vijand door zijn,
dood groote verliezen doen lijden. Gij zult het
rnij duur betalen, ik zal bet u duur betaald
zetten.*-, van den tijd, de duurte der levensmiddelen aanduidende : Dine tijd. Het
lure jaar 1816. —koop (-er, -st.) by.
duur, van hoogen prijs. —te yr. hooge
prijs ; hooge prijs der levensmiddelen : Bij de
tegenwoordige duurte van de boekweit.
—zaa,m (-zanier, -st,) by. dat Buren
kan. —zaamheid, yr.
1148.w , m. (des-.s, mrv. -en,) douw. —en,
zie Dou.wene —tje , zie Douwtje.
Dwaal yr. (mrv. dwalen ,) bijna, welligt
geheel , verouderd , handdoek ; lijkkleed.
190waalgeest , in. een dwalende pest.
—leer , vr. dwalende leer, ketterij.
—licht, o. brandbare stollen, die zich op
moerassige plaatsen verzamelen wanneer zij
ontvlamm en en door de minste beweging der
lucht been en weer zweven. —pad, o.
pad , 't Welk doet dwalen ; fig. dwaalweg.
—rede, yr. rede van iemand welke
dwaalt. —redenaar m. dwalende
redenaar. —spoor, o. dwaalweg. -star,
—ster y r. komeet : De planeet is Beene
dwaalster. —tnin, m. doolhof. —weg,
weg, op welken men dwaalt , verkeerde
weg fig. Op een' dwaaltveg zijn , dwalen,
zich bedriegen. Iemand op den dwaalweg
brengen , been verleiden. --zinnig, (-cc,
-st,) by. waanzinnig. zinnigheid vr.
IlDwaas, (dwazer,, -ste.) by, en bw. zot,
buitensporig , onverstandig: Eene dwaze
ondernezning. 1 /1 ie zou zoo dwaas zijn?*-,
m. (van den -, Inn% dwazen,) dwaas mensch.
—heid, yr. (mem -heden,) het dwaas zijn;
dwaze daad. —hoord, m. dwaas.
Dwalen , o. w. met H. zonder betaald
doel en zonder kennis van de streek zich been
en weer bewegen , doles ; zonder kennis van
(len weg omdolen : hebben lang in het
bosch gedwaald. Iemand doen dwalen ; fig.
zich vergissen , mistasten: Ik heb gedwaald.
Spew. Dwalen is menscheljjk , de mensch
staat gedurig aan dwaling bloot. *-, met Z.
zich dwalend ergens been begeven: Eindelijk
zijn wij near B. gedwaald. —ing,vr. (mrv.
-en,) bet dwalen ; fig. verkeerde meening ;
vergissing.
m. (des -s,) toestand , waarin de
vrije handelingen van een wezen door geweld
beperkt worden , dit geweld moge ligchamelijk en uitwendig of zedelijk en inwendig zijn : Dwang lijden. Jets door dwang
doen. —bevel , o. bevel , waardoor men
(hij v. tot bet betalen der belastingen) gedwongcn wordt. —dienst yr. gedwongen dienst. —gezag o. despotismus.
—middel o. lievig middel , geweld.
—na,gel
nijdnagel taaina gel.
o.
Dwarf
(des -E,) dwarling,

Dweep
w. met H. mild en verward draaijen: Onder
malkander dwarlen. Men zou dit en dergelijke woorden beter dus vervoegen: 1 k dwarrel.,
hij dwarrelt , wij dwarlen, enz., ik diver.
relde , enz. gedwarreld. —ing, yr.
(mrv. -en,) het dwarlen.
stroom ,
draaistroom. —wind, m. draaiwind.
warrelwind.
Dwars (-er, -ste) b y . in de eigen/ijke
beteekenis wordt bet steeds met bet Volgende woord samengesteld ; fig. geneigd tot
dwarsdrijven , stribbelig : De moo is altijd
even dwars. bw. in de breedte naar
eene lijn of rigting, welke eene andere voor
de lengte aangenomene lijn of rigting regthoekig doorsnijdt Dwars over den weg
gaan. Eene lean , welke divers door onzen
twin loopt. Eene plank dwars leggen. Dwars
voor den boeg liggen. Iemand divers
(overdwars) aanzien ; fig. Iemand den
voet dwars zetten , iemand dwarsboomen.
—balk , m. balk die overdwars loopt.
—boom, m. sluitboom. —boo men ,
b. w. (ik dwarsboom, enz.,) fig. tegenmerken,
iemands plan len trachten te verijdelen :
dwarsboornt mij gestadig. —draat ,
m. —draads, bw, met dwars loopende
deaden. —driyister, vr. —drijven,
o. w. met H. (ik dwarsdrijfde, p;edwarsdrijfd,)
fig. zich opzettelijk tegen alles aankanten,
wat een ander zegt , duet of onderneem t
.Hij moet dwarsdrijven. --drijver, m.
bier en daar, zeker waterdiertje ; fig. die
dwarsdrijft. —drijverij, yr. (mrv. -en.)
—drijving, yr. —iluit, y r. fluit , die
men dwars voor den mond houdt.
yr. geneigdheid tot dwarsdrijven.-Izont,
o. —koers, m. koers, lien men (Nari
neemt.—kop, m. fig. dwars mensch.— lat,
y r. —lijn, yr. —lijst, yr. —naad9
—paal, m. paal , die dwars staat ;
dwarsdrijver. —pad, o. zijpad dat regtboekig van een ander afloopt.—salingen,
yr. mrv. sating en , die overdwars loopen.

—schot

o.

—slag,

m. zijdelingselie

slag. — slede , yr. slede waarop men

een

—sloot , yr. —snede,
—snee , yr. —spar, yr. —strnat

schip droog zet.

yr. straat , die regthoekig op eene hoofdstraat
uitloopt.

—streep ,

yr.

—stroom,

m. stroom, die regthoekig in een' anderen
valt. —voor

yr. voor overdwars, 1;:j v.

op bet einde van een' akker. —weg in.
weg, die regthoekig in ewe anderen loopt.
—wind m. wind dwars voor eene haven.
enz. — zees, bw, dwars voor de golveu.
Dwaselijk bw. dwaas.
Oween, verl. tijd van dwijnen.
13weepachtig, (-er, -st,) by. en bw.
met dweeperij behebd of gepaard Een

dweepachtig mensal . Eene dtecepecktice
ripe,
o.
vr.
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met H. zich door donkere verwarde
voorstellingen of door zijne verbeelding later
wegslepen : Hij dweept. Met jets dweepen,
op eene overdrevene of bijgeloovige wijze
met jets ingenomen zijn ; een' afgod van
jets maken. —er m. (des -s, mrv. -s,)
die dweept, inzonderh. in de godsdienst.
—erii , yr. (mrv. -en.) het dweepen ;
overdrevene ijver voor of ingenomenheid
met iets. —ster, y r. (mrv. -s.)
(-er, -st,) by. dweepachtig. —zueht , yr.
dweeperij. —zuellatig , (-er, -st,) by.
dweepziek.
LPN/veil, y r. (mry -en,) groote lap , waarmede een vloer enz. wordt afgewasschen ,
vloerdweil, scheepsdweil ; fig. gemeenz.
een zich verwaarloozend mensch Zij is
eene regte dweil. en , b. w. met eene
dweil afdrogen of schoon maken. —stok,
rn. stok , waaraan men eene dweil bevestigd
heeft. —tje, o. (des -s, nary . -s,) verkleinw. van dweil.
Dwerg m. (des -5, mrv..en,) ongemeen
klein mensch van beiderlei sekse , die op
rijpe jaren nog onvolwassen is, tegenstell. van 7.eus : Er waren op de kermis te
A. twee dwergen te zien. In samenstelling
duidt het iets aan , dat klein in zijne soort
is. —achtig (-er, -st.) by. en bw. klein
in zijne soort. —booxn m. boom, die
klein in zijne soort is , naantje. —je,
0. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van dwerg.
by.dwergaehtig Mein. -paard,
o. ongemeen klein paard.
Dwijnen ongel. o. w. met Z. (ik dween,
gedwenen,) thans weinig of niet meer in
gebruik , verdwijnen.
inwingeland m. (des -s, mrv. -en.)
vorst , die zijn yolk door dwang bestuurt ,
tiran , onderdrukker ; fig. icmand , welke
ieder naar zijne pijpen doet dansen. —elandij , Yr. onderdrukking, tirannie.
—elandsch, bw. onderdrukkend , tirannick. , ongel. b. w. (ik dwong. gedwongen.) door dwang noodzaken : Men
dwong Item .sulks te doen. Hz)* werd tot
dat huwelijk gedwongen. Zie ook Gedwongen. 0. w. met H. van kinderen , schreijen nit ontevredenheid of mil
eenig oogmerk te bereiken ; van bier : Om
iets dwingen , iets door schreijen zoeken te
verkrijgen. —er, m. (des -s, mrv. -s.) die
dwingt ; dwingerige knaap. —erig , (-er,
-st,) b y . van kinderen , die gestadig dwingen : Een dwingerig kind. — ster yr.
(mrv.. -s.) zij die dwingt; dwingerig meisje.
IRwong, verl. tijd van dwingen.
W.

E.
E , de vijfde letter van het alphabet en de
tweede van de klinkers. Zij heeft twee
large en drie korte klanken. 1.) Zij is fang,
et.) met den alphabetischen klank , als :

Echt
le-y en, ne-men , re-ken ; b.) met den verlengden klank der e in bel (zie ../E) in
eenige woorden voor de r, als : wereld ,
perel. Deze uitspraak , die vroeger meer algemeen schijnt geweest te zijn , wordt slechts
door enkele sprekers in ettelijke woorden
behouden. 2.) Zij is kort , a.) met den verkorten ofverscherpten klank der e in wereld ,
als heb, bed, zeg, le k, bel, hem, ren , klep ,
bes , net; b.) met den klank der korte Engelsche a (in can, ran, sat), loch enkel voor
de r , als : beschermen , kerk , werven.
De eigenaam Derk maakt eene uitzondering ,
wij1 de e daarin als de vorige wordt uitgesproken. c.) Overal , waar zij den klemtoon mist ,
heeft zij een' klank , die weinig meer is dan
een hoorbaar uitademen , als : bode , te rade
yr. (mrv. e's,) naam der
worden, de mode.
letter: Eene Duitsche e. in de toonkunst,
naam eener muzieknoot, anders mi geheeten,
welke den derden toon aanwijst.
Eb , —be, yr. afloopen der zee na den
vloed: De ebbe te baut nemen. Sprw. Werelds
goed is eb en vloed , de wereldsche dingen
staan aan gedurige afwisseling bloot. -ben,
o. en onpers. w. met H. na den vloed afloopen:
De zee begint te ebben. Het ebt stork.
*Ebben , onverb. by. van ebbenhout.
—boom , m. boom , die het ebbenhout
oplevert. —bout , o. bet fijne , zeer
harde en zwarte bout van den ebbenboorn
op de eilanden St. Helena en Mauritius.
—houten , onverb. by. —houtwertier, m. kunstenaar , die in ebbenhout
werkt.
•
Echo, (spreek : egcbo,) yr. (mrv. -'s,) weergalm , geluid dat vaste ligchamen terug
kaatsen.
Echt (-er, -st,) by. in een wettig huwelijk
geteeld : Echte kinderen. Voor eclat verklaren. "-, onvervalscht , zuiver,, wat is
waarvoor het doorgaat : Echte waar. Echt
zilver. m. (des -s,) buwelijk In den
echt treden. Zich in den echt begeven.
Buiten den echt levee, ongehuwd zijn.
—breelkster y r. vrouw welke de
huwelijkstrouw schendt. brelken, o.
w. enkel in de onhepaaide wijs, de huwelijkstrouw schenden : Gij zult niet echtbreken.
—brelker, m. man, welke de huwelijkstrouw schendt. —breulk yr. bet
schenden der huwelijkstrouw Dubbele echtbreuk, wanneer zich een getrouwde man en
eene getrouwde vrouw samen aan echtbreuk
schuldig maken. —ebed, o. huwelijkshed.
—elieden, m. mrv. twee door den echt
sailm verbondene lieden. —elijk bw.
door den echt. —eling m. en yr. (mrv.
-en,) een van twee door den edit saarn verbondene lieden. —eloos, by. ongehuwd.
—en , b. w. van kinderen , voor echt verklaren ; Een kind ()elite'', (Echter
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voegw. evenwel, niettemin.) --estaat , m.
nit verschillende standen. — In de titels van
gehuwde staat. --gema,al, m. weinig
vrouwen heeft men. 1.) _Thou Wel Geboren
gebruik. echtgenoot. —genoot, tn. en yr.
Vrouwe , aan eene barones. 2.) Hoog Wel
Geboren Jonkvrouwe, aan eene freak. 3.)
man of vrouw, die met een' ander' gehuwd
is, man of vrouw. —held. , yr. hoeWel Edel Geboren Illevrouwen , aan
danigheid van echt to zijn : De echtheiddier
vrouwen, Wier mannen een' aanzienlijken
stukken is niet bewezen. —ing yr.
post in bet rijk, de provincie, stad of ge—koets y r. bij dicht. huwelijksbed.
meente bekleeden. —aardig , (-er, -st,)
—scheiden. o. —scheiding yr.
bv. en bw. edel van aard , edel. —aarwettige ontbinding van een huwelijk.
digheid, y r. —achtbaa,r,, b y . ook
—schender m. echtbreker. -schenwel : Edelachtbaar , als titel van burgeding , y r. echtbreuk. —schendster,
meesters , sommige regterlijke personen
yr. echthreekster. —verbintenis yr.
enz. : Edelachtbare Heeren. —aclit—verbond , o, huwelijk. —vereenibaarlieid yr. als titel : Uwe Edelaehtging , y r. vereeniging door huwelijk.
baarheid. —geboren , by. van edele
Edel (-er. -st,) by. en bw. van aanzienlijke
geboorte , zie Edel. —gestee nte o.
geboorte : De edelen des yolks ; fig. uitstenaam van die harde en kostbare steenen ,
kend in zijne soort , van voortreffelijke
welke tot sieraad dienen. —held, y r. (mrv.
eigenschappen : Edele metalen , steenen ,
-heden,) het edel zijn ; als titel : Uwe Edelvruchten. van uitstekende zedelijke
held , waarvoor men gewoonlijk schrijft :
hoedanigheden : Een edel mensch. Eene
11E., UWE. --knaap, m. ad elijke
edele ziel. Edel denken, handelen. Een
knaap in dienst van den vorst , page.
edel hart.— Het woord edel komt in onder—lieden, —lui m. mrv. personen van
scheidene titels voor,, als : 1.) Hoog Edpl
add. —man , m. (mrv. -lieden,) man van
Gestrenge Heeren als benaming in het
adel : Een Edelman is niet altijd een edel
man. —moedig (-er, -st,) b y . en bw.
Iigchaam van den brier, doch als aanspraak,
Excellentie , aan de ministers van staat ,
die een edel gemoed heeft , edel handelt ;
de hoofden der ministerieele departementen ,
dat een edel gemoed aanduidt. - moedigde commissarissen des Konings in de provinheld , yr. (mrv. -lieden,) edele gezindheid ;
cien , de argezanten van en bij de vreemde
edelmoedige daad. —mo ediglijk bw.
—mogend, by. titel van de stater] mogendheden, seeretarissen van staat , comgeneraal : Edelmogende Heeren ! —momissarissen-generaal directeurs-generaal
luitenant-admiraals , luitenant-generaals en
gendheid , y r. mrv. -heden, ) titel van
vice-admiraals. 2.) Hoog Edel Gestrenge
edelmogende heeren : Hunne EdelmogendHeeren, als aanspraak , aan de leden van
heden.
den staatsraad in gewone en buitengewone Edik, m.(cles -s,) azijn. Waar het woord nog
dienst , generaals , generaal-majoors ,
in gebruik is, verkort men het veelal tot edk.
schoutbijnachten , colonels, kapiteins ter Eed m. (des -s, mrv. -en.) plegtige verzczee , luitenant-colonels , kapitein-luitenants
kering, waarbij men God tot getuige aanroept,
en majoors. 3.) Zie Edelmogende.
en , als ware het , diens straffen inroept ,
4.) Edel Groot Achtbare Heeren , aan de
zoo men onwaarheid spreekt : Een' valschen
eed does, zweren. Een' eed afieggen. In
leden van de provinciale geregtshoven , aan
de cantonregters, en aan de burgemeesters
den eed nemen. Een' eed latendoen.Onder
en wethouders. 5.) Edel Achtbare Heeren ,
eerie staan , door een' ced gebonden zijn.
Zijn' eed breken , een meineedige worden.
aan de leden van de arrondissernentsregthanlemandeen' eed doen , aan iemand een' ced
ken en burgemeesters en wethouders. 6.)
Edel Groot Achtbare Heeren. aan de staten
afleggen. E datgene , waartoe men zich door
eener provincie. 7.) Wel Edel Gestrenge
een' eed verbindt Ann eed en pligt getrouw.
Heeren , aan de inspecteurs-generaal , seere—aflegging, yr. —afneming , vr.
—breekster y r., —breker 9 m. die
tarissen-generaal referendarissen , hoofden
van afdedingen bij de ministerieele departeeen' eed breekt.—breuk , yr. het breken
van een' eed. —genoot , m. en y r. deel menten , advoeaten , griffiers , procureurs,
genoot van een verbond , 't welk door een'
kapiteins, luitenants en adelborsten. 8.)
eed bekrachtigd is; inzonderh. in Zwitserland,
Wel Edel Hoog Geleerde Heeren, aan de
lid van bet eedgenootschap. —genoothoogleeraren in alle faeulteiten. 9.) Wel
Edel Zeer Geleerde Heeren, aan de geneesschap, o.het bondgenootschap derZwitsers.
en letterkundigen. 10.) Hoog Edel Geboren
—gespan o. samengezworenen.
Heeren, aan de erfridders. 11.) Wel Edel
—schender, m. eedbreker. —schenGeboren Heeren, aan de leden der hooldeomding , yr. eedbrenk. —schendster
missie tot de taken der Israelieten, en aan
yr. eedbreekster. verkrachter,, m.
alle aanzienlijken van minderen adel. 12.)
—verwant, m. en yr. eedgenoot. —verWel Edele Heeren aan voorname lieden
wantschap 0. eedgenootschap.
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Eek
Eek zie Edik.
*Eek, yr, eikenschors. m. zie Eik.
—el, zie Eikel. —elaar zie Eikelaar. —hakker m. die eek hakt.
--handel, rn. handel in eek. --Koren,
m. een zoogdier,, 't welk in eikenbossehen
leeft, aan de voorpooten vier, aan de achterpooten vijf teener heeft , met een' langen
ruigen staart : het is wit aan den buik , doch
voor 't ovcrige vosrood en wordt des winters
grijs. —horenaap , rn. spookdier.
—horentje, o. verkleinw. van cekhoren.
—schuur, yr. schuur, waarin men eek
bergt , hakt, enz. —wager, in. wagers
voor of met eek. --weger, m. —zak,
m. zak met of voor eek.
Eel!. , een basterduitgang, die bij verlenging
de dubbele ee behoudt , als : Kasteekn.
Eenenotarieeleakte.
zie Edel.
el, m. (des -s,) een Engelsch bier , zie
flal.—brou.wer, m. —bronwerij, yr. —drinker, m. liefliebber van
eel. —Ileseb, yr. —ton, vr. —vat, o.
Felt, o. (des -s,) hardigheid in de handen
en under de voeten, elders zwil geheeten.
—aehtig, by. naar eelt gelijkende.
- achtigheid,vr. - ig,( - er, - stObv.vol eelt.
—zweer, vr. zweer in of under het eelt.
Len, telw. de lielft van twee : Een man,
Een huis. Daar het steeds met nadruk wordt
nitgesproken, is men gewoon, een,eerie, een
te schrijven , wanneer men reden heeft. voor
cene verkeerde uitspraak te yreezen. Het wordt
verbogen als een bijy. nw. : « Eens onverstandigen stern may niet voor eenen mans
stem , ja naanwelijks voor eens ha lven mans
stem gerekend worden. » Staat een na
andere telw. voor cen zelfstandig naamw. ,
dan blijft dit enkelvoud Honderd en een
paard. Een en twintig boomen. Er is maar
eine vrouw. Een van mijne broeders ; fig.
Te eenen male, Ten eenen mail geheel
en al. *-, tot een wezen yerbonden, ongeseheiden : Zij zijn e'e'n hart en eerie :lel ; fig.
gemeenz. : Met eenen , met een , aanstonds.
"-, de zelfde : Zij zijn op eenen dag aan gekomen. Zij hebben eene ziekte. Dat
komt op e'en nit. Een en de zelfde man. *-,
onbep.voornw. of volgens sommigcn b y. voorafgegaan van een bepalingswoord : Mijn eene
vroutv. Mijn eene broeder. Deze eene peer.
De eene of de andere. Het eene of andere,
dit of gene , iets. De eenen (sommigen)
zeggen dit , de anderen dat. nietbep. lidw. , dat een enkel bepaald voorwerp
onbepaald aanwijst en dus verbogen wordt :
Vr.
0,
M.
cene.
• een.
1. Een.
2. Eens,(eenes). eener.
eens, (eenes).
3. Eencn, cen'. eerier, eene. eenen , cen.
4. Eenen, een' eene.
cen.

Feu
Daar is een man met een' lanyenbaard,eene
vrouw met een kind. voor eigennamen ,
wanrieer deze als gemeene namen worden
gebruikt ern personen aan te duiden , welke
deze of gene gave bij uitnemendheid bezitten:
_Brij is cen Cicero , dat is: een redenaar als
Cicero.
yr. (mrv. -en.) het eijfer : Twee
op
eenen en drie nullen, 1 1 0 0 0.
dobbelsteenen , aas: .Hij wierp drie eenen.
Lend, yr. (mrv. -en,) een bekende watervogel , tarn en wild : Leaden houden.
bet wijfje , terwijl het mannetie waard
woerd, woord beet : Er zitten twee eenden
te broeijen. —eborst, yr. —ebout,
—edrek, —egroen, o. waterlinzen. —ejager, m. —ejagt,
—ekooi, yr. zie Kooi. —ekop,
—ekroos,—ekroost, o. zie Lendegroen. —emossel , yr. soort van
mossel , die zich aan de boomer ' hangt
Schotsche mossel.—enei,o. —enhagel,
m.
bagel voor de erode jagt.
grove
—enest o. —enhok, o. —epoot
in. —eroer, o. geweer voor de iagt
op eenden. —evetler —ever ,
yr. —evet, 0. —evIeesch, o.
rn. —je , o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van rend.
Eendragt, y r. overeenstemming van
neigingen en gezindheden , vreedzaam
gedrag : Eendragt maakt magt. — dragbw. eendragtig. —dragtelijk
tig (-er, -st.) b y. en bw. vreedzaam. —dragtigheid, yr. —dragtiglijk , bw. —erhande, —er-

lei ,

onverb. hy. van den zelfden aard :

Eenerlei wijn. —grepig, by. van
eerie Iettergreep.

—handig,

be. die

maar eerie hand heeft. —heerscher
m. alleenheerseher. —heerscheres
yr. alleenheerseheres. —heerschingi,
yr. alleenheersching. —heid, yr. (mrv.
-heden,) eigenschap, volgens welke een voorwerp een of eenig is : De eenheid Gods.
in de tooneelpoezij eigenschap , volgens
welke iets onveranderd het zelfde blijft :
De eenheid von tijd, plaats en handeling.
4E-, in de rekenk. eene enkelvoudige grootheid , het getal een. —hoofdig, by.
met een hoofd ; fig. monarchial: EFevre
tenhoofdig-e regering, regering, waar slechts
een persoon aan het hoofd staat. —hoorn,
—laoren m. naam van een gewaand
dicr,, met een' Koren op bet voorhoofd ;
Russissche houwitser. --ig , (-er, st.) by.
en bw. van het telw. een, dot slechts
eenrnaal voorhanden is: De eenige ware

God. Len eenige coon. Mijne eenige dochter.
Er is maar een eenig man gebleven.
Geen eenig (enkel) mensch. Niet een eenig
wooed. Zie bier de twee eenige paarden,
die ik overheli. Mijn eenigste verlan,sren.
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Een

Eer

een snaak. —toonig, (-er, -st.) by. en bw'
vergrootende trap is niet in gebruik. *-,
van eenen toon ; fig. vervelend , langwijlig.
bw. enkel , doch slechts met alleen,
-toonigheid, yr. —verwig, by. van
Dat is eenig en alleen de oorzaak. *-,
eene kleur, effen.-vormig, bv.van eenen of
eenzaam : Bet was er zoo eenig.
onbep.
gelijken vorm..vormigheid,vr.-voud,
telw. van het lidwoord een afgeleid , ter
o. in de spraakk. enkelvoud.*-, m. fig. eenvouaanduiding van een onbepaald gering getal
digheid.-voutitig,(-er, st.)bv. in de spraakk.
voorwerpen eener soort of van eene onbeenkelvoudig ; niet samengesteld ; fig. zedig;
paaldc geringe hoeveclheid eener stof.
openhartig ; onnoozel , ligtgeloovig ; zonder
menigte of eigenschap : Eenige menschen.
sieraden ; niet meer dan : Een eenvoudig
.Hij sprak slechts eenige woorden. Eenigen
burger, —voudigheid, yr. fig. zedigbeweren. V olgens eeniger verklaring. Eenig
heid ; openhartigheid ; onnoozelheid ; ligtgeld. Eenigen tijd later. Eenig geluk.
geloovigheid. —voudiglijk , bw.
—igerhande,—igerlei, onverb.bv.
—werf, bw. eentnaal. —winter, m.
van de eene of andere soort. —igermadeer van een jaar, op vele plaatsen enter.
te,—igerwijze, bw. op de eene of an—zaam , (-zanier, -st,) by. en bw. van
dere wijze. —igheid, vr. overeenstempersonen , die gaarne alleen zijn : Eenzame
ming; eenzaamheid: In mijne eenigheid.
menschen , dieren. Eenzaam leven.
bw. enkel , alleen. —igste,
van plaatsen , waar zieh weinig menschen
by. overtr. tr. van eenig. —igszins
ophouden : Eenzame plaatsen zoeken. Het
bw. eenigermate ; een —jarig,
is daar zeer eenzaam. Eenzame nachten,
by . een jaar oud of durende. —kendie men alleen doorbrengt; fig. akelig, stil.
nig, (-er, -st,) by. van kinderen ,
—zanmheid , yr. het alleen zijn ; eenonvriendelijk jegens vreemden. —kennigzatne plaats : De eenzaamheid zoeken.
heid, yr. —lettergrepig, by. een—zelvig , (-er, -st,) by . een en de zelfde,
grepig. —loopend —loopig, by.
identiek ; fig. vervelend, eentoonig. —zelongehuwd, ongetrouwd.
bw.
vigheid, yr. fig. vervelendheid , een tooeere keer,, eene reis. —middelpuntig,
nigheid. —zijdig, (-er, -st,) by. dat
bv. in de natuurk. in een middelpunt
slechts eene zijde heeft ; fig. partijdig; slechts
loopende. —moedig zie Eenparig.
ten aanzien van eene partij geschiedende :
-moedigheid, zie Eenpariglieid.
Een eenzijdig oordeel. Eene zaak eenzijdig
—moediglijk, bw. eenpariglijk.
behandelen. —zijdigheid, vr. fig. par —oog, m. en yr. persoon , die slechts
tijdigheid.—zitidigiiik, by. —zinnig,
een oog heeft. —oogig , bv. met een
enz. zie Eigenzinnig, enz.
oog. —oogigheid yr. —parig, by.
en bw. overeensiemmend , eenstemmig, Eer , bw. eigenlijk een vergr. trap , die een'
tijd aanduidt , welke een' anderen vooraf
algemeen. —parigheid, vr. pariggaat , oak eerder, vroeger,, als: Ik kwaut
, bw. —s, bw. van een, telwoord ,
etr , dan mijn neef. Hoe eer (vroeger)
een enkel maal , eenmaal : Ik ben niaar
hoe liever. Hoe eer gij komt , hoe liever
erns Dusseldorp geweest. Op eens , In
het mij wezen zal. Ik zou eer (liever) stereens, plotselinp; , eensklaps Eens voor al,
ven , dun mij aan zulk eene laagheid schulsleeks een enkel maal. "-, eensdenkend :
dig maken. voegw. voor dat: Eer ik
Het eens zijn , overeen komen. Wij zullen
uitga, moet ik een' brief seltil;;ven.
het wel eens worden. van eenlidw.,
ter aanduiding van een' onbepaalden tijd : Len, vr. het gunstige oordeel van andere:,
over de waarde van eere mensch en de niter Torn ik in mijne vroegere jaren eens te.
lijke teekenen van dit oordeel; van bier :
Parijs was. Er was eens een Koning.
voorrang, welke den eenen hoven den anderen
Stel u eens voor, dat het gebeurde.
wordt gegeven ; voorrang, onderscheiding
—schalig, by. met eene schaal. —shovers anderen , en de erkenning van dezen
deels, bw. ten deele. —sgezind by.
voorrang door anderen ; inzonderh. uiterlijk
van de zelfde geziniheid , eendragtig. —saanzien en de erkenning daarvan door anderen:
gezindheid, vr. gelijke gezindheid.
feenand eer bewijzen. Eere - , wien eere
—0-ilaps, bw. plaseling.—sluidend,
toekomt. Het s 'erstrekt liens niet wienig tot
by. van den zelfden klank ; fig. van den
err. Gode de eer yeren, kinand de laat zelfden inhoud: Twee eensluidende afschrifste err bewijzen. Lets ter eere gods does.
ten. —span, 0. rijtuig met een paard.
Hij heeft zutks tc urger eer gedaan. Ken
—stemmig, by. en bw. van eerie stem:
Een eenstemmig gezang ; fig. eenparig ,
man van eer, d. een man , die zijne
eendragtig. —stemmigheid, yr. het,
eer op prijs stelt. Iemands eer aantasten,
eenstemmig zijn. — steminiglijk , bw.
die trachten to krenken. Zijne familie tot
eenstemmig. —tal, o. in de relienk.
eer verstrekken. Op rnlyne err 1, zoo warn'
eenheid. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verik een eerlijk man ben ! Op het bed
ideinw. van een ; fig. ,t Is er eentje, 't is
van eer (het slagveld) sterven. Zich lets
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Eera
tot eene cer rekenen. Uw woord in eere ,
zon der uwe woorden voor onwaar te verklaren.
lemand in eere houden , d. i. hem eerbiedigen. lets in eere houden , er zorg voor
dragen. Eer met of bij iets inleggen, eer
met jets kuischheid (eerier maagd
of vrouw) : Een meisje van hare eer berooven. Een meisje weder tot hare eer
brengen , namelijk door haar te trouwen.
—ambt , o. eerepost. —baar, (-der,
-st,) b y. en bw. met de eer overeenkomstig
zedig , ingetogen , kuisch : Eene eerbare
vrouw. —baarheitI, yr. —baarlijk,
bw. —beeld, o. standbeeld ter me van
iemand. —betoon , o. cerbewijs; —betuiging, yr. —bewijs o.,—bewijzing , yr. bewijs van eer. —hied, m.
(des vereering , achting, gevoel van
hoogachting : Uit eerbied voor zijne jaren.
—biedig, (-er, -st,) by. en bw. zijne
vereering omtrent anderen tooneride : Een
eerbiedig mensch. Een eerbiedig gedrag.
—biedigen , b. w. eeren , vereeren ,
zijni eerbied omtrent personen of zaken aan
den dag leggen. —biedigheid, yr.
—biediglijk, bw. biledshalve
bw. uit eerbied. —biedwekkend, bv.
dat eerbied verwekt. —boog m. eereboog.(Eerder,bw.vergr. trap, eer;vroeger.)
—dicht o. lofdicht„ dief, rn.
eerroover. —dienst, yr. godsdienst : Openlijke eerdienst. De Minister van eerdienst.
—eblijk, o. blijk van eer. --eboog,
m. boog of poort ter eere van iemand.
- edienst,vr. eerdienst.-egraf, o. eergraf.
- ekrans, nr. krans ten blijke van vereering;
bruidskrans. —ekroon, yr. cerkroon
—elid, o. lid van een genootschap, enz. dat
men gekozen heeft , om hem daardoor zijne
achting to bewijzen.—en, b. w. eer bewijzen:
Gij zult 71w 7 vader en uwe moeder eeren.
Hij wordt van leder yard. vereeren :
Eer uwen God. Sprw. Waar men meg
verkeert , wordt men med geeerd, men
schat iemand naar de personen, met welke
hij omgaat. eplaats, yr. voornaamste
plaats, waarmede iemand eer wordt bewezen.
—epoort, yr. cerpoort. —epost m.
post, waarmede eer en aanzien verbonden
—eprijs, m, prijs als eereblijk ;
een plantengeslacht , veronica. —esehot,
o. schot ter vereering. —estoel, m.
sloe] , waarop men dengenen plaats doet
nemen, dien men eer wil bewijzen. —eteeken, o. teeken , dat iemand tot eer
verstrckt. etempel, m. tempel aan
de eer van beroemde mannen gewijd. —ewaeht, vr. wacht als een blijk van eer.
—e .wijn,
wijn , die iemand als een
blijk van eer wordt aangeboden. —gestoelte, o. eerestoel.
( -er,
-st,) bv. en bw. begeerignaar eer, eerznehtig.

Eer
—gierIgheld, y r.—gieriglijk, bw.

Eergisteren,

bw. twee dagen geleden ,
voor twee dagen.
Eergraf, o. praalgraf. —kraus, m.
eerekrans. —kriegelheid, yr. eergierigheid. —kroon yr. eerekroon.
Eerlang, bw. binnen kort , weldra.
Eerlijk, (-er, -st,) by. en bw. overeenkomstig de eer : Eene eerlijke begrafenis.
Van eerlijke ouders geboren.
regt sehapen , opregt , deugdzaam, getrouw,, inzonderh. van dienstboden, welke niet stelen:
Een eerlijk man. Eene eerlijke vrouw.
lemand eerlijk en trouw dienen. Sprw. Eerlijk duurt het langst , met ecrlijkheid komt
men het verst. Zijne dienstboden waren niet
eerlijk. —lijkheid, yr. —loon, m.
en o. vereerende belooning voor uitstekende
diensten ; belooning voor het werk van een'
schrijver , honorarium. —loos , (-zer ,
-ste,) by. en bw. van zijne eer of goeden
naam beroofd : Een eerlooze kerel. Iemand
voor eerloos verklaren. —loosheid, yr.
—inetaal, 0. fig.eerpenning.
m. vereerende naam. —penning , m.
penning ter cere van iemand geslagen , of
ten blijke van achting aan iemand geschonken ; penning waarmede eene prijsverhandeling, enz. betaald wordt. —poort,
yr. eereboog. —post, m. eerepost. - rijk,
(-er, -st,) by. —roofster, yr. die iemand
van zijne eer berooft. —roovend, by.
lasterlijk, —roover rn. die iemand van
zijne eer berooft. —rooving , yr. het
rooven van iemands eer. —sehot o. eereschot. —shalve, bw. om de cer.
Eerst, bw. overtr. trap van eer, oudt. ee
(vroeg) , over 't algemeen andere tijdstippen , gebeurtenissen of voorwerpen in
tijd of rang voorafgaande : Eerst gij ,
dan ik. Eerst doen en dan spreken. -,
aanvankelijk : Lerst Wilde hij niet , later
besloot hij er toe.Sprw. Wie eerstkomt,maalt
eerst. Eerst in de boot , keur van riemen
zie
vooraf: tic heb eerst nog het
eene en andere te doen. ter aanduiding
van eene beperking des tijds , der ruimte en
des getals, niet eer dan , niet verder dan,
niet meer dan Eerst nu ziet hij het in.
Ik ben eerst van daag aangekomen. Bet
is eerst zes uur ;
Voor eerst , in de
eerste plaats. by. als rangschikkend telw.
van een, als : De eerste mensch. De eerste
dag der maagd. Zijn eerste zoon. De eerste
de beste d. i. de eerste, die zich opdoet.
Hij was de eerste, die kwam. Ten eerste,
in de eerste plaats ; gemeenz. aanstonds ,
terstond Hij kwam ten eerste ; fig. voornaamste : Amsterdam is de eerste stud van
Nederland. De eerste (hoogste) pleats beo.
kleeden. Een der eerste dichters.
enkel in : ln't eerst, ecrst , in den beginne.
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—daags bw. in de eerste of binnen
weinige dagen. —elijk, bw. in de eerste
plaats. —eling in. (des -s, rnrv. -en,)
het eerste voortbrengsel in zijne snort , bij v.
eerste kind, eerste vrucht. Zijne eerstelingen,
d. eerste vruchten ; ffig. eerste schriften.
—geboorte , yr. —geboorteregt,
o. toestand van den eerstgeborene: Refit
van eerstgeboorte voorregt der eerstgeborenen, —geboren b y . als de eerste van
meer geboren : De eerstgeboren zoon. Mijn
of Mijne eerstgeborene. —koinend
b y . die of dat eerst komt : In de drie eerstkomende jaren. Eerstkornende zaturdag.
—volgend , by. eerstkomend.
Eertijds , bw. voorheen , in vroegere tijden.
Eertitel, m. titel , welke ter eer verstrekt.
—trap , m. trap van cer. —vergeten,
(- er,-st.) by. die zijne eer vergeet of vergeten
heeft , die zijn' naam niet acht : Een eervergetenkerel.—vol, (-ler, -st,) b y . en bw.
vereerend. —waarde, b y . als titel van
kerkelijke personen Eerwaarde Vader of
Heer. —waardig b y . en bw. eer waard
eer verdienend ; eerwaarde. —waardigheid, y r. het eerwaardig zijn titel van
kerkelijke personen : Zijne Eerwaardigheid
zag het enders bw.
—zaam (-zarner -st,) by. en bw. naar
het bezit van eer strevende , vereerenswaardig ; fig. zedig, bescheiden , zich we! gedragende : De eerzame landbouwer HILTON.
De eerzame jonge doehter MARIA LINK.
zucht, vr. zucht naar eer, eergierigheid.
—zuchtig, (-er, -st,) b y . en bw. eergicrig.
—zuchtiglijk, bw. , yr. zuil
ter eere van iemand opgerigt.
Eest m. (van den -, mrv. -en,) een oven
ter droging van moot , enz.; plaats waar
deze oven staat. —en , b. w. op een' eest
drogen. —ing, yr.
Eetbaar, by. geschikt om (vooral door
menschen) gegeten te worden. —baarheid vr. —groen, zie Etgroen.
—huis ,o. huffs , waar men gaat eten.
—kamer yr. karner,, waar men eet ,
te vertrek, m. lepel,waarmede men eet.—lust,m. trek tot eten,appetijt. —maal, zie Etmaall. —plaats
yr. plaats , waar men ea. —step , yr.
(ntrv. -s,) die eet. —tafel. , yr. tafel ,
waaraan men cet. —vertrek o. eetkamer , eetzaal. ---work , yr. —waar
vr. lets , dat tot spijs kan dienen , als waar
beschouwd , levensmiddel : De eetwaren
zijn tegenwoor dig niet duur. —zaal
y r. eetkainer,, eetvertrek.
Eetut een lange tweeklank , welke nit de
lange ee en de korte u (in publiek) bestaat :
Itheuw,, sneeuw. Zic II.
Eeuw y r. (mrv. -en,) een tijdvak van I00
iaar, inzonderh, van 1 tot 100 , van 101

Ega
tot 200, zoo dat de negentiende eeuw begon
met den 1.Januarij 1801 en eindigen zal met
den 31. December 1900; fig. lange tijd :

heb u in geene eeuw gezien.
tijd waarin
men leeft : In de eeuw van Augustus. Hij
verstrekt zijne eeuw tot eer. De geest der
eeuw. een der vier groote tijdperken
welke de dichters hebben aangenomen : De
gouden , zilveren , koperen en ijzeren eeuw.
De gouden eeuw wordt ook wel de eeuw van
Saturnus genoemd. —feest o. feest,
dat elke eeuw gevierd wordt : Het laatste
eeuwfeest der hoogeschool te Leiden. -ig,
b y . en bw. dat begin noch einde heeft : God
alleen is eeuwig.
dat geen begin heeft :
Sommigen beu,eren,dat de wereld eeuwig is.
dat geen einde heeft : De eeuwigegeluLzaligheid. Het eeuwige leven. voor den
tijd van 's menschen leven : Iemand tot
eene eeuwige ballingschap veroordeelen; fig.
voor een' betrekkelijk langen tijd : Zia?, een'
eeuwig en naarn maken. Dat is een eeuwige
oorlog. "-, tot in eeuwigheid : Vaar eeuwig
well —durend, by. eeuwig. —igheid,
vr. de oneindige during van een wezen , bestaan zonder begin of einde : De eeuwigheid
van God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid.
oneindig bestaan na dit leven: De eeuwigheid ingaan. Velen gelooven niet aan de
eeuwigheid der straffen ; fig. een betrekkelijk lange tijd : Da t is van alle eeuwigheid
in bet gerneenzame verkeer
zoo geweest.
Dat zal in eeuwigheid (d. nimmer) geschieden. —iglijk , bw. —spel o. bij
de ouden spel , dat van eeuw tot eeuw
plaats had. —zang m. zang, die bij
gelegenheid der eeuwspelen vervaardigd were].
Ellen, (-er, -st.): by. en bw. gelijk, glad,
tegenst. van hobbelig : Een effen weg , veld.
.Effen maker; fig vereffend , gelijk : Nu
zijn wij effen. Eene rekening effen maken.
Op een' effen' bodem zijn , geene schulden
zonder bloemen of bonte kleuren:
hebben.
Een effen kleedje. De stof is effen bruin ;
fig. gemeenz. nitp;estreken
deftig :
zeide het met een effen gezigt. Eene effene
tronie. Een effen zusie , meisje met een
altijd het zelfde : Een stil
deftig gezigt.
en ellen, levee,. door twee dcelbaar
Zestien is een effen getal. (\Vat raadt gij,)
e'en of oneffen ? "-, bw. effentjes , eventjes , ter naauwer hood. — en , b. w. elYen
maken , lijken : Een pad effenen ; fig.
Eene rekening effenen , sluiten. —heid,
y r. —ing, y r. —s, zie Teffens.—tjes,
zie Eventjes.
*Eller, m. (des -s, mrv.-s,) in sommige streken eene groote boor, die elders avegaar hcet.
Efter , zie Eehter.
Eg , y r. (mrv. -gen,) . edge.

Ega , Egade , Ga , Glade.
Egehell

m, (des -s, mrv, -s,) bloedzuigcr.
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Egchel

Elgenh

opwekking , verlangen : El , dat is goed:
-tje,o.(des - s,mrr. -s,)verkleinw. van egcbel.
Ei lieve (1k bid u), doe het mace
Egdis, zie Ilaagdis.
Egel , m. (des- -s, wry . -s,) een viervoetig Eigen (-er, -st,) b y . in bet algemeen een
zoogdier, dat met scherpe stekels bedekt is ,
egelvarken, stekelvarken.*, zie Zeeegel.
Egelantier,, m. (des -s, mrv. -s, -en,)
wilde coos. —bloem, yr. —knop , m.
knop van den egelantier ; rozebottel ; wepeldorenknop. —struik, m. struik , waaraan
de egelantierbloemen wassen. —tak, m.
—wortel, m.
*Egelsvoet , bij paarden , verouderde
zweer,, die zich tot aan de waai uitstrekt.
Egelvarken, o. egel.
lEgge yr. (mrv. -n,) een met tanden voorzien werktuig der landbouwers , dat zij gebruiken , om het gezaaide koren onder den
grond te brengen , enz. ; zie ook Stormegge. *-, in sommige streken, scherp of
scherpe kant van een mes , enz. : De egge
is van het mes af. hier en elders ,
kant zie Rant, rn.; inzonderh. van
stoffen zie Zelfegge. b. w.
met de egge bewerken : Het Loren onder
den grond eggen. Sprw. Men kan met hem
eggen nosh ploegen , gemeenz. men kan
niets met hem uitrigten , hij is altijd even
stribbelig. —ger, rn. (des -s, mrv. -s,)
die egt. —gerig, (-er. -st,) b y . scherp
en zuur. —gerigheid, yr. scherpheid,
zuurheid. —getje, o. (des -s, mrv. -s.)
verkleinw. van egge. —gig , (-er, -st,)
bv. van de tanden, door het eten van wrange
vruchten stomp , elders the genoemd.
—gigheid, yr. - ging, yr. —amid,
m. smid , die eggen maakt. —tand, m.
tand eener egge.
El, een middelbare klank of een korte tweeklank , welke uit de korte e (in pel) en de
korte i (in piment) bestaat. Slechts in som
mige streken versehi It hij in uitspraak van V.
Ei, o.(des -s, mry -jeren -jers,) ligchaam , dat
in het wifie van onderscheidene diersoorten
ontstaat , eon hard of zacht omklcedsel heeft
en eene stof bevat , waarin zich de kiern eens
diers van de zelfde soort ontwikkelt en zich
voedt, tot het tiitkomt:De hen zit op eijeren.
Een ei nit den (lop eten ; tig. gemeenz.: lets
voor een' appel en een ei (d. voor ceo'
spotprijs) koopen. Zij elkander als
het eene ei het (Indere. Al s op eVeren gaan,
d. zeer langzaam en voorzigtig. Sprw. Hij
slaater,
near, als de blinde naar het ei , hij
raadt er naar zonder den minsten grond. Hij
is zoo vol ondeugd, als een ei vol zuivel, hij
is zeer ondeugend. Deter een half ei , dan
een ledige dop , beter iets dan niets. Het ei
wil altijd wijzer zijn dan de hen , d. het
kind wit het beter weten dan de moeder (of
de vader) ; de jonge onervarene wil bet beter
weten, dan de man van ondervinding.
i tusschenw. van vreugde vcrwon:lcring

uitsluitend bezit aanduidende ; van bier : wat
een deel van ons ligchaam uitmaakt , wat
door een wezen zelf wordtgewerkt , en met
de bezitt. voornaamw. enkel om den
nadruk wordt gebezigd : lets met eigene
oogen zien. Dat zijn zijne eigene woorden.
Uit eigen beweging. Het is tot uw eigen
nadeel.*-, van dingen buiten ons , wat men
tot zijn eigen gebruik heeft: Een eigen rijtuig
hebben. Zijn eigen Naar dragen. Zijn eigen
meester zijn , van niemand afhangen. Sprw.
Eigen haard is goud waard, eene eigene
woning is veel waard. Zie ook Eigenlof.
Het is mijn eigen. Zich iets eigen maken ,
zich naauwkeurig met iets bekend maken ;
fig. wat in het wezen van een ding gegrond is:
Liychaamsgebreken zijn(aan)den ouderdom
eigen ; fig. gewend : Die kinderen zijn
seer eigen samen, d. aan elkander gewend,
gemeenzaam.*-,zelfde, in deze beteekenis ook
met den overtr. tr. : De eigene woorden. De
eiyenste man , die yisteren hier was.
—aar, m. (des -s, -s, -aren, ) degene,
Wien iets in eigendom toebehoort.-aardig,
(-cc, -st,) by. en bw. van een' eigen' aard,
bijzonder. —aardigheid, yr. (mrv.
-heden,) bijzonderheid. —aardiglijk
bw. —aarster, , yr. (mrv. -s,)
-aces yr. (mrv. -sen,) degene, aan wic
iets in eigendom beboort. —baat,
yr. baatzucht , eigenbelang , 't bevorderen
van zijn eigen voordeel. —batig, (-er, -st,)
b y . en bw. haatiuchtig. —behagelijk 9
( -er, -st.) by. met zich zelven ingenomen.
—belang , o. eigenbaat. --dom., m.
(bij sommigen ook o.) (des -5, mrv. -men,)
het uitsluitende refit om eene zaak als de
zijne te bezitten en to gebruiken: In eigendom bezitten. de zaak zelve ; die men
bezit : Zijne eigendommen verkoopen.
—dommelijk, (-er, -st,) by. en bw. als
of in eigendom ; fig. eigenaardig , bijzonder. —dominelijtiheid, yr. (mrv.
-lieden,) fig. eigenaardigheid , bijzonderheid. -dunkelijk, (-er, -st,) by. en
bw. die zip eigen' dunk volgt ; van zaken ,
waaromtrent men zijn' eigen' dunk volgt:
Eene ei,4;endunkelijke handelevij.ze. Eigendankelljk in iets te werk gaan. —dunkelijkheid , yr. —en, b. w. zich
toeeigenen ; een ander toeeigenen, zie Toeeigenen. -erfde, zie Ingeerfde.

-gebakken,bv.huisbakken. -gereed,
be. door iemand zelven ()Nan zijn huisgereed,
d. vervaardip,d : Eigen gereed linnen ;
fig. in sommige streken , doch eigengereid ,
zonderling, dwars , die zijn eigen hoofd volgt :
E en eiyengereide knaap, keret—gereedheld , y r. —handig; by . en bw. met
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eten. —kanaal o. kanaal , waardoer
eigen band: Een eigenhandige brief. Eigende eijeren uit den eijerstok naar den uterus
handig overgeven. —ing, yr. —liefde
gaan. —kar yr. kar ter vervoering va,1
yr. ongeregelde liefde voor bet eigen ik , die
eijeren. —koek tn. koek van eijers , ineik
zich ten koste van anderen zoekt te bevreen meel gebakken. —kooper in. koopdigen , ijdele zeltliefde. —lijk, b y . eene
man in eijeren. —korf rn. eijermand.
zaak oorspronkelijk en wezenlijk toebehoo—kramer rn. man , die eijeren fangs
rende : De eigenlijke beteekenis van een
de huizen opkoopt en vervolgens omvent.
woord , als tegenstell. van de oneigenligle,
—krans m. eijerstok. , y r. soort
overdragtelijke of figuurlijke , die van
van ronde lijst aan het lonische kapiteel.
eene gelijkheid, enz. ontleend is ; fig. in den
—leggend , b y . eijeren leggenrl. —lestrengsten zin genomen , niemand of niets
peltje o. lepeltje , waarvan mon hij het
anders , juist waar : Het eigenlijke Grieeten van eijeren gebruik maakt. nta.n ,
kenland. Hij is de eigenlijke persoon, die
m. man , die eijeren koopt en verkoopt.
het plan ontworpen heeft. De eigenlijke
—mand , yr. mand , waarin men cijedader is nog onbekend. bw. juist
ren bergt of verzendt. —netje, o. netje,
naauwkeurig , naar waarheid Eigenlijk
waarin men eijeren bergt of kookt. - pruim,
yezes,.d. Eigenlijk weet tic het niet. Gij
yr. soort van groote gele pruim. —sans ,
hadt eigenlijk wat lager inoeten beginners.
yr. saus , die met eijeren is toebereid.
—lof, m. lof, lien men zich zelf toezwaait,
—schaal, yr. schaal van een ei. - schip,
zeltlof Sprw. Eigenlof stinkt , wie zich
0. , —schuit yr. schip , schuit ter verzelf lof toezwaait , vindt geen
voering van eijeren. —soep yr. soep met
—magtig (-er, -st,) by. en bw. nit
eijeren toebereid. —stok m. dat gedeelte
aangematigde magt voortgesproten : Eigenin het ligchaam van vrouwelijke dieren,waarmagtige veranderingen. Eigenmagtig in
aan de vruchteijeren hanger. yr.
iets te week gaan. —naam rn. in de
eijerkoek. —voorraad, rn. voorraad
spraakk. naam, welke client , om voorwerpen
van eijeren. —vrouw, y r. vrouw , die
eerier zelfde soort van elkander te onderseheieijeren koopt en verkoopt. —wages'
den : TIIORBECKE is een eigennaam.
wager ter vervoering van eijeren. —wijf
—schap yr. (mrv. -pen,) hoedanigheid ,
o. wijf, dat eijeren koopt err verkoopt.
die aan iets eigen is en het maakt tot hetgene bet is en daarvan met kar afgenomen Elk , in. (des -s, mrv. -en.) een bekende boom
met hard en vast bout, die een' grooten
worden , zonder bet in zijn bestaan te verouderdoin en eene aanmerkelijke hoogte
nietigen , in de natuur van een wezen gegrond
bereikt. —el , m. (des -s, mrv. -s,) de
kenmerk : De eigenschappen der dingen.
langwerpig ronde vrucht van den eik ;
De wijsheid is eene eigenschap van God ,
iets hetwelk de gedaante van een' eikel been.
eene hoedanigheid van den menseh ; fig.
*-, zie Ileukeikel. —elaar, m. (des
betamelijkheid: Dat heeft geene eigensehap,
-s, mrv. -s,-aren.)bij dichters, eik.—eldtop,
dat betaamt niet. —ste by. overtr.
m. dop, waarin de eikel groeit. - eloogst
tr. van eigen. —wijs (-zer, -ste,) by. wijs
rn.00gst der eikels. --elspek o. spek ,
in zijne cigene oogen , die alles beter weet ,
van varkens , die met eikels gemest zijn.
ijdel , verwaand : Een eigenwijze knaap.
—eltijd tijd der eikels. — eltje ,
—wijsheid , yr. —willig (-er, -st,)
bv. die zijn' eigen' wil volgt , eene verzachte
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van eikel.
—elvarken o. varken, dat met eikels
uitdrukking voor : eigenzinnig. *-, bw. nit
gemest wordt of is. --en , onverb. b y . vat,
eigen' wil. yr. eigene wil,
den eik. —enappelon. galappel. —enbet cigenwillig zijn. —zinnig , (-er, -st,)
balk, m. balk van den eik. —enbast,
bY. die steeds zijn' eigen' zin volgt ; grillig,
m, bast van den eik. —enblad o.
stijfkoppig : Een eigenzinnig menseh.
— enboom in. eik. —enbosch o.
Een
uit eigenzinnigheid voortspruitende
bosch van eiken. —enhout o. bout van
eigenzinnig gedrag. bw. volgens zijn'
den eik. enhouten, onverb. by. van
eigen' zin , grillig Eigenzinnig te werk
eikenhout. —enkrans in, krans van
gaan. —zinnigheid, yr. (inrv. -heden,)
eikenloof (ten teeken van verdienste). —enhet volgen van zijn' eigen' zin , :
kroon , yr. kroou van eikenloof ; naarn
Zijne eigenzinnigheid is er de oor:aak ran.
eener orde van verdienste in Nederland.
—zinniglijk, bw.
—enlaan , y r. laan van eikenboomen.
Eijerbrood o. brood , waartoe eijeren
enloof, o. loof van den eik. —enin het deep; zijn gekneed. —dojer,
mos , 0. mos , dat op den eik groeit..
— door rn. eijersans zie 'Poop.
enplank vr. enschaal, yr.
- door, tin. - dop
cijerschaal.
je o. verklcinw. van eijerdop; Ceti taklgezie Schaal. —enschors y r. cek.
—enstazu
in. stam van den eik.
reedschap, waarin men een zacht gekookt
enstobbe vr. stebbe van den eik.
ci zet, om bet des te gemakkelijker te kunnrn
32

- 250 —

Eil
—entelg vr. jonge eik. —entak m.
• --enwortel m. —er m. soort van
vaartuig , een vrachtschip. —i*oorn,
---Koren, m. eekhoren.
14111aas tusschenw. helaas.
Eiland, o. een van alle zijden met water
omgeven land. —bewoner, m. eilander.
—bewoonster,, y r. die eery eiland bewoont. —er, m. (des -s, mrv. -s.) die op
een eiland woont. —je o. verkleinw. van
eiland.

Eilieve tusschenw. zie
Eiloof, o. klimop.
Ein basterduitgang van eenige zelfstand.
naamw., bij v. kastelein , porselein , die
steeds den klemtoon heeft.
Eind , o. (des -s, mrv. -en,) -.- e o.
( van het -, 11111 -11,) het laatste van iets :
Bet einde der bank der laan , des tains.
Bet elude van den dag , van de week , van
het jaar, van het leven. Nabij zijn elude
(zijte dood ) zijn. Een zalig einde. Ben elude
nemen. Ten elude loopen. Naar het elude
loop. en. Ztjtt geduld 'was ten einde. Er is
of komt geen elude aan. Het lied is ten
einde. Een einde aan iets maken. Een
slecht einde nemen , hebben , slecht affoopet) . Iets ten einde brengen , tot stand
brengen, voltooden. len einde mad zijn ,
gees' raad meer weten. In het einde , ten
laatste. Ten einde toe , tot awl bet einde.
Sprw. Einde goed, alles goed , als de zaak
maar goed afloopt , dan is bet overige van
neinig belang. Het einde kroont het
werk , wordt gezegd van jets , dat goed of
slecht begonnen is en beter of slechter eindigt.
uiterste ; stuk , brok : Een eind wegs
met iemand gaan. Over einde. Een eind
of eindje touw, Een eindje kaars ; fig. Eene
zaak bij het regte einde vatten, beh000rlijk
vatten. De einden bij elkander houden ,
goed bewaren hetgene men heeft.*-, doel ,
oogmerk : Tot wat elude zei hty dot ? re
dien einde, met dat doel. len einde, a.)
met oogmerk om : Ten einde u te berigten ;
b.) als voegw. opdat:Ik schreef het u , ten
einde gij weten mogt. —elijk, hy. dat
op het einde of ten laatste plants heeft : De
eindelijLe afloop dier zaak.*-, bw. op het
einde, ten laatste ; fig. in een woord , ten
slotte. —eloos by. oneindig , zonder
einde. bw. aanhoudend, zonder ophouden
of einde. —en , b. en o. W., zie het meer
gebruikelijke Eindigen.. —ig, by. dat
een einde neemt of heeft ; beperkt Een
eindig weten. --igen , b. w. ten einde
brengen : Zen leven eindigen. Eene zaak
eindigen.*-,o.w. met Z., ecn einde nemen :Is
die twist nog itietgee'indigd?*-, met H., nit.
gaan : Al once werkwoorden eindigen in n.
—igheid vr. —iging, yr. --,fie , o.
(des-s,nirv,-s,)verkfcinw.van

1E1
m.slotklank. —klinker m. klinker op
het einde . slotklinker. —letter, r. sluitletter. —lettergreep Yr. laatste lettergreep. —medeklinker, m. slotmedeklinker. —oogmerk, o. bedoeling,
laatste oogmerk. —oorzaak, yr. oorzaak,
waarom ets geschiedt , doel, dat men
zicli voorstelt. —paal, m. grenspaal aan
het einde , grens. o. het rijm
aan het einde der regels: Vers met opgegeven eindrijmen, viers, waarvan men de
rijaiwoorden vooraf heeft opgegeven.
—vonnis , o. laatste vonnis waarvan
Been beroep is.
o.
Eirond b . langwerpig rond , ovaal.
het ovaal.
Eisen , (van den -, mrv. -en,) vordering :
Wat is uw eisch ?; fig. Zijne eischen te ver
drijvett , te veel eischen.*-, vereisch : Naar
eisch van zaken. Naar eisch, naar behooren.
—en , b. w. vorderen, verlangen : Rekening van iemand eischen. Hij eischte mijn
geld of mijn leven. een'.prijs voor iets
vragen : Wat eischt men voor dat laken?
*-,uitdagen: remand voor den degen eischen.
—er m. (des -s, mrv., s.) die eischt ; inzonderh. in regten , aanlegger van een regtsgeding. —eyes, r. (mrv. -sen,) in regten,
aanlegster van een regtsgeding. —erse
yr. (mrv. -n,) eischeres.—ing, vr.—ster,
yr. (mrv. -s,) eischeres.
Eitje , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van ei.
—vormig, b . eirond, —wit , o. het
whin het ei. —witstof, r. bij scheik.
in planters eerie naar eiwit gelijkende stof ,
die zicli in de meelachtige zaden van onderscheidene gewassen bevindt, enkel in
koud water oplost , doch in kokend water
hard wordt. —witten, b. W. (ik eiwit,
enz..) bij boekbind. met eiwit wriken , om
glans aan een' band te geven.
*Eizenkruid, o. een gewas, verbena.
Ekel , m. (des -s,) enkel in : Een' ekel
aan iemand of lets hebben , een' afkeer van
iemand of iets hebben. Eel!: ekel aan .
krijgen , een' afkeer van of een' tegenzin
krijgen. Sommigen keuren dit
in .
woord af.
*Eklips, r. (mrv. -en,) verduistering van
zon of main.
Ekster m. (des -s, rtirv. -s,) een vogel,
die , wanneer bij king is, kan Jeerer ' klappen ; fig. Klappen als een ekster , veel
babbelen. —oog , o. likdoren. —skop
snest o. —soog , o. oog van cm'
ckster. —spoot m. —sstaart m.
-sveder,-sve'er, yr. —svleugel, rn.
r. (mrv. -len,) eerie lengtemaat : De
1Vederl. el heeft tien palm of honderd
&tint. Ik heb tien el (ellen) lakes Rekocht ;
fig. Men meet de deugd niet bij de el.
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El , y

El , uitgang van vele zelfstandige en eenige

El
hijvoegel. naamwoorden : waar hij achter
den stain van werkwoorden staat, vormt
hij zelfst. naamw. , die een werktuig te kennen geven , schoon de wortel veelal een'
gewijzigden klank heeft aangenomen: Blouwel
(van blouu'en) sleutel (van sluiten),lepel
(van leppen), klepel (van kleppen).b eug el
(van buigen). Zie ook Set.
Eland, m. (des -s, mrv.-en,) een wild dier
in bet noorden , het grootste van bet hertengeslacht. shoren m. en o. —s-

klaauw M. —svel o.
Elders , bw. op eene andere plaats , ergens
antlers : Hij is naar elders vertrokken.

Elefant enz. zie Olifaut, era.
Element, o. (des -s, mrv. -en,) grondstof:
Vuur , lueht , aarde en water noemt men
nog wel de vier elementen ; fig. Het spelen
is zijn element, het spelen is zijne liefbebberij. Nu is hij in zijn element , nu bevindt hij zich in een' toestand, welke met zijne
wenschen overeen komt.
uitgang van vele voortdurende
Elen
werkwoorden, b.v. Trappelen, huppelen.
Elf , telw. dat tusschen tien en twaalf
staat : Elf oogengooijen ; fig. gemeenz. Hij
moet alles op zijn elf en dertigste hebben.
d. i. in de uiterste orde.*-, vr. (mrv, elven,)
bet getal. elf. —daagsch, by. elf dagen
oud ; dat elf dagen geduurd heeft of duren
zal. -de,bv. rangsch. telw. van elf: Lodewijk
de elfde (XI.). De elfde(day van) "'kart. *-,
0. elide deel : Vier elide ( 4 1 11 ). Ten elfde ,
in de elfde plaats. Zie Derde.—dehalf,
by. tien en een half. —derhande,
—derlei onverb. b y. van elf soorten. —
Men sou juister schrijven : elverhande ,
elverlei. —hock , m. vlak , welk door
elf zijden is ingeloten en dus elf hoeken heeft.
—hoekig, by. met elf hoeken.
—jarig, by. elf jaar oud ; dat elf jaar
geduurd heeft of duren zal. —moral, bw.
—ma.andsch, by. van elf maand.
Waft , yr. (mrv. -en,) een zeevisch, die in
de lente de rivieren bezoekt.
Elftal o. getal elf.
Elftje,o. (des -s, mrv. -s,)verkleinw. van elft.
—net, o. net, waarmee elft wordt gevangen.
*Elfvoud, o. (des -s,) het elfvoudige. - y oudig, by. elfmaal genomen.
Eiger, in. (des -s, mrv. -s,) zie Aalgeer.
Elk, onbep. telw. ieder : Elke dag. Elk
mensch. Elke maand. Elk land. Elk dezer
Drouwen. Aan elk dezer boomen. *-, m. en
yr. (-s,) ieder mensch : Dot is elks gading.
lk gun elk zijn' zin. Een elk. Eens elks.
—ander , onbep. voornaamw. de eene
den anderen of de andere , het eene het
andere , de cenen de anderen : Elkander
p aten. Elkanders belangen voorstaan ; fig.
Dat hangt aan elkandpr als droog zand ,
er is pen sin in. -- Met voorzetsels ver-

Em
bonden , komt het menigvuldig voor in de
beteekenis van: aaneen, achtereen, bijeen.
el.
Elle, yr. (mrv.
Efleboog, m. gedeelte , waar boven- en
onderarm verbonden zijn en zich de laatste
buigt: Op den elleboog leunen. De punt
van den elleboog ; fig. gemeenz. Tot aan
de ellebogen in 't geld tasten , veel geld
hebben. eene maat van onbepaalde
lengte, omstreeks anderhalven voet , elkboogslengte. —sknokkel, m. knokkel
van den elleboog —slengte, yr. elleboog. -smouw, yr. mouw, die slechts tot
aan den elleboog reikt —sspier, yr .
eene spier van den benedenarm.
Ellemaat yr. lengtemaat waarbij de el
gebezigd wordt.
Ellende , yr. (mrv. -n,) fig. groote ramp:
In de diepste ellende gedompeld. Tot overmaat van ellende. m. (des -s,
sure. -en,) iemand , welke door rampen gedrukt worth, ongelukkige; fig. nietswaardige.
—ig, (-er, -st,) by. en bw. diep ongel'ikkig;
fig. armzalig , goring slecht : Een ellendig
dichter. —igheid yr. ellende ; fig. armzaligheid , slechtheid, —iglijk, bw.
Elletje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van el. -waar, yr. waar, die men bij de el
verkoopt : Ik handel in ellewaren.—winkel, m. winkel, alwaar men bij de el verkoopt.
Elpenbeen, o. ivoor. —beenen
onverb. b y. van elpenbeen. —dier, o.
olifant.
Els , m. (van den -, mrv. -zen,) een boom ,
die op vochtige plaatsen groeit.
Els , yr. (mrv. -zen,) Priem der schoenmak.,
enz. —hecht, o. hecht eener els.
(Elshout, o. bout van den els.) —je,
o. (d is-s. mrv. -s,) verkleinw. van els.
—kooper, m. die elzen verkoopt.
—maker m. —vormig, by. in den
vorm eener els.

Elverhande , —lei, zie Elfderhande.
Elzen onverb. by. van den els. —bast,
m. —blad, o. —boom, m. els.
—bosch, o. —haag, —heg , yr.
beg van elzen. --bout, o. --loot, o.
—sliet, yr. sliet van elshout.
vr. —staak, m. m.-struik,
m. struik van den els. —tak, m. —wortel, m.
Em nor 1 en r bij inkorting ook enkel m ,
een uitgang der zelfstandige naamw. , die
weinig van el verschilt en , over 't algemeen,
mannelijke zelfst. naamw. vormt : Bezem ,
alsem , halm, worm.
Emmer, m. (des -s mrv. -s, -en, en, van een
pep. telw. vooraf gegaan, soms -,) een houten,
blikken , enz. vat met een' hengel orn water

rn andere vloeistoffen te scheppen en te
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dragert : Een emmer water ; fig. gemeettz.
Net regent , alsof het met emmers van den
kernel wordt gegoten, het stortregent.
tot andere einden , zie Kolenemmer,
Melkem.m.er,enz.-tje, o. (des -s, mrv.
m.
-s,) verkleinw. van emmer.
zoo veel er in een' emmer gaat : Eenige
emmers-vol.
En, voegw. waarmede het bestaan van een
ding nevens een ander wordt aangeduid :
Man en vrouw. 1k kwam , zag en overwon.
En , uitgang van vele woorden , en wen 1.)
van zelfstand. naamw., als : Oven , keuken,
teeken ; 2.) van bijv. naamw. , als : ijzeren,
koperen, enz , 3.) van bijwoorden : Gisteren,
heden ; 4.) van voorz., als : Binnen, boven;
5.) van vele meervouden en sans van den
tweeden naamval : Huizen , kannen, des
heeren, des menschen ; 6.) van de onhep.
wijs der werkw.. van vele verl. deelw. en
van den 1. en 3. meerv. persoon. in den teg.
en den verl. tijd , als : Gapen , gedropen ,
wij en zij maken or maakten.
End, 0. (des -s, mrv. -en,) zie Eind.

—e zie Einde.
Ende, voegw. verouderd zie En.
Endeldarm, m. dam , welke aan het
achterste eindigt.

*Endenbrandertje, o. profijtertje.
*Endivie y r. zie Andijvie.
Endje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
end Een endje tow.

Eng, (-er, -st.) b y . dat weinig ruimte bevat
of tusschen zijne deelen heeft , tegenst. van
ijd : Die rok is te eng. Een enge kam ;
fig. De tvereld is hem te eng.
bw. naauw,
bekrompen : Eng behuisd bekrompen
wonen. —borstig, by. die eene te enge
borst heeft en daarom moeijelijk adem haalt.
—borstigheid, yr.
Engel, m. (des -s, mrv. -en,) bode of gezant
van God : De Heere zond een' engel tot hem.
vest van eene hoogere afkornst : Goede
en kwade engelen ; fig. vleijende naam voor
geliefde personen van beiderlei geslacht , of
ter aanduiding van al wat sehoon , lief, nitmnntend is : tl49ijn Engel! Zij zingt als een
engel. zie Zeee'ngel. —achtig,
(-er, -st,) b y. en bw. als een engel. —achtigheid, y r. —enbak, m. in den
schouwburg, geringste plaats. —enkoor,
o. engelkoor. —enschaar,, yr. engelschaar. — enzang, m. zang der engelen.
—in, yr. (mrv. -nen,) fig. woord van liefkozing omtrcnt eene vrouw.
Engels , o. (van het mrv. -,) een goudgewigt : Een mark bee ft honderd en zestig
engels. Engelschaar, y r. schaar van engelen. —zoet o. (des -s,) een gewas ,
boomvaren -zoet by. van een kind , zoo
zoct als een engel.
'Engen , b. w. eng maken —te y r. (tnrv,

Er
-tt,) hoedanigheid van eng te zijn; eene enge
of naauwc plaats : De engte van eene
rivier. De engte (of straat) van Gibraltar.
Den vijand in eene engte drijven; fig.
verlegenheid : In de engte zijn. L'it eene
engte redden.
*Enk , m (des -s, men. -en,) eene afgeslotene
streek bouwland , dat veelal aan onderscheidene eigenaars toebehoort.
*Enkel, m. (des -s, mrv. -en,) kleinkind.
Enkel , m. (des -s.) de knokkel aan beide
zijden van het been boven den voet.
Enk el , by. eenvoudig , tegenstell. van
dubbel : Schoenen met enkele zolen. Een
fraaije rozestruik met enkele (ongevulde)
bloemen. *-, zonder weerga , afgezonderd :
Een enkele handschoen. Een enkel deelvan
Stuart's Rom. geschiedenis. eenig , niets
meer dan: Hij houdt maar eene enkele meld.
Een enkele gulden. 4 -, hw. slechts , alleen,
maar Ik ga enkel des zonelags uit. Hij gal°
mij enkel goud ; fig. nu en dan , zelden : Ik
zie hem enkel. —voud , o. (-des -s, mrv.
-en,) die vorm der woorden, waarin zij slechts
een voorwerp aanduiden : Sommige zelfstandige naamwoorden hebben geen enkelvoud , bij v. onkosten. —voudig by.
dat in 't enkelvoud staat.
Enklaauw , zie bij sommige dieren , paarden , honden , varkens.
enz. bet weeke horen boven den hoer , of
achter boven de klaattwen.
Ent, y r. (mrv. -en,) takje , dat men op een'
stam ent , entrijs. —en , b. w. de ent van
een'veredelden boom in de spleet , die men in
ecte wilden of anderen stam gemaakt heeft,
bevestigen , opdat zij met den stain samengroeije en een veredelde boom worde : Op
men' wilden stam enten. In de spleet enten.
(Enter, m. (des -s, mrv. -s,) eenwinter,,
zie ook 'Tenter.) —er m. (des -s,
mrv. -s,) die boomen ent. —erbijl, yr.
biji,die men bij het enteren bPzigte °Enterdier, o. enter, eenwinter.) —erdreg,
yr. dreg om te enteren. —eren, h.w. in de
zeev. (een schip) aan boord klampert , met
dreggen , enz. naar zich toe halen , om er op
over te springen en het te vermeesteren.

—erltaak, m. hank om te enteren.
—erij , vr. (tore. -en,) het enten ; plaats
waar men jonge boomen ent, enthof.

--eying, yr. —ho', 0. enterij. —ing,
yr. —mes, o. mes, dat men bij het enten
bezigt. .—rijs o. ent. —was , o. boomwas , met hetwelk men de ent en den stain
omgeeft.

*Epistel, y r. (mrv. en,) zendbrief.
*Enz., verkort van : en zoo voort.
Eppe , y r. zeker kruid.

Er , bijw. hetwelk tot hier en daar stoat, als

het bep. lidw. (de , het,) tot deze , dit en
die, dat , op zekere plaats , zoo wen bepaald
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Er
ils onbepaald : RoPp Jan nit den twin. Hij
is er niet, d. niet in den tuin.*-, om een'
volzin te beginnen, vooral wanneer daarin
een onz. werkw. voorkomt : Er was te
,een burgemeester. Er zijn nog menschen,
die aan tooverij gelooven. Er volt regen.
Er komen gasten. Oudtijds bezigde men in
plants daarvan het, gelijk het Hoogduitsch
nogdoet: Es geht ein Geriicht, het
loopt een gertscht.*-, persoonl. voornaamw.
van zaken , a.) in de beteek. van een z. naamw.
Gij hebt zoo vele boeken , en gij koopt er
nogmeer? in verband met voorzetsels : Wij
hebben er niets van (d. i. van de besprokene
zaak,) vernomen ; b.) van personen , wanneer het menschen , lieden beteekent , als :
Er zijn er (d. menschen), die aan spoken
gelooven. Daar is er , die gelooven , voor :
Daar zijn er , die gelooven , moge in
sommiger oog fraai , joist is het niet.
nit er schijnt Been oorspronkelijk woord
tnaar nit der (daar) vcrkort te zijn: ten minste
in de gesprokene taal zal men deze d na een'
klinker nog doorgaans hooren : 1k ga der
morgen been. Hij joeg de koe der nit.
Er, een uitgang van zelfst. naamw. , zicAar.
Er, onscheidb. voorvoegsel van onderscheidene
beteekenis en afleiding. Men plait het vroeger
te gebruiken in den zin van her en ver. Wij
hebben het over in : Erachten , erbarmen ,
erinneren , erkaauwen, erkennen , erlangen,
erneren en ervaren.
Erachten 0. meening, inzien , loch
enkel in den 2. naamv. enkelv. voorafgegaan
van een bezitt. voornaamw. , als : Men handel t, mijns erachtens (naar mijn oordeel),
zeer onverstandig.
Erbarmelijk -st,) by. en bw.
erbarming of medelijden waardig: E'en erbarmelijk voorwerp. Diemenschen verkeeren in een' erbarnzelijken staat ; fig. in het
gemeenz. verkeer,, ellendig ; slecht , zoo,
dat men erzich over bedroeven moot : Een
erbarmelijk dichtstuk. Erbarmelijk zingen.
—elijkheid, yr. —en (zich), w. w.
barmhartigheid gewaar worclen of aan den
dag leggen , met den 2. naamv. en met over,
als : Heere erbarna u onzpr. Drat bij rich
cower erbarme. Zich over iemand erbarnzen.
Met den 2. nv. komt het bij hedendaagsche
schrijvers zelden meer voor. --ing yr.
gewaarwording van barmhartigheid.
Erd zie Aard.
Eren een basterduitgang van werkwoorden,
die , ter bevordering , der dtridelijkheid door
sommie,en eeren, door anderen eren wordt
geschreven. De laatste schrijfwijze wordt
door SIEGENB. boven de eerste verkozen en
door ons gevolgd.
Erf, yr. eene wanspelling voor Nerf.
Erf,, 0. (des -s mrv. - y en,) erve , eigen
/edige plants,
grond : Ern huis en erve.

Erni'
waarop vroeger een erf stood , erfgoed. -be.
zit, o. bezit door erving.-bezitster, vr. ,
-bezitter, rn, die iets door cr y ing bezit.
-bezitting, vr.geerfde bezitting. -eijns,
m. erfelijke cijns. deel o. hetgene
men van eene nalatenschap erft. —dockter yr. dochter als erfgenaam. —elijk
by. dat als erfenis overgaat. bw. bij
wijze van erfenis Erfelijk bezitten.*-, van
het verouderde erven voorduren: Eeuwig en
erfelijk , zonder ophouden , gedurig. —enis-, yr. (mrv. -sen,) erving : Door erfenis
verkrijgen , d. erven. het geerfde goed:
Eene erfenis deelen. —gaaf y r. legaat.
—geld , o.geerfd geld ; regt van successic , d. hetgene men van eerie erfenis aan
het land moet betalen. —genaam, m.
en yr. (des -s, mrv. -namen, ) die van iemand
erft. —genoot, m. en y r. medeerfgenaam.
WEILgeeft het als verouderd op in de onjuiste
beteekenis van erfgenaam. —gift , yr.
erfgaaf. —goed o. erfenis ; inzonderh.
erfelijk of geerld goed. —graf, o. familiegrail —grond , m. geerfde of erfelijke
grond. —grondregt o. geregtelijke
aanspraak op een' erf. -huis, o. huis, waar
een inboedel verkocht wordt ; het verkoopen
van zulk een' inboedel : Erfhuis hortden.
op een erfhuis doPn , op een erfhuis laten
verkoopen. —huisboek , o. Iijst van de
op een erflinis verkochte goederen, —huisgeld , o. geld , dat een erfhuis opbrengt.
—huismeester, rn. vendumeester.
—huiswijze , bw. als op een erfhuis :
Erfhuiswijze (d. aan den meestbiedende)
verkoopen. --je , 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van eel. koning , m. koning,
die zijn rijk geerfd heeft. —koningrijk
o. koningrijk, dat overeat. —land , 0. geerfd land. —leen o. erfelijk ken.
—maakster,, yr., --maker, m.
die het zijne aan anderen vermaakt. --mak ing, y r. vermaking van zijn goed.-pacht,
vr. erfelijke pacht : Een goed in erfpacht
he/ben. —pachter, nn., pachtster, yr. iemand, die een pachtgoed erfelijk
bezit. —portie yr. erfdeel. —prins
m. , —prinses yr. naaste erfgenaam
van een' vorst. —regt o. regt om te erven.
—rente yr. erfelijke rente. —rijk , o.
rijk, dat bij erfenis overgaat. --scheider,
sari uld , y r. erfelijke
m. rooimeester.
sehuld; erizonde. —stadhouder tn.
in de Ned.Gesch. erfelijk stad -stadhou.dersekap o. erfelijk stad bonder-

schap. --ster,, yr. (rnrv. -s,) di,- erft.
---stuk , o. geed(' stuk. —togt m.
lijftogt. —vijand m. geerfde vijand.

—vijandin yr. geerfde vijandin.
—vijandscha,p , yr. blijvcnde vijandschap. — y olk, a. van de Israelieten , t
yolk van Israel. —vorst rn. erfelijk v ors t,
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—vorxtendom, o. erfelijk vorstendom.
—ziekte y r. geerfde ziekte. —zonde,
y r. ingeschapene neiging tot het kwaad.
Erg ,(-er, -st,) b y . en bw. slecht, kwaad,
snood : Van kwaad tot erger. De tijden,
worden hoe langer hoe erger. Maya ergste
vijand. Zij meent het zoo erg niet. De
wonde ziet er erg nit. De man is erg
ziek ; fig. scherp , zwaar , hevig : tl ij verdient eene erger straf.Het kindligt erg ziek.
Maak het niet erger, dan het is. zeer ziek:
De vrouw is erg. *-, o. (des -s, ) boos opzet,
bedrog: 1k deed het zonder erg; fig. gemeenz.
lk had er geen erg in, ik merkte bet niet.
denkend (-er, -st,) by. kwaad denkend.
Ergens bw. op de eene of andere plaats :
Gij zult het boek wel ergens neeirgelegd
hebben.*-, voorn.w. in het dagelijksche leven,
de eene of andere zaak , iets doch enkel in
verband met een voorzets. , als : .Hij zocht
ergens near. Sprak hij ergens von ?
Ergeren , b. w. ergernis of aanstoot geven :
lemand(met of door iets) ergeren. Zich aan
of over lets ergeren ergernis aan iets nemen.
ering , yr. het ergeren. —erlijk
(-er, -st,) by. en bw. wat ergernis of aanstoot
geeft , aanstootelijk , in strijd met de eerbaarheid en de goede zeden : Fen ergerlijk
gedrag. Een ergerlijk leren leiden. —erlijkheid, yr. —ernis , y r. (mrv.-sell,)
aanstoot : Gegevene en genomene ergernis.
Ergernis aan jets nemen, zich aan jets ergeren. —je o. (des -s,) verkleinw. van
erg ; fig. in het gemeenz. verkeer: Hij deed
het op een ergje , d. i. met zeker oogmerk.
Erinneren, zie het meer gebruikelijke

Herinneren.
Erkaauwen zie Herkaauwen.
Erkennen, b.w. in de taal des bijbels ,
weten en toesternmen : Opdat dit yolk erkenne , dat gij,enz verklaren en aannemen voor hetgene jets is : Hij erkende mijne
handteekening. Ben' natuurlzjken coon
erkennen. Hij erkent zijn geluk niet. *-,
dankbaarheid voor iets toonen : 1k cal die
weldaad steeds erkennen. —ning yr.
—telijk (-er, -st,) dankhaar : Zich
erkentelijk toonen. —telijkheid, yr.
—teals , yr. verrnogen om te erkennen ;
erk en telijkheid.
Erlangba.ar, bv. to erlangen. —en ,
b.w. (met cenige moeite of inspanning) verkrijgen , bekornen : Zijne vrijheid erlangen.
—ing , yr. het erlangen.
1147arneren, veroud., zie Generen.
Ernst, m. (van den -,) vaste gezindheid en
volhardende rigting van den wil op een voorwerp , tegenst. van hoert , seherts Kok : Is
het jok of ernst ? lets in (d. als) ernst opnemen; fig. strengheid Zijn ernst (d. i.
zijn streng voorkomen) schrikte mij terug.

Erwt
Eindelijk moest ik ernst gebruiken.*-, ijver,
inspanning. — elijk , bw. met ernst , in
ernst , ernstig. —haftig , (-er, -st,) by.
en bw. ernst bezittende of verradende ; met
ernst. —haftigheid, yr. —ig, (-er,
-st.) by. en bw. met eene vaste gezindheid en
eene herekende wcrkzaamheid op een doe!
gerigt : Een ernstige wil. deze gezindheid toonende of verradende : Een ernstig
man. Ernstige pogingen. Op eens werd hij
ernstig. Ernstige rollen (op het tooneel). *-,
streng : Ernstige rermaningen. Ernstig
spreken. —igheid, yr. ernst. —tiglijk,
bw. —vuurwerk , o. oorlogsbehoeften,
die, coke! nit buskruid of andere brandbarc
stoffen samengesteld , hestemd zijn, om ten
nadeele van den vijand te worden gebruikt.
--zaak , yr. ernstige zaak.
Ert , zie Erwt.
Erts m. (van den mrv. -en,) allerlei steen,
die metaal , zout of zuur bevat. —rijk ,
(-er, -st,) b y . veel crts hevattende.
Ervaren, ongel. b. w. ondervinden : 1k heb
het tot mijn groat verlies ervaren. *-,
(-er, -st,) by. die (veel) ervaren heeft ; van
hier in 't gehruik : die verkregene kennis ,
ondervinding , bedrevenheid bezit: Een ervaren man. —enheid , yr. hoedanigheid
desgenen, die veel ervaren heck , bedre venheld. —ling. yr. ondervinding.
Erve , o. (van het -, mrv. -n,) zie Erf.
Erven, b.w. de goederen eens overledenen
als zijn' eigendom ontvangen : Een aanzienlijk vermogen erven ; fig. eigenschappen of
hoedanigheden van ligcliaam of ziel bij de
gehoorte medebrengen : Die ziekte heeft
o. w.
hij van zijn' vader geerfd.
met H. , iemands erfgenaam zijn : Hij
erft van zijn' oom. met Z. , bij erfenis
over; aan : Die goederen erven op mijn' nee f.
Wegens de gehikheid in klank met werven ,
enz. vervoegt men dit woord hier en elders in
de omgangstaal ten onregte : 1k orf , heb
georven. *-, m. mrv. erfgenamen. -er,
m. (des -s, mrv. -s.) —ing y r. het erven.
Ervoer , verl. 111(1 van ervaren.
Erwet, zie Erwt.
Erwt, yr. (mrv. -en,) eene, ronde eetbare
penlyrucht : Men &e ft gele , gramme en
5 roene erwten. Erwten poten leggen ,
zaaijen plukken , doppen , pollen , eten.
de plant , welke deze penlyrucht oplevert.
—ebast , m. crwteschil. —ebed , o.
-bloesem m. -ebrood o. brood dat
geheel of gedee!telijk nit erwtemeel bestaat.
—edag, m. dag, waarop men erwten cot.
-eketel, m.ketel waarin men erwten kookt.
—eland, o. land , waarop men erwten
Yerbotiwt. —nmaal, o. maal , dat hoofdzakelijk nit erwten hestaat. —emaat , yr.
maat voor; erwten. —eman, m. man , die
erwten verkoopt.-emand,vr. -emarikt,
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yr. markt , waar men erwten verkoopt.
—emeel,yr.—emeisje,o. meisj e , dat
erwten verkoopt.—enalik.er, m.-enat,
o. nat van erwten , erwtesoep. —enhan-

del , --eprijs , —ereuk, m.
—erijs, o. rijs, dat men bij de erwten zet.
—eschil , yr. —esoep yr. soep , die
voornamelijk uit erwten bestaat , elders
snert geheeten. —estroo o. de stengels ,
waarvan de erwten zijn gegroeid. —eveld,
o. —ewater o. water , in 't Welk erwten
zijn gekookt of zullen gekookt worden.
—eworm, m. worm, die de erwten doorknaagt. —ezak, in. —ezolder, m.
—je m. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
erwt.
Es basterduitgang achter mannelijke woorden om vrouwelijke te vormen, als: Zondares
van zondaar, prinses van Prins. Het is
moeijelijk te bepalen , wanneer men es , in ,
ster,, era. behoort te gebruiken.
*Es , yr. (mrv. -stn.) naam der letter s ; fig.
iets, dat naar eerie s gelijkt , b. v. aan eene
winkelschaal (S) : De es is gebroken.
Esc's. , m. (van den -, mrv. esschen,) een
hoogstarnmige boom met wit hard hout en
gladde schors : Esschenpoten.
Eskader, o. (des -s, rnrv. -s.) afdeeling
eener oorlogs y loot. —tje o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van eskader.
Esp m. (van den -, mrv. -en,) een hoogstarnmige boom , de bevende populier,, die vochtige plaatsen bemint, en welks biaderen aan
lange &lime stelen hangen en derhalve zeer
bewegelijk zijn. —en onverb. by. van den
esp. Schoon espen blad , enz. welligt boven
espenblad de voorkeur verdient, worden de
sarnenstelling overeenkomstig die van de overige boomsoorten:opgegeven. —enblad, o.

-en.blok,o.-enboom.,m.esp.-enliout,
O. bout van den esp.—enhouten, onverb.
by._enlaa,n,yr.-enloof,o.-enplank,
vr.—enstobbe,vr. —entak, -enwortel m.
Esschen , onverb. b y . van den esch. -bast,
In. blad , o. —blok , o. boom,
m. esch. --bout, o. —houten , by.
—loot, o. —plank , vr. —stobbe,
y r. —tak , m. —wortel , rn.
Esse , yr. (wry. -n,) es.
Estrik , nu. (des -s, mrv. -en.) gebakken ,
meestal vierkante vloersteen Zal men den
vloer van roode of blaauwe estriken leggen? —en, onverb. by. van estriken„ je 9
0. (des -s. mrv. -s,) verkleinw. van estrik.
Et , basterduitgang , die steeds den klemtoon
heeft als: Banket , klinket , trompet , enz.
Eten, onreg. b. w. (ik at , gegeten,) als spijs
in zijn ligchaam opnemen : Wat zult gij
eten ? lemand vleesch te eten geren ; lig.
remands brood eten , bij iernand in dienst
zijn ; van bier : Sprw. Wien brood nice

Euve
eet , wiens woord men spreekt, men
sprcekt altijd in 't voordeel desgenen , van
wien ons bestaan afhangt. Hij kan weer dan
brood eten , gemeenz. bij is bekwaam. .Het
genadebrood bij iernand eten. Zijn woord
eten , zijn gezegde herroepen. '"-, o. w. met
zijn , maaltijd doer : .11ij eet vroeg,laat,
om drie uur. *-, o. (des -s,) de daad van eten :
inzonderh. des middag: Na het (den) eten.
Sprw. Dat is tnosterd na het eten , zio
Mosterd.*-,o. spijs : Het eten stnaakt
niet. Wij hebben goed eten..Alle eten smaakt
niet even goed. --enskas , yr. spijskas. —enstijd m. tijd, waarop men eet.
—ensuur , m. er m. (des -s mrv.
-s,) die eet. —groen , o. groen , dat na
den hooibouw op de weide kornt en door het
vee wordt verteerd.. —maal, o. tijd van
24 uur, natuurlijkedag.
Etsen , b. w. door curer] , bij v. sterk water ,
laten invreten, bij plaatsnijders : Die plaat
is geast , niet gesneden. —er, rn. (des -s,
rnrv. -s,) die etst. —ijzer,, o. etsnaald.
—ing yr. —kunst, yr. kunst van
etsen. —naald y r. soort van naald ,
waarvan zich de etter bedient. —werk, o.
werk des etsers geast werk.
Ettelijke , onbep. telw. eenige. Schoon het
minder gebruikt wordt , dan vroeger1 is het
echter niet geheel verouderd.
Etter , m. (des -s,) de dikke stof , die zich
in eene wonde verzarnelt ; fig. schoon thans.
wegens het walgelijke bijdenkbeeld , weinig
in gebruik, bederf, kwaad. ,
by. naar etter gelijkende. —Borst, yr.
etterzak in de burst. —buil, m. etterzak.
—dragt yr. zie —en , o.
w. met H. , etter vormen of maken , dragen.
De wond begint te etteren. — gat o. fistel.
--gezwel , o. etterzak. —ig, (-er,-st.)
by. vel etter.
, o. met etter gernengd slijm. —wond yr. etterende
wond.
m. zakgezwel, waarin zich
etter vormt.
Eu een lange klank , door velen ten onregte
tweeklank geheeten : De eu is de verlengde
u in dun. In freule en Keulen luidt zij als de
verlengde u in turf , hurk. In vele woorden
nit bet Grieksch luidt hij ui.
*Euangelie, o. zie Evangelie.
Euvel , (-or, -st.) by. en bw. kwaad : lets
euvel opnemen. Neem het niet euvel. *-,
kwaadaardig : 1 n euvelen moede. *-, o. (des
-s, mrv. -en.) kwaal , doe!) enkel in sarnenstell. Handeuvel , voeteuvel ; fig. nadeel ,
kwaad , onheil : Ware hij van dat easel
maar genezen.f *-,zedelijk gebrek : Hij v,ing
aan 't zelfde euvel mank. —daad, yr.
boosheid , misdaad. —m.oed m. (rubeschaamdheid. —moedig (-er, -st,) by.
onbeschaamd.
Evangelie, o. (des -s, na y . -i61,) de

—

256 —

Evan
tansche leer van JEWS , tegenstell. van de
wet : Bet evangelic verkondigen. *-, naam
der vier bijbelboeken , welke de levensgeschiederris van den Zaligmaker bevatten ;
een gedeelte uit een dier boeken , dat op
zon- en feestdagen voorgelezen worth, vroeger
als een schoolboek in zwang : Jan was in 't
evangelie. *-, Het evangelic van Mattheus ;
fig. in het gemeenz, verkeer: Wat hij zegt,
is geen evangelic , is niet onbcpaald waar.
—iedienaar , rn. verkondiger van het

evangelie,—iedienst, yr. —ieleer, yr.
—ieprediker,m. —iewaarheid ,
vr. waarheid des evangelies. —iewoord,
0. woord des evangelies. —isch, by. volgens de leer van het evangelic ; Lutersch.

—ist , In. (van den -, mrv. -en,) scbrijver
van een der vier evangelien : De vier evangelisten.
Eve!, zie Euvel.
Even, bw. gelijk , juist zoo : Even oud of
Even zoo oud, als ik. lk heb even veel of
zoo veel , als gij. Beide zijn even oud, van
gelijken ouderdom. Wanneer als niet voegt,
moet zoo wep;blijven ; fig. Bet is mij even
eens . Het is mij om 't even , IIet is mij
even veel, het is mij onverschillig. *-, eventjes , I igt : Even aanraken.*-, kort geleden,
pas : Hij is even of zoo even aangekomen.
*-, een weinig , een oogenblik : Wacht even.
Ik moet even achter wezen. *-, by. en bw.
effen : Even of oneven ? —aar , m. (des
-s, mrv. -s,) de naald eener balans . welke
doetzien , of de schalen gelijk zijn ; fig. gelijke magt , gelij k gezag. *-, in de aardrijksk.
de linie. —aardig, (-cr, -st,) by. en bw.
gelijkaardig. —aardigheid, yr.
—aren , b. w. gelijk aan iemand zijn : Hij
wordt door weinigen geevenaard , weinigen
zijn in kennis aan hem gelijk. —acing, yr.
—beeld, o. beeld , afbeeldsel , gelijk
beeld : Hij is het evenbeeld van zijn' wader.
—eens , bw. op de zelfde wijze ; insgelijks.
—eeuwig, by . gelijk eeuwig. —en ,
zie Elfenen. —gelijk , by. en bw.
gelijk. —gelijkheid , yr. —matig ,
zie Gelijkinatig. —mensch, m.
naaste. —naaste , m. evenmensch ,
naaste. —nachtslijn, yr. evenaar,,
linie : Wanneer de zon de evennachtslijn
passeert,zijn de nachten en dagen even lang.
—outer, m, en yr. die even and is als een
ander:.HV is ?nip' evenouder. WV zijn evenouders. —redig, (-er, -st,) by. en bw.
in gelijke reden of verhouding. —redigheid , yr. (mrv. -beden,) het everiredig
zijn ; in de reken- en wisk.: Eene rekenkunstige evenredigheid bestaat uit twee rekenkunstige redens, b. v. 55-49=-97-91.
Eene tviskunstige evenredigheidbestaat uit
twee tviskunstige redens , b. v. 21 : 7=
69:23. —tjes , bw. even, —veel, bw.

Ezel
onverschillig, zic Even. —veeltje 9
o. (des -s, tart. -s, )soort van gebak. —wel,
bw. toch , desniettetnin : Men verbood het
ons,doch wij deden het evenwel. —wigt ,
o. het op het zwaartepunt gelijk verdeelde
gewigt : In evenwigt houden. Bet evenwigt
verliezen. In evenwigt zijn ; fig. gelijke
verhouding van krachten , die elkander beperken : Bet evenwigt der Europesche staten. —wigtig , by. van gelijk gewigt.
—wijdig , by. in de wisk., overal even
wijd van elkander : Evenwijdige lijnen.
—wijdigheid, y r. —zinnig, by. in
de taalk. van ten naastc bij gelijke beteekeHis , synoniem. —zinnigheid , yr.
*Ever, m. (des -s, mrv. -s,) mannetje
der wilde zwijnen. Daar het woord door velen
niet verstaan wordt , voegt rum het wel met
zwijn tot everzwijn samen. —wortel , m.
eene plant, averuit.—zwijn, o. zieEver.
Ezel, m. (des -s, mrv. -s,) een viervoetip; eenhoevig zoogdier met lange ooren , dat in.
zonderheid tot het dragen van lasten wordt
gebruikt , doch om zijne traagheid en domheid in een' slechten reuk staat : Als een
ezel balken. Sprw. Een ezel scoot zich geen
tweemaal aan &nen steep, Zie Os ; fig.
cen dom , lomp , ongeschikt mensch. *-, bij
schilders soort van schraag , waarop zij stukken plaatsen : Hetportretstaat op den ezel.
—achtig, (-er, -st,) by. en bw. naar eenP
ezel gelijkende ; fig. bot, lomp , dom.
—achtigheid, yr. (mrv. -heden,) fig.
domheid. —arij , yr. (mrv. -en,) ezelachtigheid. —drijfster, yr., —drijver,
ni. die ezels houdt en drijft. —en, o. w.
met El. , gemeenz. werken als een ezel. —in,
yr. (mrv. -nen,) wijfje van den ezel. —innemelk , yr. —man, m. ezeldrijver.
—plank, yr. plank van den schildersezel. —sbrug, yr. fig. bock , dat het
gemak of de lttiheid hevordert. —sdragt ,
yr. dragt van een' ezel. —shaar , o.
—steals,m,—shoef , in. hoef van ecn'
ezel. —shoofd, 0. ezelskop ; fig. half
rood blok hover) op den mast , in welks
Nolte de steng wordt gezet. —strop, m.kop
van den ezel ; fig. dom of ongeschikt mensch.
—skorf, m. —slippen , yr. mrv.
lippen van een' ezel ; naam eerier plant,
roode ossetong. —soog , 0. ---- SOOT , 0.
oor van cell' ezel; fig. oungeslagen hock in cen
bock. —spoot, m. —stand, m.
—stoom , m.—stuig, 0. —svel, o.
vel van een' ezel ; snort van leer of andere
stof , waarvan men bet met potlood geschrevene wader kan afvegen. —sveulen , o.
-svleesch , 0. -swerk , o. fig. mocijelijk work, -tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van ezel. -- veulen, o. ezelsveulen. -wa,gen, in. magett , dien cen
czcl treat, -zadel , m .
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F, de zesde letter van het alphabet en de
vierde van de medeklinkers. zij is sclierp en
verwant met de v, waarin zij bij de uitspraak
overgaat , wanneer zij onmiddellijk door b of d
gevolgd wordt : Lafbek , stojdraad.*--, yr.
(mrv. f' s,) de naarn der letter: Eene Engelsche f.*-,eene muzieknoot, welke den vierden
toon voorstelt , andersfa.
*Fa , y r. (mrv. fa's) eerie muzieknoot, f.
Faalgreep , y r. bijna veroud. misslag.
Ll ama , y r. (mrv. famen.) eene heidensche
godheid , jongste dochter der aarde , de
inch thod : Bij heeft twee famen geschilderd ; fig, gerucht : Ter goeder naam en
faam staan , een' gneden naam liebben.
—loos , zie Eerloos. — Volgens de
analogie moest het fameloos zijn,
—roofster y r. —roovend by.
eerroovend. —roover, m.
Fabel , yr. (mrv. -en, -s,) verdicht verhaal ,
sprookje , vertelseltje , verzinsel rk houd
het voor eerie fabel. verdicht verhaal ,
inzonderh. verhaal eener in beelden voorgestelde handeling , die zoo wel aan dieren als
aan rnensehen wordt toegekend: GELLERT 's
fabelen. De fabelen van FLORIAN, van
AESOPUS. —achtig , (-er. -st.) by. gelijk
eene fabel , verdicht. —achtigheid yr.
—dichter, in. —historie yr. fabelachtige geschiedenis. —boek o. bock
met fabelen, —kunde , yr. fahelleer.
—leer , yr. fabelachtige geschiedenis van
de goden , half-gorlen en helden der mid-

beid.—schrfijister, vr.,—schrijver,
m. die labels verdicht en sehrip. —tje 0,
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van label.
—werk o. verzameling van fabelen.
Fabriek, yr. (mrv. -en.) werkplaats, waar
men goederen en waren in't groot vervaardigt:
Eene fabriek van eindeloos papier oprigten;
fig. Een woord van zijne eigene fabriek,
een woord, dat hij zelf gesmeed heeft. m.
(des -s, mrv. -en,) opziener over de stadsgebouwen. —en, b.w. in het gemeenz. verkeer,
maken , doen. gast , m. fabriekwerker.
—gebouw,, o. gebouw , waarin eene fabrick is. —je o. (des -s, wiry. -s.) verkleinw. van fabriek. —goed , o. goed , dat
in eene fabriek vervaardigd is. — inatig ,
by. en bw. als in eerie fabriek. --meester,
m. meester eener fabriek. —werk o.
fabriekgoed ; werk in eene fabriek. —werker, m. werkman in eene fabriek.
—werkster,vr. werkster in eerie fabriek.
Fabrikant m. (des -s, mrv. -en,) die eene
fabriek heeft. heur m. (des -s, mrv.
-s.) zie het thans bijkans uitsluitend gehruikte

Fabrikant.
-*Fagot, y r. (mrv. -ten,) een bekend houten
blaasspeeltuig. —blazer , m. --fist,
m. (van den -, mrv.-en,) die de fagotblaast.
Faizant, enz., zie Fazant , enz.

Year
Pakkel vr. (mil. -s, -en,) zeker groot licht
van was, pek, enz. , toorts : Eene brandende fakkel ; fig. De fakkel der tweedragt ,
der liefde des oorlog s.'s Werelds fakkel,
de zon.*-, man van groote verdienste : Eene
helder lichtende fakkel. —dans, m, dans
bij fakkellicht. —drager m. —jagt
vr. jagt bij fakkellicht. —licht o. —tje,
o. (des -s, mrv.-s,) verkleinw. van fakkel.
Palen , o, w. met H. , missen : De uitkomst
faalde
- dwalen , zich vergissen.
Falie , y r. (mrv, -ien,) weinig gebruik. ,
regenkleed in sommige streken , eene soort
van halsdoek der vrouwen. —karat, b y, en
bw, fig. gemeenz. Irkeerd : Dat kwam faliekant - trouweloos , valsch : remand
faliekant vinden. —vouwen, o. w. met
H. (ik falievouw, enz.) vleijen, huichelen
geveinsd handelen. —vouwer, , fig;
vleijer bedrieger,, huichelaar, —vouw•
erij, y r. bet falievouwen.-vouwster,vr,
Falkonet , o. (des -s, mrv. -s,) in de 16,
eeuw een kleine vuurmond , waaruit men
kogels van 1,2 en 3 pond schoot.-hogel,m.
*Pamilie , yr. (mrv, -ien,) de buiselijke
vereeniging van de echtgenooten en hunne
kinderen , vaak met bijvoeging van andere
personen , welke tot bet huisgezin behooren:
De familie Bald verlaat morgen de stad.
een geheel geslacht met alle zijdelingsche
verwanten : Eene oude , zeer beroemde
familie ; van bier: in het gemeenz. verkeer,
bloedverwanten , magen : lk heb te Keulen
B eene familie.*--, in de nat. gesch. geslacht
of soort. —betrekking , vr. bloedverwantschap fig. bloedverwant.—oebrek,
0. gebrck, dat eene gansche familie nankleeft.
—gek, bv. gemeenz. die veel van al de leden
zijner familie bond t. —goed, o. geed, dat
aan eene familie behoort. —graf, o. graf
caner familie. -kring , m. huiselijke kring;
kring der bloedverwanten. —kwaal
yr. familieziekte. —leven, o. leven
in den familiekring. —naam m. geslachtsnaam. —raad, m. mad van de leden
eener familie, inzonderh. bij het overlijden
van een' der ouders ter benoeming van een'
toczienden voogd : Een' familieraad beleggen. —stuli o. sink van bet buisraad
eerier familie; afheelding caner gansche
familie. —trots , in. trots op zijne familie.
—verdrag o. verdrag tusschen de
leden eener familie.—wapen, o. geslacht.
wapen. -ziekte , y r. ziekte , die al den
laden eener familie aankleeft.
, m. (des
FarizePn , m. mrv. farizeers.
-s,) naam eenersekte onder de oude
Joden , we Ike zich door can' schijn van vroomheid van anderen trachtten te onderscheiden;
van daar fig. huichelaar,, valsche vrome,
schijn yrome. —esch, bv.fig. huichelachtig,
valsch bedriegelijk.
33
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Pittsoen , 0. (des- , mrv. -en,) gedaante of

Wen'
lied bij een feest. —maal o. maal op een
feest feestelijk maal ; fig. heerlijk
(Feestoen, zie Festoen.) —offer,
o. offer, dat bij een feest wordt gebracht.

maaksel van jets , dat met kunst gewerkt is :
Een goed fatsoen aan een kleed geven.
Deze ring kost veel van fatsoen ; fig. aanzienlijke geboorte of afkomst : Een man van
—vermaak o. —viering, yr.
fatsoen. Zijn fatsoen houden, zich volgens
—za,ng m. feestgezang , feestlied.
zijn' stand gedragen. Het is geen fatsoen , Veil, zie
, y r. (mrv. -en.) misslag , font : Eene
(niet fatsoenlijk , ) zoo to handelen. —eer,vr.
fell tegen de regelen der spraakkunst. *.,
der, m. (des -s, mrv. -s.) —eerster.
(mrv. -s.) —eren b. w. bet fatsoen aan
zedelijk gebrek : iemand is zonder feilen.
jets geven. —tiring 9 yr. —lijk 9 (-er,
—baar 9 by. die of dat feilen kan.
-st.) by. en hw. van aanzienlijke afkomst :
—baarheid y r. —en , o. w. met H..
Eene fatsoenlijke familie ; fig. overeenkomeen' misslagbegaan , dwalen , zich vergissen:
Hij feiltgedurig door te grootebeleefdheid.
stilt geboorte of stand : Zich .fatsoenlijk
gedragen. —lijkhejd 9 y r. —shalve,
wankelen of to kort schieten in lets: Hij
bw. om des fatsoens wine, om zijn fatsoen to
zal in zijne getrouwheid niet feilen.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) vermisltikken : Zzjne hoop zal feilen.
zijn
houden.
kleinw. van fatsoen.
Joel missen : Hij sloeg near mij, dock bij
feilde.
Fazant, m. (des -s, mrv. -en.) een vogel ,
welke tot het lioendemeslacht behoort :
zie
weilen.
Fazanten houden. Gondlakensche en zilo. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
o. —enfeil.
rerlakensche fazanten.
hot:, o.—enhonder, m. —enest 9 reit, o. (des -s, mrv. -en,) daad : Kwade
0. —enwachter 9 m. —eveer 9 vr. feilen. Vrome feilen. Iemand een feit
—haan, m, —hen , vr. —hok, o. betrappen.
yr. (nzrv. -s,) soort van dock , hetzij
--bonder, m.
, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van fazant. —wachter,rn.
om den hats of tot andere einden.
Februarij m. (des -s, mrv. -s,) de tweede Feitelijii, 9 bv. en bw. fig. boosaardig.
maand des jaars, Sprokkelmaand. De spelling
—held, yr.
van de Arnb. Cour. februari zou de Feiteltie o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van feitel.
voorkeur verdienen ware het niet , dat
woorden op i in ooze taal met voorkomen. Fel , (-ler, -st,) b y . en bw. wreed , onmeedoogend : lentand fel bestrijden.*-, hard,
vr.—bui 9 yr.
-avond 9 m.
sterk : Eene felle koude. In den fellen
—honde, yr. —Ineht, y r.
what, r.Dat paara toopt fel. Eene felle vlam.
-Tinorgen m. —nacht 9 m. —och*-,
onbeseloft : Een
tend, m. —sneenw, yr. —verantwoord.
Iemand fel aanuallen ; fig. in sommige
gadering,vr. —vozn st,vr.—weder,
rn.
streken , begeerig , gret ig : Fel op .... zijn,
—weer, 0. weer in februarij.
veel van .... houden. Bet kind is fel op de
Weeks, y r. (ntrv. -en.) een loos yronwsperborst (der rnoeder) , op rij stebrij —heid,
soon , Gene heks. —ig (-er, -st,) b y . en bw.
in het dagel. !even , van eerie feeks; als eerie

vr.

, bw.

feeks. —igheid y r. —je o. (des -s, *kieloeh, y r. (nar y . -en,) in de Middell.Zee,
fang en smal vaartnig met zeilen en riemen.
wiry. .s,) verkleinw. van leeks.
enz.
lreest yr. en 0. (van het -, meta, -en,) tijd FeIp , enz., zie
van een , of meet. dagen , welke tot rust , ki emelaar. , enz., zie IT ijmelaar , enz.
plegtige godsdienstoefening of tot vermaak IFenegriek, irenigriek, (4 (des -s,)
een gewas, bokshoren.
bestemd is : De drie hooge feesten der kerk:
paschen , pinksteren en kersmis ; (1% Feniks, m. (van den -, snrv. -en,) een gegroote vermakelijkheid , gastrnaal
[rid'
waande vogel, van welken men geloofde , dat
er altijd maar een was , die , na een leven
vieren morgen het feest van Waterloo.
van eenige honderden jaren , zich in Arabic
—dag , m. dag, waarop een feest wordt
op eeri van geurige kruiden vervaardigd
gevierd. —dos 9 m. dronk m. toost,
nest piaatste
gezondheid, —elijk (-er, -st,) by. en bw,
hetwelk , door de zon
ontstoken , met den feniks verbrandde,
aan een feest beantwoordende of daarmede
overeenkomstig ; plegtig . heerlijk : Eene
en er nit de ascii een nieuwe vogel ontstond,
eesteNke gelegenheid, Iemand feestelijk
rnet Wien bet even zoo ging. van bier fig.
onthalen.—eiing , m. en y r. (des -s, mrv.
voor uitmuntende personen en zaken ;
-en,) feestgenoot. —gebaar 9 o. gejuich 1 naam van een zuidelijk starrenbeeld, dat bij
ons niet zigtbaar is. —dichter,, m.
bij een feest. —genoot
en yr. die aan
fig. feniks onder de dichters. —maagd ,
een feest deel neemt. — gewaad, o. gewoad ofkieed dat men bij een feest aantrekt.
yr. fig. nitstekende maagd. —penmen,
—gezang o. feestlied, —lied 9 o.
yr. rare. fig. zekere voortreffelijke peones.

f
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Wilt
rep
*rep, yr. in de gemeenz. taal , het feppen : Fijn -st,) by. en bw. dun tenger,
teeder,, met het bijdenkbeeld van daaraan
Aan de fep (aan den drank) zijn. —pen ,
bestede vlijt , uit fijne deelen bestaande of
o. w. met H. , gemeenz. veel en gedurig
samengesteld, tegenst. van grof : Fijn laken,
drinken, aan de fep zijn. —per , m. (des
linnen , garen. Fijne naalden , kant,
-s, mrv. -s.) —ster yr. (mrv. -s.)
kousen. Fijn meel. Een fijne hoed. *-; vats
Feritnoor , o. (des -s, mrv. -oxen,) soort van
beitel , waarvan het ijzer hoe Langer hoe
vreemde bijvoegselen gezuiverd: Fun goud ,
zilver. met veel zorg hewerkt : Fijne
breeder en dunner wordt en met een' scherpen
waren, dat echter ook dikwijls zoodanige
kant eindigt. —tje , o. (des -s, mrv. -s,)
waren beteekent , die uit kostbare stoffen
verkleinw. van fermoor.
vervaardigd ; fig. keurig , uitgelezen:
7Festoen o. (des -s, mrv. -en,) loofwerk ,
lofwerk. —tje, o.(des-s, mrv.-s,) verkleinw.
Een fijne appel. Eene fijne groente. 'C., op
eene scherpzinnige wijze ingekleed : Eene
van festoen.
fijne spotternij. Een ft.in onderseheid.Eene
4f rezant enz., zie Fazant enz.
Feziken o. w. met , stil praten, zie
fijne vraag. Een fijn antwoord ; van hier :
loos , arglistig ; indringend : Eene fijne
Yeziken, —er,, m. (des -s, mrv. -s.)
—ster yr. (mrv. -s,)
eene levendige gewaarwording van
Fielt, m. (des -s, mrv.-en,) deugniet, schelm,
iets bebbende : Een, fijne smack. Een ftjn
schurk. —achtig (-er,
gevoel your de eer. Een der fijnste kenners.
bv. en bw.
schurkachtig. —achtigheid yr.
van het gezigt, bevallig: Dot meisje bee ft
—estreek rn. schurkestreek. —eeen fiin gezigt."-, naauwgezet in 't waarnestuk , o. fielterij. —erij , vi. (ntrv. -en,)
men der godsdienstige pligten ; doch veelal
in cell' kwaden zin voor schijnbeilig , sehijndaad van een' fielt. —je o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van fielt.
y room : De fijnen zijn niet te vertrouwen.
Elemela,ar, enz., zie Fijmelaar, enz.
Eene fijne zus. bw. sterk, zeer , doorFier , (-der, -st,) by. en bw. naoedig , trotsch,
dringend : Fijn koud. 4-, op eene looze wijze:
stout : Een fiere gang. Len fier g elaat
Iemand fijnbedriegen —card, m. (des
toonen. Eene here houding. —heid yr.
-s, mrv. -s, -en.) huichelaar. —baard, m.
—te, yr. ficrheid.
huichelaar, schijnvrome. —heid yr.
Figunr,, yr. (mrv. -urea,) gedaante ; af(mrv. -heden.) het fijn zijn; iets fijns : Zulke
beelding : Een boek met fraaije figuren ;
fijnheden kanik niet rotten. voortreffezie ook Ilia,nsfigu.nr. de voorstelling
lijkheid ; kosheid ; fig. schijnyroombeid
van iets onder eene andere gedaante, dan wij
huichelarij. —igheid , yr. (wry. -heden,)
ons gewoonlijk voorstellen : Figuren der
fijulteid. —man, rn. fijnaard. —scheerder , rn. die de laatste schering van laken
welsprekendheid."-,in de spraakk., woord ,
verrigt. —schilder,, m. tegenstell. van
dat jets ligcbamelijks of zinnelijks beteekent
of verwer , hij, die de sehilderkladschilder,
en ter voorstelling van een onligehamelijk ding
kunst verstaat en oefent , portretten of
gebruikt words; fig. gemeenz. persoon of
tjes , bw.
schilderstukken vervaardigt.
zaak , wanneer men enkel op hare gedaante
ziet: Hij maakt in de danszaal eene wonder41. --te yr. (mrv. -n,) bij sommige
dunte.
lijke figuur van bier : Feel figuur in de
selirijfineesters aan letters, ophaal
wereld maken, reel pracbt ten tom spreiden,
zie
yertooning maken.—iiiik, by. en bw. over- Irikraliken o. w. met H. , (ik fikfak , enz.)
dragtelijk.
gemeenz. been en weer drenteleu zonder jets
, yr. —tie, o.
(des -s,mrv.-s.) verkleinw. van figimr.
Mt to voeren beuzelen. —her , m. (des
Fij, tusscbcnw. ter uitdrukking van afkeer of
-s, mrv. -s.) —kereij , yr. het fikfakken.
verachting , thans veelal foei; doch gebruik.
--star, yr. (mrv. -s.)
in de gemeenz. uitdrukking : Diet is alb: y.(1 INliseht (-or. -ste.) by. en bw, vaardig, viug,
hei of fij met hem, hij gnat steeds van het
knap : Een fiksehe kerel. Fiksch in jets
beds-even zijn ; fig. groat , sterk : Een paar
eene uiterste tot het andere over.
rijrnelaar,m. (des -s, mrv. -s,)wolkaarder;
fiksehe ossen voor den ploeg hebben. -,
popper; meestal fig. beuzelaar ; van bier :
welvarend 1k ben sedert gisteren niet zeer
fikseh."-, zees-good, prijsel ijk: Eene fiksehe
schijnheilige , pilaarbijter , seltijnyrome.
sehilderly.Fiksehgesehilderd. —heid,vr.
—aarster yr. (ram -e,) wolkaardster;
nopster ; fig. beuzelaarster ; van bier : Filomeel , yr. (mrv. -en,) nachtegaal.
schijnheilige, schijnvrome. —achtig, (-er, IFilozel , yr. soort van grove zijde of van
floret zie Floret. —len , onverh. by.
-st,) by. en bw. bigot , schijnbeilig.
y r. lig. bigotterij. —en, b,w. (wol) kaarden;
van filozel: Filozellen lint.
noppen.'-, o. w. met H., fig. beuzelen ; van rilozofin., yr. (mrv. -nen,) wijsgeerige
vrouw. —zoof, m. (les -s, mrv. -zofen,)
bier: Foote vroomheid of godsdienstigheid
wijsgcer.
voorwenden , den sebijn van vroomheid
aannemen,
/ *Filtreerdoeks, m. zikdoek -eerikan,
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y r. kan , waarin de koflie gefiltreerd wordt.
—eerpapier o. papier, dat men tot
filtreren bezigt. —eertoestel, m. toestel , Welke tot filtrercn dient. —eren
b. w. doorzijgen.
• Financie, yr. (mrv. -ien,) gereed geld
doch enkel in bet meerv. gebriiikelijk:Financan , staat van iemands geldmiddelen ;
inzonderh. de inkomsten van den staat ,
's lands geldiniddelen : Minister van financien.—kainer m. kamer der financien.
—r m. (des -s, mrv. -s,) die de financien
verstaat ; fig. .Hij is een goed financier,
hij weet het geld w el te beheeren. -wezen,
o. alles, wat de financier, van een land hetreft.
vr. (mrv. -olen, ) weinig gebruik.,
eene kleine flesch met langen hats en ronden
buik.
Fiool, enz. , zie Viool, enz.
Firmament , o. (des -s,) hemelgewelf,
sterrenhemel , uitspansel.
vr. (mrv. -s,) in de heelk. eene verouderde diepe pijpzweer of pijpgezwel.
*Fits , yr. (mrv, -en.) bunsing.
Flaauw (-er, -st,) by. en bw. zwak t Een'
flaauwentegenstandbieden. Flanuwe wijn.
Flaauwe redenen aanvoeren.Flaauw worden,
in onmagt vallen. Zij ligtfinauw ; fig. lusteloos , flaanwhartig. *-, koel onverschillig :
Flaauwe
Meek: Een flaauw
De kaars brandt flaauw.*-, in den handel,
weinig gezoelit , slap : De logie is flaauw.
—elijlk bw. bartig, (-er, -st.) by.
en bw. slap, zwak vermoeid, Insteloos ;
fig. schroomvallig, y reesachtig. —hartigheid, vr.slapheid, zwakheid„ vermoeidheid,
lusteloosheid ; f schroomvalligheid , \Teesaehtigheid.
, yr. het flaauw zijn ;
koelheid ; . onversehilligheid,; slapheid.
—igheid yr. (mil%
fiaanw held;
fig. tafheid: Zulkeflaauwigheden
zijn niet uit te staan. —te vr. (mrv. -n,)
flaanwheid ; onmagt:Eene flaanwte krijgen
in onmagt vallen. —tjes, bw. eenigszins
flaauw.
Flab, yr, (mrv. -ben,) —be , y r. (mrv. -n,)
zie Flep. —beren, o. v. met II. ,
zacbt waaijen.
Fladderen , o. W. met 11. , zich in de
luck been en weer bewegen : De vogel heeft
nog een' gerw'rnen tijd gefladderd.
met
Z. , zich fladderend ergens been be ;even :
De rink is naar buiten gefladderd.

Flesch
zijile van een in slagorde geschaard leper:
Den vijand in de flank vallen. De flanken
dekken. *-,in den vestingb. de zijlinie van een
bolwerk welke de voorzijde met den tusschenwal verbindt.*-, van een paard , zijde.
—batterij yr. belegeringsbatterij.
—eren , b. w. aan de zijden dekken of
bestrijken. yr. het dekken aan
de zijden. —hoek m. strijkhoek d. i.
hock, welke bij een gebastioneerd stelsel de
flank en de courtine samen vormen. -sehot,
o. schot, hetwelk den vijand in de flank treft.
*Flans , yr. (mvv. -en,) iets dat er neer
geworpen is. --en, b. w. gemeenz, smijten ,
werpen Ilijitanste het water op den grond.
Zie ook Samenflansen, Needlansen.
Flap, m. (des -s, mrv. -pen,) kandeksel ;
slag : Iemand een' flap om de ooren geven.
bet storten van jets ; vliegeflap ; flapkan,
flapper. — kan, yr. kan met een flap of'
delvel. —pen o. w. met H., slaan ,
in het dagelijksche verkeer,, doch
enkel in : Er nit Happen, zonder nadcnken
zeggen. Hijflapt er alles nit, hij zegt alles
zonder naderiken. —nit, m. en yr. (des -s,
mrv.-en.) degene , die er alles uit flapt.
Flarden, m. aim afgescheurde brokken.
' 'Plater, m. (des -5, mrv. -s,) groote misslag , leelijke font.
*Fleb , yr. (mrv. -ben,) flep. —be, yr.
(mrv. -n,) Pleb.
Fleemen , b. w. gemeenz. liefkozen , flikflooijen. —er, rn. (des -s, mrv. -s.) —erij vr. (ram -en.) gefleern. —ster, yr.
nay. -s.) —tong, m. en yr. die fleemt.
Fleer, y r. (mrv. -en.) gemeenz, slecht
vrouwmenseb. —e , yr. (mrv. -n,) fleer.
—ie vr. (mrv. -s,) fleer.
*Flee'rmuis , vr. in sommige streken , zie

Vleerinnis.
Fleers m. (van den -s, mrv. -zen,) Hap,

flap, slag.
4 Flenel , o. (des -s, mrv. -len,) eene zachte
wollen siof, waarvari men bemden , enz.
draagt : Gekeperd fiend. —len onverb.
bv. van flenel : Flenellen hemd.
Irlenter, m. (des -s, mrv. -s,) (lard.
Flep , yr. (mrv. -pen,) driekante lap (weleer
op het voorhoofd der vronwen ; that' s nog
bier en daar op bet voorhoofd van kleine
kinderen) ; fig. Ann de flep zijn , aan den
drank zijn. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van flep. —pen , o. w. met H.,
—mijn, zie Floddermijn.
bier en daar in gebruik, feppen.
Flakkeren o. w. met H. , zich snel Flerecijn , o. (des -s,) bijna verouderd,
heen en weer bewegen, inzonderh. van
Licht.
de vlam waarvoor elders flokkeren in *Fleerie, zie Fleerie.
gebruik is , zie Irlikkeren.
Fiesch, y r. (mrv. flesschen,) elk vat met
inambouw, y r. (mrv.-en,) fakkel, toorts.
een' naanwen sluitbaren mond , hetzij
—drager,, m. fakkeldrager.
plat, buikig, kegelvormig , enc., van metaal,
e Flanel enz., zie Flenel, enz.
glas , enz.: Flesschen blazen. De hals of
:Flank vr. (ntry. -en,) in het krijpw, de
kik corer fi'esch, Eene flesch tvijn. Eerie
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tinnen fiesch. Leidsche flesch , in de navoortduring, en met Z. , wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt , in het gemeenz.
tuurk. gebruikelijk ; fig. Onder eene flesch
zitten , eene flesch 'wijn drinken. Veel van
verkeer,, eene flodderende beweging door
als
de flesch houden , gaarne drinken.
slijk , water , enz. makes. — In sommige
maat dikwijls zonder teeken van meervoud:
streken komt het in de beteekenis van flaclverweder zesflesch(wijn)onder.*-,in somderen voor. —kleed o. te wijd kleed,
mige streken , soort van pompoen , kalebas.
dat floddert. —kous, yr. kous ; die om
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
bet been floddert.*-, m. en yr. degene , wien
de kousen om de beenen flodderen;fig. iemand
ffesch. —kelder, m. sierlijk koffertje ,
waarin eenige flesschen met ondersebeidene
die slordig is. —mijn, yr. soort van mijn ter
drankenstaan.—keldertje, o. verkleinw.
diepte van 2-4 el , die met buskruid
van fleschkelder.
geladen en daarna met aarde digt gemaakt
wordt. Soms doet men er ook bommen in. —
irlesschebak, m. soort van bordje,
dat men onder eene flesch zet. —blazer
Sommigen sehrijyenjladdermijn.—moer,
m. die in eene glasfabriek flesschen blaast.
yr. gemeenz. slordig wijf. —muts vr. fosse
—borstel, m. hareri werktuig ter reinimuts met breede strooken. —vos m.
ging van flesschen. —glas
o. glas
gemeenz. sloddervos.
van flesschen. —kelder,, m. fleschkelder. Floers, o. (van bet -, mrv.-en,) eene dunne
—kooper, m. -maker, m. -mand
stof van zijde, wol of garen ; inzonderh. het
yr. mand voor flesschen. —rek, o. rek,
zwarte fibers dat men ten teeken van rouwe
waarop men flesschen plaatst. -rekening,
draagt ; rouwband , rouwstrik. —en,
yr. lijst der flesschen , die een wijnkooper van
onverb. by. van doers.
een' klant te vorderen heeft.
*Flokkeren , (de o. als in bok,)o. w. met
Flets , (-er, -ste,) by. dat zijne kleur verloren
H., in sommige strexen, een dialectverschil
beeft , verbleekt , vervallen. —lteid, yr.
vanflakkeren en flikkeren.
Fleur, m. (des -s,) bloei ; loch meestal Flonkeren, o. w. met H., glinsteren ,
fig. in het gewone leven , welstand voorschitteren. —ing yr. (mrv. -en.) —Licht,
spoed, bloeistaat : In fieur zijn.
opgeo. flonkerend li ght; fig. flonkerstar. -star,
ruimdheid , vrolijkheid : Er is weinig fleur
—ster , y r. flonkerende star ; fig. uitstekend persoon ; beroemd cr.tteleerde.
bij haar.*-, (des -s, mrv. -en,) opgerolde
lijn, waaraan men snook en andere riviervisch IFloot, vet!. tijd van fluiten.
vangt. —en, o. w. met H. , met den Floret, o. (des --s,) grofste zijde. •-, m.
Fleur vissehen. —ig (-er, -st,) by. bloeijend,
(des -s, mrv. -ten,) schermdegen. -garen,
voorspoedig , frisch. —igheid, yr.
o. —lint , o. —ten, onverb. b y. van
*Flier, yr. in sommigestreken , zie liner.
floret.
lelikflooijen, b.w. (ik flikflooi , enz.) 9f1Florijn m. (des -s, rnrv. -en,) een geldgemeenz. vleijen liefkozen. —jer, m.
stuk , dat bij ons gulden beet.
(des -s, mrv. .s.) —erij , yr. (mrv. -en.) *Pious , yr. (mrv. -zett,) kale uitvlugt
—ster , yr. (mrv. •s.)
verzinsel ter schuldverschooning.
klikken, b. w. zie Opflikken. *-, Flouw, yr. (mrv. -en.) snippenet.
o. w. met H. , als : Aan iets flikken , aan IF/Inim,yr.(mrv, -enotaai speeksel.achtig,
iets lappen. —ker, rn. (mrv. -s, mrv. -s,)
by. —en , o. w. met H. , fluimen uitwerpen.
hersteller,, lapper. "-, in het dansen , luck—pje o (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
sprong , waarbij men de beide beenen tegen
fluitn.
eikander slaat. —keren o. w. met H. , Fluisteraar 9 m. (des -s. mrv. -s,)
van hetgene rood en gloeijend is , glinsteren;
—aarster, yr. (mrv. -s,) die fluistert.
fig. schitteren. —kerij, yr. bet flikken.
—en, b. en o, w. met H., zacht spreken :
—kering, yr. (mrv. -en.) —kervlam,
lemandiets in het oor iluisteren. Zij
yr. flikkerende vlam. —kervuur, o.
teren gedurig samen. —lug, yr.
—ster, yr.
Inuit, yr. (mrv. -en.) een biaasspeelfuig dat
(-er, -st.) by. en bw. gemeenz. om
uit eene lange van gates (en veelal kleppen)
zekere voortreffelijkheid uit te drukken.knap,
voorziene pijp bestaat; inzonderh. de dwarsgoed behoorlijk : Een ,frinke vrijer. Eene
fluit : De fruit blazen. Op de fruit spelen.
flinke vrouw. Zijne les flick opzesgen.
Sprw. Naar iemands fruit (pipet' ) dansen,
m.(van den mrv. -en.)pijt. —boog,
in een orgel zeker regiszie Uansen.
- eboog, m. schietboog. —ekoker,
ter , 't welk den fluittoon nabootst : De
, m.
fruit uithalen. *.,fluitschip; fluitglas. -blaFlodder, m, (des -s,) slijk , moddcr.
zer, m. fluitspeler. —doos , yr. duos ,
—en, o. w. met H., eene fosse beweging
waarin men eene fluit bergt. —emamaken , los om iets been slingeren , wappeker, m.
ren : De kleediny flodderde Item om het liff; Fluiten, angel. b. w. (ik Hoot, heb gefloten.)
onzeker zijn. "-, met H., wanneer de
op de fluit spelen : Ilij fruit (Never : speelt
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of blaast op de fluit) zware stukken.4-,rnet
den mond, als : Hij (loot een deuntje.
wegens de gelijkheid des geluids,van den wind,
van pijlen , kogels, enz , als : Hoot den wind
eens fluiten. Wij hoorden de kogels om
onze ooren fluiten; fig. Boor hem eens
liefekk iluiten! , wat gebruikt hij lieve
woordjes , om u, mij , enz, over te haler;
gemeenz. Hij may op zijn' duim fluiten , hij
mag zich redden.zoo goed hij kan.1k zal hem
laten fluiten , ik zal niet naar hem hooren.
op iets fluiten , heimelijk naar het bezit
van jets streven : Hij bee ft al long op dat
rneisje gefloten. Sprw. Bet is vergeefs gefloten, als het paard niet pissen nil, wanneer men met een' onwillige te doen heeft ,
wendt men vergeefsehe pogingen aan. van
vogelen , als : Die vogel fluit allerliefst.
gemeenz. wateren , zijn water maken. in
de eerste heteekenis (op de fluit blazon) wordt
bet door velen gelijkyloeijend vervoegd ,
betwelk beter is. --er, m. (des -s,
mrv. -s,) die fluit. —gat o. een der
gaten in eene fluit. —je o. (des
-5, mrv. -s,) verkleinw. van 11414; lokflnilje.
m. —klep yr. —holier,
rn. koker,, waariu men eene fluit beret.
—meester, m. yr. muziek
voor de fluit. —partij , yr. partj voor de
fluit. —register , o. fluit in een oriel.
o. soort van vrachtschip met
drie masten. —speelster, vr.
0. spelen op de Nit. —speler,m.—stallk,
o.muziekstuk voor de fluit. w e k , o.
fluitregister.
Finks , (-er. -ste.) bw. ylug vaardig, snel,
dadelijk. (-er, -ste.) by. vaardig ,
vine., Leap.
e,af het kind fins
Fins bw. zoo even :
eene boterham. 4-, aanstoculs : ik kont fins
weer.
bw.
Pluweet , o. (des -s. mrv. eene dikke
zware zijden stof, Welke nit draden bestaat,
die men bij het weven op de oppery lak Le duet
uitkomen : Zoo zacht als jinweel. Men been,
ook flawed van boomwol dat wider den
naam van katoenjinweel bekend staat, terwij1 dan bij tegenstel
het eigenliikefluweel
zijden fittweel genoenid ordt.
by. Haar fluweel nelii kende ; fig. zaeht als
fluweel. —ate -EatigEltekl, yr. --bloemn,
ve.naam van onderseheidene planter ' met fluweelaehtige blade ') ;€1 nizendschoon
m. een boom met litiweelachtige blade!).
— en , onverh. bv. van fluweel ; fig. zoo
yacht alsfluweel:Fluweelen woordjes.--werher, m., --wever,m,die finweeIweeft.
Pluwkin, m. (des es, iitrv. -en,) wezel.
Fniezen, zie Niezen.
, b. w. een' vogel do slagpennen
nit trekker) , hem kortwieken ; fig. onderdrukken, de krachtcn beeemen vcrzwakken:

Fonda

Ientands magi of ivelvaart inuiken.-Ing,vr.
Foes , tusschenw. waardoor men afkeuring,
misnoegen of afkeer uitdrukt: Foei, ge moest
u schamen ! -leelijk , by. gemeenz.
zeer leelijk.
Foelse , yr. (mrve -en,) eene kruiderij , nit
misverstand vroegermuskaatbloemgeheeten.
llet is een vezelig weefsel van eene roodachtige
of bruine kleur,, 't walk de zwarte dunne
schaal der muskaatnoot orngeeft en daarvan
met zorg afgesehild wordt. *-, verfoeliesel
achter een' spiegel ; dun blaadje metaal,
dat men ter verhooging van den glans onder
edelgesteenten legt.
Fok , y r. (airy. - k en,) het onderste zeil aan
den voormast op groote schepen, ookfokkezeil
geheeten ; bet driekante voorzeil op smakken
en andere kleine vaartuigen lig. gemeenz.
brit : Zij had de fok op den neus. —kemast , m. voormast.
Fokken, b. w. bij veehoeders , van dieren
jongen trekken en groot brengen : Men fokt
er thans paarden , schapen , enz. ; fig.
gemeenz. : 1k wil een' timmerman van hem
fokken , hem tot, een' timrnerman opleiden
of laten opleiden. E'en' yeleerde van Item
fokken, d. maken. o.w. met Z., oulings:
wegp;aan; thans fig. gemeenz. : L'i'vens been
fokken , zich naar eene plaats begeven. -,
met II., brillen. —ker m. (des -s,
mrv. -s,) die fokt, dock bijna enkel in
samenstell. , als Paardefokker,, schapefokker,,veefokker;fig.Een' rijkefokker, een
, yr. het fokken ; plants
rijke vent.
waar men fokt ; bet gefokte.
Trolikernst , vr. rust tier fok. —liezeil,
0. fok. Yoh- gang, yr. het fokken. —ster,
(wee. -s.)

No-Haut, m. (des -s, mrv. -en,) bock in
Haden , die eens toegevonwen zijn, zoo dat
eel) vet vier zijden bevat.
Folterbanti , yr. pijobank. —en, b. w.
op de folterbank nitrekken ; fig. eene hooge
mate van smart en onaangenarne aandoeningen veroorzaken : Hij fottert 9712i met zijne

verwjtinyen. —Zing , yr. (mrv. -en,) bet
foiteren ; fig. gevoelige smart of pijn. -tinnier , vr. vertrek , waar misdadigers gefolterd warden. —ii.00rd, yr. koord, wanemede men iemand op de folterl)ank spant
-ts2.3g, a. al, wat tot folteren gebruikt wordt.
—vertrek 9 o.

IFommelen, b.w. gemeenz. , onadlitzaam
behandelen , krenken , van kieéren en dergelijke: Gij moot uw' rok zoo niet fommelen.
Zij lommelde het lint in hear' breizak.
—ing , yr.
Fondairnent , o. (des -s, nice. -en,)
arondvest, datgene , waarop iets wordt gebouwd: De fondanzenten zijn reeds ge-elegd;
fig. gemeenz. bet aehterste Ilij rid op ziept

fon dam en(
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Fonds, o. (van het mrv. -en,) kapitaal ,
dat tot grondslag dient , geldswaarde : Heeft
hij fonds?, heat hij rniddelen ? 4-, in den
boekhandel , al de werken, die een uitgever
hezit _Het fonds van den boekhandelaar
wordt spoediy verkoeht. *-, enkel in het
meervoud Fondsen,
o. artikel van het fonds eens hoekhandelaars.
-je ,o. (des -s ?pry. -s,)verkleinw. van fonds.
vr. lijst van de nitgegevene s.verken
Bens boekhandelaars. —verlicoping ,
yr. verkooping van het fonds eons boekhandelaars.
1Fontielen, enz. , zie Vonizeien , enz.
Fontein., y r. (mrv. -en,) bron ; inzonderh.
springbron;waterbak met een' kraan.-,der,
yr. bronader. bah. , tn. waterbak eerier
&weir]. —buis , ‘yr. —meester. , rn.
opziener over de fonteinen. jp , yr.
—tje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
fon tein ook zeker watergias aarr eene vogel,
kooi. —waate,r,, o. bronwater.
m.
0. fon teinen , waterwerkezi.
forrieinrneester.
Fontenel , vr. (rnrv. -len,) kunstzweer
waardoor men sehadelijke vocirten tilt het ligchain alleidt: Zij heeft eene fontenel op
den ann.
Fool , yr. (ram -ien,) afscheidmaal Ht,j
zal ons voor zijn vertrek de Poi geven."-,
drink;e1d , !dein gesebenk. tje o. (des
-s, ntrv. -s,) verkkinw. van foci.
plagea kwellen.
Foolien, b, w.
4w 0 2
1 , 1-re(les .s,)de dead van loppen.-130EA.
w.
genneenz. eene zadae
b.
bedriegen,
drtikk
miskiden ,
voor
bedotten voor den gek 'louden , beet
nemen.—per,m.(des-s, nary . -s.)--iii;',
vr. —star, vr. (ntrv.-s.)
Foreest , 0. (viol bet -, nice. -en,) weinig
atria !neer gebrnik , wood, bosch.
Forel, yr. ()tire. -len.) een fraai geykkte
en zeer smakelii ke rivierviseb van widerscheidene soorten en grootte. yr. (Myr,.
-n,) fore!. — !tenet o. net , waartnede men
forenen vangt. —levangst , yr.
Form, zie Torirn. —aat o. (des -s, MIT.
waten,) bij boekdrukk. de vorm van een blad :
Een bock in klein formaa I. 4-, in den dirgelijkseiren orngang, gedaante. —hont o.
—aatzegel 9 0. zegel voor akten, te:;enst.
van wisselzegel. —aatje, o. (des -s, tare.
-s.) verkleinw. van forrnaat. eereler, in.
(des -s, wire. -s.) maker. —eren b. w.
makers. —ering , yr. —ulier o. (des
rare. -en,) voorsehrift , volgens hetwelk
men dit of gene heeft te verrigten, inzonderh. zijne godsdienstoefeningen.
bock o. bock, hetwelk de formulieren
bevat. —nliergebed, o. voorgeschreven

gebed.
Fornizi p , o. (van bet -, mre. -zen,) in eene

Framb
keuken , een van steenen opgemetselde
toestel met gaten , op welke roosters met
geglommene kolen liggen ter bereiding van
spijzen ; een van ijzer vervaardigde toestel ,
die van onderen gestookt wordt ter bereiding
van spijzca , ook wel kookfornuis geheeten.
--gait, 0 . —je o. (des -s, mrv. -s,)
verkieinw. van fornuis. yr.
plaat met gaten op een gemeiseld fornuis.
—rooster, rn. rooster op een fornuisgat.
Forsch , (-er, -ste,) Irv. en bw. sterk : Een
forsehe kerel. Eene forsche stem,-,norseh ,
brusk: Een forsehantwoord. —head , yr.
-en,) kleine sterkte
Fort , o. (des -s,
ter verdediging van belangrijke pnnten of
waarvan de vijand partij zou kunnen
trekken. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van fort.
Fortin,, yr. geluksgodin : Het spel der
fortain."-, o. (des -s, mrv, -en,) geluk : Zen
fortain zoeken. "-, rijkdom , vermogen :

Hier en daar vindt me yt nog ;iroote fortuinen.
Een man van fortain. —tje, o. (des -s,
mrv. -s,)verldeinw. van fortuin. —zoeker,
In. gelukzoeker.
4Eourq m. (des -s. sore. -s,) onderofficier
beneden den serjant: hj is onder het toezigt
van den seriant-majoor belast met het openaken der Staten van !deeding , wapening , enz.
en dient bij aide uitdeelingen tegenwoordig te
zijn.
Fora , yr. (fi-rv. -en,) fed. , rnissiag : Eene
font tern de spelling ; fig. Zander Pout
voorzeker,, gewis. bv. met fouten :
Een joutief opstel, opstel met touters ter
Yerbetering.
je
o. (des -s, mrv. -s,)
ye:Akin-N. van font.
Fran (-jer, -st.) b y. en bw. sierlijk Een

/mai schrift , kleed. Een fraai meisje
earl mei.sje, dat fijir van Yel en ledernaten is.
Len fraai gedrukt bock; gerneenz.: Tachtig
jaar is ens rartzje ouderefoin d. i. een zeer
heo:;e. —Theid , y r. bw.
—jigheidt, yr. (mrv. -heden,) fraaiheid ;
fraai ding , sieraad. —tjes, bw. fraai ; fig.
gerneenz. 1k heb het km fraai jester dege)

gene d.
Erl--2..,naboos , yr. (mrv. -ozen,) de smake
lijke roode of gee!achtige vrucht van den
frarnbozestrtiik deze struik zelf. Volgens
sornmigen behoort bet bramboos te worden
geschreven , dewiji bet enkel een dialeetverschil van braantbes is. Dit gevoelen sehijnt te
aannernelijker, daar risen deze vrucht in
sommige streken van Duitseirland rothe
Brombeere noemt. Ten onregte zegt men
bier en elders flaniboos. —boosje o.
(des -s, mrv.
verkleinw. van framboos,„
—boesazijn,
frambozenazijn.
—bozeboom m. frambozestruilc
—bozekoelije o. koekje van frambozen. —bozenazajn, rn. --bone.
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Fran
stroop vr. stroop van frambozen.
—bozezjelei yr. zjelei van frambozen.
Franje yr. (mrv. -n, aan een randje
samengewerkte even lang of hangende draden
van zijde, wol, katoen , enz., als versierend bezetsel van kleederen , gordijnen, enz. : Zijden
franje ; fig. in scherts zegt men van een
gescheurd kleed : De franjes hangen er
bij. Dat zijn maar franjes gerneenz. dat
zijn nietigheden. maalister , yr.
—maker, m. —tje, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van franje.
Fransijn o. (des -s, mrv. -en,) perkament.
Fratsen, yr. mrv. snaaksche vertellingen ,
grillen , kuren ; fig. gemeenz. kluchtige
bedrijven grappen. maahster , y r. ,
—maker, m. die fratsen maakt.
Fregat, o. (des -s, mrv. -ten,) klein oorlogssehip , dat minder dan 60 stukken voert ;
een koopvaardijschip met drie masten.
—je o. (des -s, wry. -s,) verkleinw. van
fregat. —vogel m. een groote Afrik.
vogel met eene vlugt van omstreeks veertien
voet , antlers zeegier.
Fret, o. (des -s. mrv. -ten,) soort van wezei,
die men gebruikt om de konijnen nit hunne
Nolen te drii yen ; soort van boor. —ten,
o. w. met H., met fretten op konijnen jagen.
Freule, vr. (ntrv. -s.) adelijke jonlivrouw:
Freule Anna gaat trouwen. in sommige
streken van Nederland, juffrouw, juffer.
Zie En.
*Fries 9 o. (van het -, mrv. -zen,) middelste
dccl aan het entablement eener zuil.
*IT rijnen, b. w. bij steenbouw. kappen.
Frisch, (-sscher,, -ste .) by. koel, ecnigszins
kond : .Het is frisch of jrisch weer. Een
teug frisch water. Frissehe lucht scheppen ;
fig. gaaf, onbedorven : Een frissche tak.
Frissche bloemen. Eene frissche kleur.
Frisch en gezond. Dit vleesch is niet frisch.
lustig , opgewekt : Met frisschen moed.
gemeenz. gezond : Fader is niet ref, t
frisch. bw. fig. ter doge, stork Hij
sloeg er frisch op. Frisch op ! , Frisch weg !
tot aansporing , zoo veel als : Moed gevat
—held, yr. bet frisch zijn. —jes, bw.
*Frommel, m. (des -s. mrv. kreuk in
linnen , enz. —en, b. w. fommelen ,
kreukelen ; zielFornmelen.—ing, yr.
Frons, yr. (mrv. -en,) rimpel. el , yr.
(mrv. -s,) frons. —elen, h. w. kreuken,
fronsen. frommelen. —en, b. w. rimpelen :
Het gelaat of het voorhoofd fronsen. -,
frommelen, kreuken. —ing, yr.
9Front, 0. (des -s, mrv. -en,) voorste
van iets, inzonderh. van een leger : De
vijancl in het front aanvallen, in den
vestingb. bestaat bet front nit twee bastions
door eene courtine vereenigd en de buitenwerken voor de courtine. —batterij, yr.
belegeringsbatteru. -ieren, m. en o.

Fru
mry grenzen (van een land). —ierplaats,
Yr. grensplaats. —ispies o. (mrv. -en,)
gevelspits boven de kroonlijst. —schot,
o. seliot op het front van een leger.
Fruit, o. en yr. (des -s, mrv. -en,) ooft ,
yruchten,--ben, vr.fruitmand. — boom,
m. vruebthoom, —en, b. w. in de pan
rooster. —handel, m. handel in fruit.
—ing , y r. —keider, m. kelder voor
fruit ; kelder , waar fruit wordt verkocht.
—kooper, m.,—koopster, y r. die
in fruit handelt. —mand, yr. mand voor
fruit. —mandje o. verkleinw. van
fruitmand ; inzonderh. een sierlijk mandje ,
waarin men fruit op tafel zet. —markt,
y e. —schaal, yr. sehaal , waarin men
fruit op tafel zet. schilder, m.
—schotel, m. —stnk, o. schilderstuk,
vaarop fruit is afgebeeld. —verkooper,
m. —verkoopster yr. —vrouw
yr.
m.
irnik, yr. (mrv. -en,) een vischtuig van teen
gevlochten of van garen gestrikt: Eene
zetten om aal te vanp,en ; fig. Hij is al
gevangen , in den strik.
in de fuik, d.
o. (des -s, mrv. .s,) verkleinw. van

fuik.
IFulp o. (des -s,) inzonderh. bij dichters ,
fluweel. —en, onverb. by. fluweelen.
Fun, m. (des -s, mrv. -nen,) oud scheldwoord , schurk , quit.

Fust, o. (van bet -, mrv. -en,) vaatwerk
Wijn op fast hebben. *., een enkel vat ;
zuilschacht , kolomsehacht. —azje, yr.
fust.
*-Fustein, Fustijn, (des -s,) zekere
stof met eene linnen schering en een' katoenen
inslag.
Fut,bw. en voegw.in den gemeenz.spreektr.,om
minachting of verwerping aan te duiden:
Dat is fut , !weft niets to beduiden.
Imloofde , van gedrag te zullen veranderen,
dock het was fut.
Inuttselaar, m. (des -s,mrv. -s,) treuzelaar.
—aarster y r. (mrv. -s,) treuzelaarster.
—arij y r. (mrv. -en.) —bock, o.
enkel fig. : Het futselhoek zoeken , been en
weer loopen , zonder iets nit te voeren.
—en, o. w. met H., gemeenz. langzaam
te werk pan, treuzelen , beuzelen. —ing,
yr. bet lutselen.
Fuum m. (des -s,) m. gemeenz, zekere
verheffing van zelfwaan , ijdelheid.

G.
G,de zevende letter van het alphabet en de vijfde

van de medeklinkers. Zij is zacht en verwant
met de ch , waarin zij bij de uitspraak
overgaat, wanneer zij niet onmiddellijk door
een' klinker of door b of d gevolgd wordt :
1k zag Derk wel. 1k mag niet uitgaan. 1-k
yr.
lig te ztveeten. Ik zeg Been tvoord.
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Zet
eene muziekals:
nice.
g's.)
(
noot Welke den %/Pen tool' voorstelt ,
anders sol.
Ga m. en vr. , zonder den vorm des meervouds , verkort van Bade, zie Gale.
Gaaf ve.(mrv. gavel',) wat gegeven wordt,
gift, gesehenk : Voor giften en yaven kan
men alles krijgen.
Gnat', (gayer, -st,) bv. en bw. geheel ,
ongesehonden zoo als bet behoort , waaraan niets ontbreekt Gine appelen. Gaaf
host. Gaaf (J. behoorlijk) rekening doen.
—heid Yr.
Gelai , in, en yr. (des -s, mrv. -jen,) veroud.,
zie Gade. --jen , b. w. vereenigen
parer. o. w. met Z., Karen. jinx ,
yr. het gaaijen , paring. —ken 9 o. (des
-s, mrv. -s,) wederheift ; inzonderh. van
o.
mannetje of wijfje.
vogelen
(des -s, mrv. -s,) gaaiken.
GaaI, yr. (mrv. galen,) eene kale of dunne
streep in laken , enz.
Gaan onrey. 0. w. met H., warmer de
voortduring , en met Z., wanneer de plaatswords, (ik ging,
verandering bedoeld
gegaan,) zicb voortbewegen verwijderen
van dengenen , tot wien men het wooed
rig!. : Ik ga naar de kerk , Moeder.
heb lang yenoeg gegaan. Ik ben near
buiten gegaan. Hij gnat in zijn dertigste
jaw%
weggaan, lieengaan Ik ga.
beweging zijn : Goat
gnat nog niet.
vitv horlogie ? De ?laden gnat niet.
gevolgd van een ander werkw. , op het punt
zijn zullen : Ik ga een' brief schrijven,
In dit geval bezigt men in Wa g s van het
verl. deelw. (gegnan) de onbepaalde wijs
(pan), als : ik ben het paard goon zien.
met den bep. en onbep. 3. persoon , in
zekeren toestand zijn : De zaken pan yoed.
Hoe gnat het (u , hem, haar, bun) Bet
pat hem vrij wel. Het pat den eene als
den andere. Indien het naar verdienste
sing. Spew. Het gnat naar gunst en niet
?taw- kunst , zie Ginnsit. Zoo gnat het ,
wanneer men zijn' pligt niet doe& Het is
7112. even zoo gegnan. floe zal het mij nog
pan ? wat zal mijn lot nog zijn ? Teen
g-iny het aan een loopen, toes ging men
op den loop. Alles gaat het onderste boven.
Het yaot near twaalf. Het goat in het
vier(ie pair. Dit schip gnat die/). Het gnat
met hem op het einde. Het zrtl er hem
?mar pan , hij zal et' zijn loon voor krijgen.
cle.. .gangbaar zijn : De Belyische centers pan
/tier ?tiet lacer. gelukken slach.en : Dot
zal niet goon. Open gaan zieh openen
fi eope:Id mot den. *-, zijn : Zwangt,r Of Groot
gaan. GeAleed goon ; Met yroote
ontwerpen zwatt 7er goon, groote piannen
in zijn hoofd hebben. Kreupel yaan. Monk
Da! beu'1i !?'tot

Gaan
gaat niet door. 7*--, worden : Verloren goon.
in verband met onderscheidene voorzetsels in nicer of minder afwijkende beteekenissen ; 1.) aan , als: Aan jets gaan, zieh
aan jets begeven , iets beginnen. Ann het
werk gaan. Aan het schreajen gaan. Het
water ging (reikte) Item tot can de middel.
Aan wal yaw,. Awl boord gaan. eren
(voor) can de deur. Dat gnat mij aan het
hart , dat dent mij aan. Hoe veel laken
gnat er aan dien rok ?; 2.) acht er, als
Achterom gaan, achteruit yaan , zie
itchteront en Achternit; 3.)bo
' mijne krachten, overals : Dot gnat hovel
stijgt ze. Sprw. zie Horizon. Te borer
yaan , overtreffen ; 4.) buiten, als :
Buiten de sehreef gaan. De sehreef te
buiten yaan. De palen te buiten yawl,
zich te buiten gaan , buitensporigheden begaan. Ziclt in 'lets te buiten germ, d.
te ver gaan ; 5.) door, als: Door het
water pan. Alles gaat door zijne handers.,
alles worth door hem , geheel of ten deck.,
verrigt; fig. Het is hem door het hoofd
yeyaan, hij heelt het vergeten ; 6.) i n, als :
In zwang gaan , zijn. In deze flesch yaan
drie kannen. In dienst gaan, dienst nemen.
In zijne dienst yaan treden ; '7.) fangs,
als : Langs de rivier pan. De beak lungs
van; 8.) m e t, als: Met koopwaren icings
de hnizen gaan. Met de stooa,boot , den
snelwagen gaan. Met ri,ituig yaan. Het
zal niet goed met hem yaan; 9.) naar,
als : Naar Amerika gaan. Deze way goat
near Alphen. Naar den doctor gaol, ; 10.)
o m , als : Out brood , enz. yawl ,
brood, enz. gaan halm Het gnat (men mm e&
of speelt) om een' gulden. Out de sled
yaan; °rider, als: Onder zeil pan,
alzeilen ; 12.) o p , als : Op de wacht gaan.
Op de jagt gaan. Op school goon. Op
zee pan. Op zijde gaan; fig. Vast op
jets gaan, op iets rekenen ; 13.) over. als:
Over eene brag pan. Over de strait gone.
Over land yaan. Over water of zee yawl;
fig. gemeenz. Over stuur gaan, d. te
loo. gaan. Over static Wen yowl , verwaarloozen. Ik moat niemand orer mijne
boeken yaan , ik laat de zorg voor
boaen aan niemand over. Welke doctor
gnat over hem? behandeit been?: I 1.) t e,
als : Te scheep (ook enkel : Scheer) goal!,
aan booed gaan. Te volute gnaw, zinken ;
fig. omkomen ; alles vee!iezen. Te, werk
gaan, handeien. Raw te werk pan. Te
niet yawl, vernieLi iid worden. Ter harte
1,;aatt tre!Thn aandoen, Form! ; 15.) u i t,
xis Zija maim is ?ilj ?tit het gehen,;en
,.f3 eyaan. tit de stud pan , naar buiten
pan ; op refs goon ; 16.) v a n , ;Os : Van
ituis gaan, zich van zijn Imis verwijdeeen ;
7.e.!) op leis begeven, Van school (pan, de

— 266 —

Gaff

Gann
school verlaten ; 17.) voor , als: floor (le
deur gaan;18.)vooruit, als : Ga vooruit ,
ik zal volgen; fig. Vooruit gaan, vorderen.
*-, b. w. gaande verrigten: Eene boodschap
gaan ; fig. gang gaan, zijde gewoonte
volgen. *-, door gaan in zekeren toestand
brengen : Zich moecle gaan. Het vel van
zijne voeten gaan. Zie ook Gaarne en
aan in sarnenstelling met de onderseheidene voorzetsels. o. (des -s,) de daad
van gaan: .Het gaan en komen. Een our
gaans van, bier. —de, tegenw. deelw. van
gaan , ook als b y . ; inzonderh. gebruikelijk
vow. in beweging, als: Gaande maken,
doen gaan , In beweging brengen. Iemand
gaande maken. Iemands nienwsgierigheid
gaande maken „ opwekken. Gaande (aan
den gang) houden. Gaande (ia beweging)
Taken. Gaande en staande zijn, Op gaande
beenen zijn , niet bedlegerig zijn. Er is
ifts gaande, er is iets in welling. Wat is
er gaande? te doen? De gaande en komende
man, De gaanden en komenden , d. zij
die gaan , en zij, die komen. —derij ,
vr. (mrv. -en,) wandelplaats, gang. — deweg bw. van lieverlede.
Gaapster, yr. (mrv. -s,) die gaapt ; fig.
die iets aangaapt. —stok m. fig. gemeenz. gaper.
Gaar , (-der -st,) b y . naar eisch gekookt;
gebakken of gebraden, en daardoor geschilit
voor het gebruik : Gaar brood. Dit vleesch
is te gaar. Guar koken, bakken, braden,
maken. van andere dingen dart spijzen,
tot den vereisehten toestand gebracht : Leer
gaar waken , d. naar eisch looijen. Een
ichip gaar maken, bet zengen ; fig. gemeenz.
De man is gaar , voor alles geschikt. '-,
bw. enkel in de gemeene Duitschaelitige
uitdrukking : Gans, h en gaar, geheel en al.
*Gaarboorden, 0. atm de eerste bekleeding van een schip.
Gaard, m. (des -s. 7nrr. -en.) eerie ingeslotene plaats; plants, waar ge.wassen tot
nut en vermaak groeij en , hof,, Inn), dock
enkel in sarnenstelling: Boomgaard rozegaard , wijnyaard. —enaar m. (des
-s, mrv. -s, -arm.) veroud. gaardenier.
---easier rn. (des -s. MTV -s, -en,) enkel
sae Boontgaardenier en wijngaardenier.
Gaarder,, m. (des -s, mrv. -s.) die gaart;
inzonderh.. ontvanger, inzamelaar. —en,
(saarngetrokken nit gaderen,) b. w. bijeen
zamelen : Lompen gaetren.
Gaarheid, vr. het gaar zijn. —ken_ken,
yr. kenken en wooing van een' gaarkok.
—kok rn. kok , die spijzen voor geld
bereidt en in voorraad heeft.
Gaarne bw. met lust of genoegen : Ile
ben gaande te huis. Gaarne dansen, enz.
veel van dansen, enz. houden.
Gaarnen, onverb. b y . van linnen gum

Gacirnen kousen kousen van linnen garen.
Gaiirnen band.
Gans, 0. (van het -, ntrv. gazen,) een luchtig
weefsel van garen, zijde, goad, zilver, enz.
Gaatje 0. (des -s, -s,) verkleinw. van
gat. Spew. gemeenz. Praatjes vullen geen
gaatjes, praten is niet genoeg.
Groats, zie Gat.
Gaauw, (-er, ) b y . en bw. vlug , sod:
Aom gaauw weer; fig. gemeenz. bellendig,
sehrander: Een gannet) verstand. een vlug
verstand. Een gamin, man. — Gauw zou
beter met de uitspraak overeen komen.
, m. did; fig. schelm, quit: .Hij
is een slimme gaauwdiet. —dieverij,
yr. dieverij, —erd, m. (des -s, mrv. -s,)
gemeenz. iemand, die iets gaauw en liedekt
doe, ; fig. in scherts van cell' langzarne :
is een gaauwerd. —erdje , o. (des -s,
71111:. -s.) verkleinw. van gaauwerd. —heid,
vr.. snelheid , vlugheid. —igheid, yr.
(mrv. -heden.) gaanwheid; fig. beheirdigheid,
geslepenheid 't Is maar eene garzuwit;heid.
lets met eene gaatcwigheid doen.
*G-abaar, yr. (mrv. -aren,) zeker breed en
platbodernd rivierschip ; soort van ligter;
snort van wachtschip.
*Gabel , yr. (mrv. -len,) gabelle. —le ,
yr. (ntrv. -n,) to/hek.
Gl ade m. en yr. (des -n, mrv. -n,) echtgetroot, man , vrouw ; mannetje, wij fje (van
vogelen).
veroud. oplettendlieid , acht , enkel
nog bijwoordelijkgebruikt iai : lemand bade
slaan , d. i. hem waarnemen , in het oog
bonder] , op hem kitten.
zie G-alijli.
Gader, m. het gaderen , doch enkel in :
Te yafler,, Al te grader', te zamen, altemaal,

Gade,

allegaár. —en, b. a. samenbrengen, zie

Gaaren en Vergaderen.---geld,
0. bijeengegaderd geld. —ing , vr.
—meester m, weiaig of niet in gebruik,
ontvanger.
Gading , vr. trek of lust om te koopen, te
haven , aan te nernmi , enz. : Di gading
he,)ft, konte op aanstaanden niaandag.
Hebt gij gading ira dat huis? Dat is mijne
gading niet., dat vlijt mij niet. lk heb niets
van urge gading ,
dat a dienen lean.

Gal-,
tijd van geven.
Gaffel, yr. (nue. -s.) tweetandige vork tot
het opsteken van hooi , mast, enz.: Steckhet met de gaffel op. plants, waar
zich een boom in twee takken of amen
verdeeit ; in de scheepy. boom , die achter
den grooten mast ligt err anti het benedeneinde eerie galfelvormige uitsnijding heeft,
waarrnee lrij den mast van achteren omvat.
In sammige streken zegt men gavel.
--steer ,
—steel, in. —stukken, o, rnrv, in de seheep y. zekere houten,
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Gage
welke aan de einden van de kiel , naast de
buikstukken , waar het voor en achter
smaller wordt , vastgemaakt worden en met
hunne boveneinden aan de kniehouten reiken.
—vormig, by.
G-agel, o. (des -s,) in sommige streken ,
gehemelte van den mond ; in Groningen
tan d v leesch.
Gagel,rn. (des-s,) gagelboom, een welriekend
gewas, dat in vele streken van Gelderland
voorkomt, muisdoren. -baom m. gage!.
G-agelen, Gaggelen, o. w. met
H., een woord dat het kakelen der ganzen
moet nabootsen.
Gal , ye. (mrv. -len.) knobbel of gezwel aan
de voeten of hoeven der paarden : Het paard
heeft gallen en spatten.
*Gal, yr. (mrv. -en,) irr sommige streken,
gaal. *-, gebrekkige plaats of holligheid in
de ziel van een gegoten kanon.
Gal, yr. in dierlijke ligchamen ter hevordering der spijsvertering dienende bittere
geelachtig-groene vochtigheid , welke zich
in de galblaas verzamelt en van daar in
de maag ,uitstort : Een overloop van gal;
fig. De gal loopt Item over, hij wordt driftig.
Hij braakt zijne gal uit , hij geeft zijn'
toorn luck. Zijne pen in gal doopen ,
scherp en bits schrijven. Een dui f je zonder
gal, een onschuldig schepsel. Zie Zwartgallig. —achtig, (-er -st,) by. naar
gal gelij kende : Eene galachtige slot
veel gal bevattende Een galachtig temperament; fig. oploopend, driftig. -afscheiding , yr.
*Galander zie Galender.
Galappel m. galnoot ; inzonderheid aan
het loaf der ciken een rondachtig uitwas ,
P t Welk door den steek van een insect wordt
veroorzaakt. —blaas, yr. blaas, waarin
de gal bevat is.
Galeas, yr. (mrv. -sen.) grootste soort van
galeijen.
Galei , Yr. (mrv. -jen,) vaartuip; , dat twee
masten voert en riemen en zeilen to gelijk
voeten kan , tot roeijen gehruikt men veelal
slaven en veroordeelde misdadigers ; van
hier : Tot de galeijen veroordeelen. bij
letterzett. plankje. waarop de letters worden
iferangschikt. —bank , yr. roeibank eener
galei. —boef, m. boef, die tot de galeijen
veroordeeld is. —roeijer m. —sla,af,
m. —straf, yr. straf. die iemand ondergaat op eene galei : Iemand tot de saleistraf
veroordeelen. —takel, m.
*Galender, m. (des -s,
omslingerende leuning eener wenteltrap.
Galerij , yr. (mrv. -en,) overdekte wandelplaats (voor een grout gebouw) ; zaal , die
veel meet. larig dan breed is ; rij vertrekken,
waarin sehilderijen en andere kunstwerken
bewaard worden ; in den vestingb. een mijn-

Galk
gang; lange smile gang , welke tot eerie
plaats geleidt , van waar men de vertrckken
bereikt ; in `sehouwburgen , in kerken en gehoorzalen, soort van balkon voor de toeschouwers; op schepen, nitspringende gang acbter
aan het schip. —tje, o. (des -s, wr y. -s,)
verkleinw. van galerij.
or;t aig, yr. -en,) eene inrigting tot het
ophangen van misdadigers , meestal een
loodregt in den grond staande paal van
boven met een dwarshout voorzien , of ook
twee of Brie paten , welke van boven met
dwarshalken verbonden zijn : Aan de galg
komen, hangen. De prig verdienen. Tot
de galg veroordeelen; fig. gemeen : Loop
naar de galg ! , laat u ophangen heeft
eene galg in 't oog , hij vertrouwt die zaak
met, dewijI er icts achter kan schuilen ,
dat hem tot nadeel konde strekken. Dot
is boter aan de gall gesmeerd dat is
vergeefsche moeitc aangewend. Hij ziet er
uit , alsot hij van de galg gedropen was.
hij ziet er ellendig nit. putgalg; bretel
(aan eene broek). —eberg, m. berg,
waarop eene galg staat of stood. —ebrok,
m. galgenaas. —elapper, m. galgenaas.
0. laatste maal van een' tot
de galg veroordeelde ; fig. laatste maal ,
dat men ergens doet. —en , o. w. met H.,
Haar de galg rieken , gemeenz. Sprw. : Het
galgt beter dan het burgemeestert, men
geraakt daarmee eer aan de pig, dan tot bet
burgemeesterschap. —enaas o. fig.
iemand, die voor de galg bestemd is. —epin , yr. in sommige streken , rondo peen,
dos genoemd dewijl ze den laatsten middag
wel eens ter spijze wordt gegeven aan
vertrekkende bediende welke Hier zeer in
achting is. —eveld o. veld, waarop
eene galg staat of stood. —je o. (des -s,
nue. verkleinw. van galg. —ladder,
yr. ladder, waarop men naar de galg klimt.
paal der galg. —vogel
—paal,
m. galgenaas.
(-er, -st,) by. vol galen.
G-alijli, by. in goeden staat , bijna coke!
in : Ongalijk. —Reid, yr. yeroud, welstand, welvaart.
Galjoen, o. (des -s, nirv. -en, -s; ) snort
van een zeeschip, bong opgeboeid vaartuig,
waarmee de Spanjaarclen op de W.-IndiOn
varen.
G-4 aljoot o. en yr. (des -s, mrv. -oten,)

zekcr schip met eel,' mast en eenige kleine
stukken.
Galkoorts, vr.eene koorts,die nit overmaat

van scherp geworden gal voortspruit. -leitier m. gang , door welken de gal nit
de lever in de galblaas en nit deze in de
maag geleid worth. — len, b. w. de gal
nitnemen , ontgallen. —lig, _zie Galachtig,
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Galm
(t!eA -s,
-en,) sterk geluid,
Gr.,lin ,
zware weerklank : Nen kan den galm van
••
zyne stem rer hooren. --en, 0. w. met
11., cell' galm doen hooren ; fig. al zingende
met luider stemrne zich doen hooren : Van
Gods lof galmert. *-, h. w. galmende doen
hooren. —gat, o.iii cm' kerktoren, een gal,
waardoor zieli de klank der klokken verbreidt.
Galnoot , yr. acne groote soort van galappel , die voornamelijk tot het vervaardigen
Na , 1 , ehrijfinkt gebruikt wordt.
Gartop , in. (des -s,) die snelle loop der vier..
voet ige dieren , inzonderh. der paarden en
honden , waarbij ze zich in sprongen voortbewegen : Op een' galop of In galop rijden.
Het op Pen' galop zetten. —eren o. w,
met H., wanneer de voortduring, en met Z.,
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,
in galop rennen of rijden. —pen zie
Galoperen.
Galpen o. w. met H., in Groningen,
gemeenz. van een , stouten knaap , huilen,
huilebalken. —ing yr.
*Galsteen, m. steen in de gal.
Galziek , by. die aan galziekte lijdt.
—ziekte , yr. ziekte , die uit bedorven
gal antstaat.

Gape
op groote schepen , wat op kleine de brnadspil is. —ster, yr. (mrv. -s,) zie

Ganger.
Gans , yr. (mrv...zen,) een bekende zwcmvogel met geelachtig roode zwemvoeten, cen'
langen hals en van onderseheidene soorten
Wilde en tamme ganzen. 4-, het wijfjc
van dit vogelgeslacht , terwijl het mannetje
gander of gent beet : De gans trekkers ,
den pot in het ganzespel trekken ; fig.
',Mak dat de ganzen wijs ! spel dat eenvoudigen lieden op de mouw !
Gansch, by. ongesehonden Gansch en
gaaf. geheel : Gansch niet, in 't geheel
niet.
Gansje o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van gans ; fig. gemeenz. : Dat valt op een
gansje , dat treft gelukkig, dat is een
voordeeltje.
Ganzebloem, Yr. madelief. —bord,
0. bord , waarop bet ganzespel wordt gespeeld. —bout , m. —drek in.
—drijfster,, yr., —drijver, m. die
ganzen naar de weide of ten verkoop drijft.
japer, m. —jagt, yr. —kieken,
o. —kroos, —kroost, o. eendekroos.
—kuiken 0.—markt yr. —nab,
yr. —nei , o. - nest, o. —ninagel,

*Gander, m. (des -s, mrv. -s,) gent.
m, grove hagel. —nhoeder m., —n*Ganf, m. (des -s, mrv. -en.) gaauwdief.
hoedster,vr.die ganzen hoedt.—nhok,
Gang , m. (des -s, mrv. -en,) het gaan :
o. —noog a. oog van eene flans ; aanFen logge gang. lk ken Item aan zijn'
»), —pad, a.
halingsteeken
gang. Zijn' gang erg ens peen rigten; fig.
—pen , yr. —poel, m. pool , waar de
Zijn' gang gaan, zijn hoofd volgen , zijn'
ganzen zich ophouden. —poot m.
eigen' zin doen. Iernand zijn' gang laten
—roer a. gem eer voor de ganzejagt.
gaan. Iemand aan den gang helpen, iemand
—sehaeht, yr. schacht eener ganzepen;
een begin helpen maken. Aan den gang
ganzepen. —smou.t, o. —spel, A. spel
komen, beginners. Aan den gang zip,
met twee dobbelsteenen, waartoe cen hard
begonnen zijn; de eene of andere ongeregeldbehoort , hetwelk op 63 vakjes ganzen en
held plegen. Kwade gangen gaan, zich niet
anderedingen voorstelt.—veder,—veer,
wel gedragen. streek van ern schip in
sr. — vet 0. vel eener gans ; fig. 'mid op
't laveren; cane enge straat : llij woont in
het menschelijke ligebaam, wanneer zij door
een' gang. *., mijngang: Een' gang onderkoude of schrik ruw is geworden. — veld ,
stutten. *-, een doorgang in cen huis : Een
0. —vet , o. —vieuge1, m.—voet,
lange , breede, smalle gang. plank aan
rn. voet eener gans ; naam eener plant.
boord van een schip: Een' gang uitlegyen,
—erik , yr. zilverkrnid.
eene plank uitleggen, om van hoard tc gaan.
—baar, by. dat in omloop is en alzoo Garen 0. w. met II., den mond open
sperren : Wijd gapers. Gaup eens ; fig.
koers heeft : Toen waren de zeenwen nog
gemeenz. Naar ids gapen , staan to gapen,
gangbaar. dat aan den man wil of gemet domme verwondering , waarbij men
zocht is: Gangbare waar. --boord o.
oogen en mond wijd opera, naar sets kijken,
dat gedeelte van cen scheepsboord , waarop
Tegen een' oven gapen , staan to gapen ;
men binnen gemakkelijk gaan kan. —er
gemeenz. vergeefsch werk doen. Hij gaapt
m. (des -s, mrv. -s,) die gaat, meest in
wifd , hij verlangt veel. niet sluiten ,
samenstell. : Verlofganger , Voetganger,,
open zijn : De deur gaapt vat; fig. Dat
enz.—etje, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
gaapt als een oven , dat is blijkhaar valscb.
van gang; boodschap ; fig. Een gangetje
geeuwen. *-, b. w.
Zie ook Gapend.
snetiemandgaan, iemand strengbehandelen.
al gapende in zekeren toestand brengen :
*-, streek van een schip, zie Gang; fig.
Den mond uit het lid (japers. by.
Dat gaat een gangetje, dat gaat vrij goad.
fig. dat niet ligt to verhelpen is : Een
—je, o. (des -s, mrv. -s,) gangetje,
gapend gebrek.Eene gapende(versehe groote)
verkleinw. van gang. —pad, o. pad ,
gapen(t? (4! ; epr) afgrond.
noade.
Yr. het 7elfde
,waarop men gaat.
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Gape
—er, m. (des -s, wiry . -s,) die gaapt ; fig.
die jets aangaapt. —ins, y r. (mrv. -en,)
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met garnalen er in gebakken. —ketel
waarin men garnalen kookt.
m. ketel
het gapen ; fig. plaats , waar jets onthreekt:
—wand, y r. —markt, yr. -meisje,
Hier is eene gaping.
o. meisje , dat garnalen verkoopt. --net,
Gaps , yr. (mrv. -en,) beide saAmgehonden
o. —pastel, yr. —sans, yr. —schohanden; zoo Yea men met de beide handen
tel , m. —tje o. (des -s, mrv. -s,) vetop die wijze vatten kan waarvoor men ook
yr.
kleinw. van garnaal. -- vangst
gaps-vol zegt. Elders zegt men gupse.
—vrouw , yr., —wijf o. vrouw , wijf
Garde , yr. (mrv.
roede : Door ,de
dat garnalen verkoopt.
garden loopen , door de spitsroeden loopen. Garnaat, zie Garnaal.
roede voor kinderen ; fig. gemeenz. : De Garneel y r. (mrv. -en.) zie Garnaal.
garde list voor u in de pis . de straf wacht Garuizoen o. (des -s, mrv. -en,) bezetting:
U. lli moet de garde nog hebben, bij gedraagt
Wij hebben een klein garnizoen , weinig
zich als een kind. .Hqj is de garde ontwassen,
garnizoen. Zijn brodr ligt te Z. in garnimen kan hem niet meer als een kind straffen.
zoen.
garnizoensplaats : Men heeft alle
G-ardiaan, m. (des -s, mrv.-anen,) opperste
officierennaar hunne garnizoenengezonden.
van een' monnikenklooster.
Van garnizoen veranderen. —sdienst,
Gardijn , zie G-ordijn.
vr. dienst in een garnizoen. —spiaats
Gardje o. (des -s, mrv. -s,) verklcinw.
sveryr. plaats , waar bezetting ligt,
van garde.
andering, yr. verandering van garnizoen.
Gareel, o. (des -, mrv. -en,) touwen of G'arst enz. , zie Gerst, enz.
trekzelen der paarden : De paarden in ,t Garstig , (-er, -st,) by. dat eenigszins begareel spannen ; fig. In 't zelfde gareel
dorven is en daardoor een' onaangenamen
loopen, altoos bij elkander zijn.
bij dicht.
sterkeri smaak heeft: Garstig
Garstige
een gespan paarden ; huwelijksband. Zie
boter ; fig. in de gemeene taal , vuil, morsig.
Greel.
—heid, yr. bet garstig zijn ; fig. yuilGaren, o. (des -s, mrv. -s,) gesponnen draad,
heid.
hetzij getwijnd of ongetwijnd , van vlas, wol, Garven o. w. met H„ de garven inhalen.
katoen , zijde : Linnen, garens. een van —er m. (des -s, mrv. -s.) —ing, yr.
garen vervaardigd net of netten : Men spant Gas , yr. (mrv. -sen.) kleine straat of steep)...
het garen ; fig. llij is menigmaal voor het Gas, o. (van bet mrv. -sen,) elke luchtgaren geweest , hij is meer dan eons op het
vormige v/oeistof : Het woord gas werd in
punt geweest am gegrepen of gevangen te
de 16. eeuw door van HELMONT gesineed.
worden. Oorspronkelijk schijnt het linnen
inzonderh. waterstofgas ter verliehtinp; :
garen te hebben beteekend.
onverb.. b y .
Men begint de steden hoe langer hoe meet
verkort van garenen , dat tot gadrnen wordt
met gas te verlichten. —bek m. bek
saAmgetrokken. -bakje,o.bakie ter berging
eener gaspijp. —fabrieli, yr. —lamp,
van garen.—bleek, y r. —bleeker, m.
vr. —leider, m. pijp waardoor het gas
-bleekster, yr. -doos,vr. -fabriek,
wordt geleid.
o. Hat van gaa.
Vt. —fabrikant, m. —kande], m.
—meter , m. werktnig ter aanwijzing
—haspel, m. —ketel, m. —Mopvan de hoeveelheid verbrand gas. —pup
per m. die garen klopt ; werktuig , met
vr.—stolier m. --stokerij, yr. het
hetwelk garen wordt geklopt. hies m.
stoker van gas ; gasfabriek.
—kooper, m. —koopster
vr. Gast , in. (van den -, mrv. -en.) iernand
—mandje o. mandje ter berging van
man of vrouw, dien men aan zijne tafel
sehaekt, yr. droogschacht.
garen.
onthaalt , Iietzij voor niet of (in eene herberg ,
—twijnder, m. —twijnderij yr.
ens.) voor geld : Wij krijgen van daag
(mrv. -en.) bet twijnen van garen ; werkgasten. Gasten noodigen. Zijne gasten goed
plants van den garentwijnder. —twijnster,
gast ?neeoni holen. Fen gast wag
yr. —verkooper m. —verhoopbrengen. BI iemand te (als) gast zijn ,
ster, yr.
o. —winkel, m.
yawl. re gast gaan ,
ten gastmaal pan
—zak m. zak ter berging van garen.
fig. Ergens slecht te gast komen ti. i.
Garf, yr. (mrv. - y en,) school: Gotten hint/en.
sleclit ontvangen worden. Ann Lets te gast
Bet land om de garven hebben, Op de gargoon , zich aan jets vergasten. Sprw. Ongeyen bouwen, d. i. in Gelderland , enz. korennoode gasten zet men neuter de deur wie
gemeenz. De top/es van
pacht betalen ;
niet genoodigd is , wordt afgewezen.
die
de garven eten, de baste spijzen krijgen of eten.
zich op eene vreemde plaats met eenig he---e o. (des -s, flirt. -s,) verkleinw. van
paald don l ophoudt , bij v. op eene badpiaats,
gaff
zie nad;7ast.
die eene plants in een
G-4 arnaal, y r. (mrv. -alen,) eene sooet van
enkel geval coder bet geleide van een' ander'
kleine smakelijke kreei'ten in de Oost- en
bezoekt: Eene verkindeling ids Bost
de Noordzee,
beeooTr' 9 e. broodjo
WONeP. En' ga g merir!)roppgen.
weekJ
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knecht, bij v. drukkersgast, werkgast ; van
bier:
iemand , die bekwaam ofgestepen
is : .Hij is een gast van iets, dat groot
is, b. v. van een' snook : Het is een gast.
—heer, m. de °minder met opzigt tot
zijne gasten : Onze gastheer was uitgelaten
van vreugde. —houder die gasten
voor geld onthaalt. —houdster, yr.
—maal, o. fig. feestmaal , plegtig maal.
o. rent om als gast verpleging
te eischen ; regt en en pligten van gastvrienden
onderling: Het gastregt sehenden.-rêren
zie Gastereren. —vrij, (-er, -st,)
by. en bw. bereid om gasten kosteloos te
onthalen , herbergzaam. vrijheid, yr.
---vrouw, yr. de onthaalster met opzigt
tot hare gasten.
*Gast, m. (van den -, mrv. -en, ) in Gelderl.
enz. hoop van vier of meer ter droning tegen
elkander opgezette schoven : De rogge aan
gasten zetten. —en, b. en o. w. met H.,
koren aan gasten zetten : Is de rogge nog
niet gegast ?
Gastereren, o. w. met H., gastmaal
houden . to Gast pan ; fig. smullen. --erij,
vr. (mrv. -en.) gastmaal , feestmaal.
Gasthuis , o. finis , waarin arme zieken
opgenomen en verpleegd worden huis , waar
acme oude lieden kost en inwoning genieten
proyeniershnis. Sprw. : Het is daar geheel
in het gasthuis, de rneesten zijn daar ziek,
in dat huis zijn vele zieken. Dat is de weg
naar 'tgastkuis, dat is bet middel om arm
te worden. Ik ben ook iu dot gasthuis
ziek geweest , ik heb die dwaasheid ook
begaan. —arts, M. —het , yr. bel, die
in ern gasthuis geluid wordt , wanneer men
aan tafel pat, enz. —doctor, m. jongen , m. ,longer, die boodsellappen voor
een gasthuis doet.—herk, vr.—
—lieden m. mrv. lieden
in een gasthuis. —meester, m. opziener
j i g eengastbuis. —meEd, vr. – moeder,
vr. -- poort ,
—prediker m.
vr. --preetier, m. -tatin
in. —wader , in.
m. en yr.
zieke in cell gasthuis.
tlilastje .5 0. (des -s, nut,. -s,) Yerkleinw. van
gast ; inzonderh. stoute kleine jongen.
Gasverrieitting, vr. verliehtivg met gas.
Gat, o. (des -s, 711111. -en.) opening: Een gat
in eene plank boren. Een rierkant, diep,
wijd gat. Sprw. Hij ziet door eene plank
zonder gat. bij maakt aamnerkingen op
alles ; fig. Ik zie er geen gat in, ik zie er
frell middel voor. Een gat stopper. eene
dringer selmld hetalen. weettoor ieder
gat cell' spijker nage/. IPeet ik een' gat,
lzaj weet eel"' spijker, 116 weet y our alles
raad. II ij is voor een gat niet te range'',
hi] is niet lint te bedotten. Met weten iii wat
oaten het te gieten
weten hoc men

Ge
er zich door zal redden. genieenz, aarsgat,
aars, aehterste , billen : Op zijn gat vallen ;
fig. De nering gaat op Naar gat zitten,
d. vermindert. Iernand een' root of schop
onder het gat geven, d. i. hem wegjagen.
Zijn gat rol znipen,, zich bezuipen. Iernand
in het gat kruipen, Iernands gat lekken,
likken, hem loge vleijerijen bewijzen. Iernand
adder 'gat loopen , d. i. hem naloopen.
van een schip achterste gedeelte : Een
schip op zijn gat zetten. gevarigenis ;
van bier : Een gat ran een huis, een el lendig
eerie wonde : Een gat in 't hoofd
huis,
Iernand een gat in den arm steken,
d. i. hem aderlatcn. mond van een' oven ,
van eene haven , enz.: Baiter of Binnen
buiten of Binnen de haven zijn.
gaats
vermindering van voorraad: Wej hebben
al een' gat in den turf, onze turf is at
merkelijk verrninderd; fig, van een bankeroet:
Dat zal een gat waken , daar zal veel te
kort komen. Een gat in den dug slapen,
des morgens laat te bed liggen. --en,
b. w. een gat in jets maken , doorboren.
--epetiel , zie Gateplateel.
Gateplateet, o. ver3iettest, doorslag.

Sprw. llij is zoo digt als een gateplateel,
bij verklapt alles. —eplateeltje , o,
verkieinw. van gateplateel. --ig ( - er, - st,}
by. vol paten, ---je, o. (des -s, tam -so
verkleinw, van gat , inzonderb. van gat your

achterste.

b,„ w. (ik gatlik,

enz.) gerneen, op eene lage wijze vleijen.
yr. (mrv.
—Maier,
-en.)--likster, yr.
Gave, vr. (mrv. -n.) gaaf.
*Gazelle, yr. (Hire. -n,) eene Afrikaansche
geit, welke tot bet geslacht der antilopen
behoort.
Ge, persoonl. voornaamw. eene verzachte
uitspraak van het onwellnidencle,,gij . wanneer
dit toonloos is : Hilt 8 e nay spreken? Wilt
gij me .spreken? Zie ook .fie.
Ge, een toonloos onsclreidbaar voorvoegsel
van een uitgestrekt gebruik, welks grondbeteekenis met, mede,samen (bet Latijnsche
co, con) is. Het vortnt 1.) Zelfstandige
n a a rn w 00 d n , en wet a,) namen van
personen of zaken , welke tot can' of meer
andere zekere betrekking staan , of
bij elkander be;rooren , bij v.: gebuur
(zoo veel girls medebtrur), ge.specl, yemaal,
yenant gelid, d. een lid , dat bij een
tegenover,taand lid !reboot'',; b.) verzamelende woorden , bij v.: geberyte geboomte,
gerogelte onder deze zijn er vele, die hunne
verzamelende kracht ge!leel en al verloren
hebben ; c.) begripsnarrien , die cane herhaatcle of voortgezette handeling uitdrukken,
bij v. gebluas, gebrul ; d.) begripsnamen , die bet door de handeling voortgebrachte or bet voorworp der handeling te
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kennel] geven bij v. : gedicht, gezang, gesprek , gebouw ; e.) benoemingen voor de
middelen of werktnigen , waarmede jets verrigt wordt bij v. : geweer, gebit , gevoel,
gehoor, gezigt. II.)Bijvoegelijke naamwoord en en wet van werkwoorden or
verbale stammer). waarbij het de aanwezigheid
van het in den stain gelegene begrip of de
geneigdheid daartoe aanduidt , hij v.: gtwis,
gel(rten. gedwee. In eetrige dozer woorden
is de kraeht van het voorvoegsel mo(irlijk
to herkermen , b. v. gespraalzaam ; b.) van
zeifstandige naamwoorden , die in den vorm
van verledene deelwoorden een voorzien ziju
van het voorwerp aanduiden, bij v.: ,,;elaarsd.
gespoord , gebekt , gehorend. III.) W e r kw o o r d e n , van andere werkwoorden , die
echter thaw; veelal B eene kenbare wijzip;ing
in de beteekenis ontvangen . bij V. : geleiden,
leiden, vergezellett, verzellen, geheugen,
heugen. Bij cenige heeft echter yersehil van
beteekenis plaats, bij v. : gezeggen, zeggen,
.geworden u ' orden , gedenk, n , denken.
Iv.) Verledene deelwoorden, van
alie werkwoorden, die niet met een toonloos
voorvoegsel saamgesteId Itjn, hij 17,:gedaagd,
vooryelegd. nitgevorscht, Zie Vernissen.
—aard , by. vao deze of gene natuurlijke
geaard.
gesteldlwid : Hij ?vas toes
—aard, by. van area voorzien. —aardheld, y r. natuurlijke gesleldheid , aard.
—aderd b y . van aderen voorzien
—armd b y . van armen voorzien ; are n
wandelden gearmd de dear
in arin
baar, 0. (des
mrv. -aren,)
uit.
houding , wijze van zich voor t o doen
beweging van het am (van 'linden ,
e r kunst):
hoofd en oogen, naar de rege!en (h
Die leeraar )laaakt sehoene gebaren. -,
getier,, rnisbaar,, geraa Eett groat gel'aar
een gebalr
gemeen :
makett;
van den duivel. in de eersle beteekenis
rreernt Gebaarde, (ourr. -n,) 't weik
door (VEIL. en anderen ward' afgekemsd.
--board, (-er, -st,) bv, good van board
voorzien. —baarde , vr. zie G-ebaar.

—baarmaalister,, y r., —baaranaker rn. die gebaar maakt. —baarmaking, y r. gebarenvel. —babbc,-1,
o. (des -s,) aanhoudend babbelen. —baf,
o. (des -s,) gebas. —ba lk o. (des -s, niev.
-ken,) gedurig bakken ; het gebakkene ;
snikergebak. —bah je o. (des -s, nice.
p;ebak ;
ge-s,) verkteinw. van
meenz.: Het is eengebak er is Met vent
coeds aim hem of Naar. —balder, o.
(des -so het balderen (van geselint). —barenspel, o. spel der gebaren. —has,
o. (van bet -,) het voortdureod bassen.
—bed, o. (des -s, mrv. -en,) het bidden :
In het gebed zijn.* -, de gedacliten of woorden
die men biddeud uitspreekt, beds: Het gebed

Debi
des Heeren. Een gebed voor iemand doen.
—bedel, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend bedelen. —beden veil. dw. van
bidden. —bedenboek, o. bock met
gebeden. — bed je o. (des -s, -s, )
verkleinw. van rebed. —beef, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend bevel). —beend,
b y . van beenen of beenderen voorzien.
—beente, o. (des
mry -n,) beenderen:
De °mien:i d zit tot in zijit gebeente, hij is
zeer ondengen (I.
doodsbeerideren Een'
haas in 't gebeente legyen, (1.
opeten ;
Alen besehreit nog zijn gebeente , d. i.
zijn' (mod. —beijer, o. (des -s.) herhaald
of aanhoudend beijeren. —bekt by. van
een" bek voorzien ; Goed gebett zijn,
d. i. den mond lot zijir' wil hebben.
gebekt zijn. niet Iigt tot iets le bewegen
Dat wig is spits gebekt, gemeenza
zij is spijtig, scherp. o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend t en. —bengel,
o. (des -s.) herhaakl of aanhondend bengelen.
—bergte 0. (des -s, mrv. -n,) aaneene
sehakeling van bergen , bergketen : De gebergten van Zwitserland. —beten
dw. van bijtere. o. (de4 -5 )
herhaald of aaithoudend betiken. --bevel,
0. (des -s.) herhaald of aanhoudend beuien.
--beard,
dw. van benren en ge-

beuren. —benTien, o. en onpers. w. met
Z., plants frebbee , voorvallen, gesehieden :
Zoo iets ziet men dagelijks gebeuren. Er
gebeuren 'bans vreeinde diugen. Het is
eerie gebeurde :auk. Het is meer gebeurd.

te heart vallen : Zoo lets is hem nooit
gebeurd. —beurlijk be. dat gebeuren
kan, mogelij k. ---beurlijklieid, yr.
mogelijkheid. —beurtenis vr. (mrr.
-sell,) voorval , het gebettrde. —benrtenisje, 0. (des -s, ?ivy. es) verkwinw.
van gebeurtenis. bled, o. heersehappij ,
gezag , wag t : Het gebied over iets voeren.
*-. tgestrektheid eerier heerschappij: ender
het gebied van Oostenrzjk. landen ,
waarover men gebiedt ; fig. Het gebied
der welsprek ndheid. —bieden
b. w. met gezag bevelen, a Is beer en meester
voorsehrijven
heeft u
geboden ?
- 0. W. met
bet bevel over iets soeren :
Over een land eerie Moot, enz. gebielen.
- heerschen. —biedend, b y . en bw.
fig. beve:end , norseh :
geb;edende
tow' .
in de spisaakk. : De gebiedende
wily, die voter ' y ,391 bet werkwourd .
waarbij men iernand iets gebiedt, ]real tot
lets vermaant of ore iets bidt , aus: Geef
den armen man eene aalatoes. —bietleIliS, y r. weinig gebruik., groetenis, groet.
—bieder m. (des -s, wry. -s.) die gebiedt , bevelhebber, beer, meester. —bieding , yr. —biedster y r. (mrv. -s.)
die geb:eilt ; mevrouw, meesteres, —Med-
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voerder m. bevelvoerder. —biedzuelttig, (-er, -st,) by. heerschzuehtig.
—bijt, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
bijten. —bik o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend bikken. bit o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend billet' .--brad,
1w. die (dikke) billen heeft. —hint,
—binte, zie flint. —bit , o. het vermogen d,-r tanden oin te kannen bijten :
van hier: de tanden zelven : Een goed yebit
hebben. bit of mondstuk van een paard.
—blaa,r, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend blaren. —blaard by. met eerie
blaar voor den kop boat. —Maas o.
(van het -,) herhaald of aanhoudend blazen,
—biaat o. (des -s,) herhaald of aanhoudend blaten. —biaf, o. (des -se ) herhaald
of aanhoudend blaffen. —bleet , o. (des
-s.) herhaald of aanhoudend bleeten.
—bleken, verl. dw. van blijken. —bleyen , verl. dw. van blijven. , o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend blikken.
—blikk.er o. herhaald of aanhoudend
blikkeren. —blink , o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend blinken. —bloemd, by.
van stoffen,met bloemen gekleurd: Gebloemde
stollen. ---;bloemte o. (des -s,) allerlei
bloemen. —gebobbel, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend bobbelen. —bod,
0. (des -5, mrv. -en,) bevel : Gods yeboden
onderhouden. *-, afkondiging van een voorgenomen huwelijk : Onder de geboden staan,
d. i. tot een huwelijk aangeteekend zijn.
Zij hebben morgen het laatste yebod. De
geboden stuiten, wettige bezwaren tegen de
voltrekking van een huwelijk inbrengen.
—bodes, verl. dw.van bieden en gebieden.
—boefte 0. (des -s,) sehnim van yolk.
—boegd, by . met een' boeg voorzien.
—boen o. (des -s,) herhaald of aanhoudend boenen. —boert, o. (des -s,)
herhaald ofaanhoudend boerten.—boerte,
0. (des -s,) weinig gebruik. , boerenstand,
boeren. —boet 0. (des -s,) herhaald of
aanhoudend boeten. —bogelield , by.
van een' bogehel voorzien. —bogen
verl. dw. van buigen. —bon' o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend bommen. —bonden, verl. dw. van binden. by. zoodanig,
dat alles goed samenhangt Gebonden sans.
—bonli, o.(des -s,) herhaald of aanhoudend
bonken. —bons o. (van het -,) herhaald
of aanhoudend bonzen. --hood, verl. tijd
van gebieden. —boomte o. (des -s.)
vele boomer) te zamen groep boomen.
—boor, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
boren. —boord veri. dw„ van boorden
en boren. —boorte yr. (mrv. -n,) toestand van het geboren worden : Het kind
stierf bij de geboorte ; fig. In de geboorte
smoren , in den beginne vernietigen. *-,
alliornst : Ern man van geboorte. *-;

Gebr
geslacht. —boorteakte vr. akte ,
welke aantoont, wanneer, waar en van welke
ouders men geboren is. —boortebrief,
m. geboorteakte. —boortedag m.
dag , waarop men geboren is. —boorte&taut o. gedicht op iemands geboorte.
—boortedorp , o. dorp , waar men
geboren is. —boortegroet m. gelukwensching op iemands verjaardag. —boortegrondon.groad, waarop men geboren is.

-boortelied,o.geboortedicht—boortejaar,o.jaar van iemandsgeboorte. -boor-telijst, yr. lijst der geboorten.—boortepiaats, vr. plaats, waar iemand geboren
is. —boortestad, yr. stad., waar iemand
geboren is. —boortestar,, —boortester , yr. ster,, onder welke men voigens de sterrewigchelarij geborenis.—boortetijd, tijd van iemands geboorte.
—boorteuur, o. uur van iemands
geboorte. —boorteylies, o. vlies ,
waarin de vrucht bevat is. —boortig
by. geboren : Van Amsterdam geboortig.
—boren verl. dw. van het vroeger (Ingelijkvl. baren, d.i. ter wereld brengen: Geboren
worden , ter wereld komen. Geboren zijn,
.ter wereld gekomen zijn Een geboren dichter.
Een geboren Pariejzenaar ; fig. De tijd is
nog niet geboren , d. gekomen. —bong,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend borgen.
—borgen , verl. dw. - van Bergen.
—borrel o. (des -s,) herhaald of aanhoudend borrelen. —borrekik, zie Gerikkekik. —borst by. die. inzonderh.
zware , borsten heeft. —borstel , o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend borstelen.
—borsteld by. met borstels voorzien.
—borsten , verl. dw. van bersten.
—bou.w, o. (des -s, mrv. -en,) het gebouwde , bij v. huis , kerk , toren , enz. :
Men vindt er sehoone yebouwen. —bouw.
tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
gebouw. —brzad, o. (des -s, mrv. -aden,)
gebraden vleesch : Brener, het gebraad op
—braadje, o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw,
van gebraad. —braa,k o. (des -se;
herhaald ofaanhondend braken.-brabbei,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend brab.
belen. —braeitt verl. dw. van brengen,
—braden, o. zie Gezoden. -bra,k,
veil. tijd van gebreken. —brat o. herhaald of aanhoudend brallen. ---bras,
(van het -,) herhaald of aanhoudend brassen.
—breek, o. (des -s.,) herhaald of aarthoudend hreken. —brei o. (des -s,:
herhaald of aanhoudend breijen. —brek,
o. (des -s, mrv. -en,) behoefte aan de voornaamste noodwendigheden des levens: GAreA
lijden. Van gebrek oinkornen. *-, behoeft(
aati anderedingen , sehaarsehheid, gemis :
heb gebrek aan geld , pennen , boeken , enz
of : Ili heb geld , pennen , boeken enz
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gebrek. Gebrek aan moed hebben. Beoods
gebrek 1Vden. Bij gebrek, van rene pen;
fig. In gebreke blijven zijne belofte Met
houden , niet aan zijne verpligting voidoen.
Sprw. Bj gebrek van brood eet men korstjes
van pasteijen,wordt gezegdewanneer iemand,
bij semis van eene geringe zaak , eene andere
van grootere waarde gebruikt. zedelijke
onvolmaaktheid :Niemand is zonder gebre ken,
waarvoor men in de yolk staal ook zegt als
Sprw.: leder gek heeft zijn gebrek.
ligehaamsongemak : Iltj heeft een gebrek
awl de knie ; van frier iii sommige streken
voor: va I !elide ziekte. —hrek en, wig el. o.
v. met II., ontbreken. --1Drekie o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van gebrek. —1)rekkeilj4, (-er, -st,) bv, en bw. gebreken
hebbende, inzonderh. net ligehaamsgebreken
behebd, bij v. I; reupel , mank.
lijkhehl , Yr.
(-er
-st, ) bv. schaarsch ; Len
gebrellig werkwoord, dat het eene of andere
tied mist ; zoo heeft bj v. kannen eene
p,ebiedende kis. —brie g eln. , o. (van
het -.) herhaald of aanhondend briesenen,
—broddei , 0. (des -s.) herhaald of
aanhondend brodfie!en.
, 0.
(des -s.) broedse! ; siechte inensehen.
--broed.oriUnzer.1 , in. en yr. fin%
voile never en incite:. —74.roede,25'
rn. fire. twee of 'neer hroe(lers
eene
zaak vineenseha;)peli . ;k drijven : De Geso;r2s veer breeders.
broeders Bel nicanie.
zoo als in de 11elvert. 1- 171.7 waren tevaalf
ebroeders. —ri32-oceaeirsertialp, vr.
dersehap. --b:i. oete,i,o. (des -s,) golll'oed.
—broe'Ll, be. die eene broek draa3t.
—beroliell 9 veil. thy. van beeken en gebreken. die eene beenk. neeft : Jij vend
afgeLeurd , onl(Iat hij gebreken wfis.*-. he.
p,eb-ekkig : IJj spra/ geb ro ken En ,3 else h.
in de rehenk. : Een gebroken f etal ,
dat minder is, dan een geheei.
0. (des -s, -s.) gebroken getai , break :
Piet is in de gebrbkens. —brom 9 o.
(des -s.) henhaald of aanhoulenei browinen.
, 0. (van bet -,) herhaald of aanboudend bruijen; levnn,
0. (des -s, mrv.-en.) aanwending van its :
Gebruik van lets maken. 1k Iteb Jeers
gebruik van die kamer. yermoaen 0111
jets aan to wenden : JIIJ verloor het gebrnik
der spraak. gewoonte „ Zwa113': Deze
mode is niet ?neer in gebruik, is buiten
gebruik. Ji gebruik brengen, Linen. 4—,
jets, 't Welk door iangdurige gewoonte
tot eene wet is geworden : De gebinileen

van een land, van een volk. Het gebruik
wil /Let, breng t het mede.
( - er, - st,) LW. hetaene gebruikt wordt :
Een ge rui '1)1 wooed. *-, dat volgens
hetebruik is : Het is pier gebruikelijk ,

Getin

dat men op den trouwdag bruiloft houdt.
—bruikelitilield, y r. —brtaiken,
b. W. aanwenden , zich ten finite milken :

Een geneesrniddel gebruiken. Gebraikt
ge dat boek nog ? Skid's gebruiken. Men
moet geduld,tijd, drangredenen gebruiken.
Wij gebruiken deze kamer nooit. Zult grj
lets gebruiken ? eten of drinken ? Zij heeft
in twee dagen niets gebruikt; Ilij
laat zich tot alles gebruiken, is tot alles
bereid. —bruilier, m. (Le geIvnikt;
zie ook 4 : ruiker. —braillEster, yr.
(mrv. -s,) die gebruikt. —bruilit
dw. van bruiken en gebruiken. —brztis,
o. (van het -,) berhaald of aanhoudend
bruisen. —bruit o. (des ..s,) herbaaid of
aanboudend brullen. —big, 0. (des - s,)
herhaaid of aanhondend buigen. ,
0. (des -s,) herhaald of cianhoudend bui:en.
—b g lacier o. :(des -s.) herhaald of aan, 0. (des -s.)
boudend bulderen.
buti.t9
herhaald of aanhoudend bulken.
—bump , En. buur.
bv.
—butarsehap, vr. bnurschap ; butirt.
, in. envr. (des -,
-n,)dia
cerdur
voor den regter gedaagti is „
verweerster. —damn, NW!. dw. van gedoen
en doen ; argeloopon : Het is
ge(Iaan met hem , gemee:tz. hij pat sterven
of hij sterft ; 0,-)k : zijne za!,en k [ ' mien niet

hersteld worden. Dat ziet er vrif
wel gedaan nit, is tame!ijk fraai. Sprvs.
Getlane za4e3, hebben i;eee.,/ kerr , ‘s;et 5,,,r-daan is , leat z;eli Met ongedaan
—dralEate, vr. (niir. -22,) het iiit'2,.21idle
Van iets. het iiiiAvendi(Je Inollthnen, di twin,
ged . (1111(2 ;
(10 gest.:1Ite: Zij is SC110011 V
ii;;. toodra3t Varl Zakeii : Die zeal,- is
gedaante veranderd heeft een aniler
zien gekregen. soms yoor per,,,00n

trad «!ne lanj e gedaante na g ? ill )
—aaantewerandering,
Yr. veranderin:; van
gedaante bij v. van de rupsen . de
verl.
women, de kikyorschen.
tijd ClI verb dw van gedenken . en ver!,
dachte , yr. (mrr.
dw. van dei}ken.
(IL( (1
-n,) het dentin : In gedachte
het in gedachte , d. terwii! ik aan ietK
(anders) dacht. - beraamd , pan vow-nemen : Al mijne gedachien werden verij-

deld, ik ben van gedachte, or van g eda elder, ,
sinus Amerika te goon. *-, denk beei
gevoelen, 'p eening, oordeei : Nen is algt meets
van gedachte. - beraad overveging :Iii
gedachte nemen. herinnering :
lets nit zijne qedachten zetien. —th-achteloos ( -zer, -ste,) bv. en bw. die Met
denkt of nadenkt, onbedachtzaam, achtelom
—dachteloosheid, y r. gebrek aan

nadenken. —daclatenbeeld, o. voorhersensenini. —dachtenis
35
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yr. (nirr. -sten.) nagedachtenis, herinnering:
De koningin zaliger gedachtenis , zie
Zailiger. Ter gedaehtenis , ter herintiering. geschenk ter gedachtenis Zj
schonk nuj eene gedaehtenis.
testreep vr. een teeken (—) in het
schrij y en, orn de opmerkzaarnheid op te
yekken. —daeittig, b y . die zich jets
berinnert, indachtig Iemeind gedachtig
zijn, aan iemand denken ; fig. 1k zal het
gedachtig z tyn , gerneenz. voor : ik zal
het u betaald zetten. —damp o. (des • s,)
herhaald of aanhoudend dampen. —dans,
0. (van bet -,) herhaald of aanhoudend
dansen. —darmte, 0. (des -s.) de darmen.
—dartel , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend dartelen. —11anwel, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend dan welen.
0. (des -s.) herhaald of aanhoudend davcren.
—deed, yell. tijd van gedoen„—deelite,
0. (des -s, -n.) deel portie , part :
Eenige gedeelten kunnen niet gebraikt
worden. Dit gedeelte van het bosch wordt
gereld. —deeltelijk, by. en bw. ten
deck, bij gedeelten, tegenstell. van geheel :
1hj heeft mij ,f;edeeltelijk in geld en gedeeltelijk in 2thsels betaald. —degen,
verh dw. van dijgen. "-, by. natuurlijk outzonder vreernd
staari Gedegen gond.
bijvoegsel , zuiver, fUn : Een beker van
gedegen zilver.
denkblad o. blad
tot herinnering aan een' persoon of zaak ;
fig. Gedenkblaclen , geschiedenis. —delibock o. bock, waarin men bet denkdenlicedel , yr.
waardige opsehrijit.
i.cederrkblad. —denkdag, verjaardag.
—ile,n2 -1 en , onreg. b. en o. w. met II.,
can remand of ids denk-en, zieb herinneren:
De moeder gedenkt hare barenssmorten
suet nicer. Ik gedenk nog dikwijls can die
genoegelijke oogenblikken. &ere geclenk
anijner , (ifs Gij in aw konin,;. rijk :nit
9e/:omen zijn ; fig. Gecleiik rimer bid' den
torst , \Aces tnija voorspraak. Sprw. Zai;zien
(bet gedenken. a. w. met U. voornernens
zijn deoken : 1k gedenk er he,n te cuan.
-, bopen , de hoop voeden. De onziklige
vorm met den 2. naarnv. kornt weinig ifleet
oor. —clienkraaaid 9 vr. ant maid- of
kegelvormig gedenkteeken. obelisk. -deriiim. penning geslagen ter
peztniag
berinnering can een inerkwaar dg vooryal.
denkroi, vr. gedenkblad. - denkschrift , o. gescbrift tot aandenken.
—denksprenk y r. gedenk s aardige
spreuk ter herinnering aan eene waarbeid,
enz. —denikstuk, o. sulk tot aandenken
of herinnering. —denkteelien, o. een
teeken tot aandenken : Een gedenkteeken
oprigten. —dentivvaardig (-er, -st,)
b y . dat waard is, lierdaelit te worden.

- beden,),liet gedenkwaardig ziju; jets gedenkwaardigs. —denkzuil y r. zuil tot aandenken eerier merkwaardige gebeurtenis.
—deun 0. (des -s,) herhaald of aanhoudend deunen. —dicht o. een yers
diehtstuk: Een gedicht maken, opzeggen,
opsnijden. --dicta0e o. verkleinw. van
gedicht. —dichtset o. (des -s,) in den
bijbelst. gedachte , overleg : Al , t gedichtsel
der gedachten. gemeenz., zie Ver-

of aanhoudend dorschen. —dorst

—denkwaardigheid, yr. (inn'.

dw. van dorsten en durven. —dou-sv,

dichtsel. —dichtseltje

o. (des -s,
gediclitsel.
—dienstig (-er, -st, ) by. en bw.
genegen om diensten te bewijzen ; dienstvaardig : De knaap is zeer gedienstig ; fig.
Een gedienstige geest , een bediende of
boodschaplooper. Een gedienstig meisje
cane verzaehte uitdrukking voor : een

wire. -s,) verkleinw. vat

—dienstigheid
yr. het gedienstig zijn ; dierrstbetoon.
—dienstiglijk bw. —dierte o.

geriefelijk rneisje.

o. (des -s, mrv. -n,) verzameling van dieren:
Bet gedierte des velds. --dijd veil. dw.
van gedijen en dijen. —dijen o. w. met
Z., vorderen , voortkomen , slagen : Het
koren gedijt goed. Sprw. Onregtvaardig
goed gedijt niet, zw Bedijen ; fig.
verstrekken : Dat zal it tot eer gedijen.
gehrkken : Al writ 1ij doet, gedijt hem.
--ding o. eene regtszaak, een pkidooi ,
proces: Ben gelling hebben. —dingbezorger m. pleitbezorger. — dingsehrijver m. grittier bij een geregt.
—dingstuk 0. processiuk.
stukkamer, vr. griffin. —dingza,a1,
VP. pleitzaal. —dissel 0. (des -s,) fig.
gestribbel , gekibbel..—dolirobel , a. (des
-s,) herhaald of aanhoudend ciobbelen.
—doe , 0. (van bet gemeenz. getier
leven gedruisch : Wet is dear vow een
gedoe ? —doen, o. (des -s.) vie G'ettloe.
*-, gemeenz. bezitting, inzonderheid van eer'
hoer : BJ zit in een goed gedoen. —doen
(zicla), onreg. n. w. in dea Iagen st. , zich
beheipen : Ilij kan er zich, niet Knee gedoen.
—doente 0. (des -s.) zie Gedoen.
—doentetje o. (des ..s,) verkleinw. vaga
i ecloente. —doken , verl. dw. van
—dolven verl. dvr. van
delver]. --dommel, o. (des --s,) herhaald
of aanhoudend dommelen. —donder
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend donderen;

fig. (let gedonder van 't gesehut.
-dongen verl. dw, van dingen.
—doogen b. w. toelaten toestaan ,

verdrap;en , dulden : 1k zal het nimmer
gedoogen. --doogzaain, (-zanier, -st,)
bv. en bw. weinig gebruik. verdraagzaam.
—doogzaamikeid, yr. verdraagzaamo. (van bet -,) herhaald
heid.
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bet verouderde geduren, duren ; doch enkel
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend douwen.
gebruik, als) voorzets. terwijt of zoo lang dit
—draalf, o. (des -s,) herhaald of aanhouof dat plaats heeft of duurt Gedurende
dend draven. —dra,ai, o. (des -s,) herhet gansche jam% Gedurende al dien tijd.
haald of aanhoudend draaijen. --drawl,
—durig, by. en bw. aanhoudend, gestadig,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend dralen.
bij herhaling : Eene gedurige koorts. Hzi
—drag, o. (des -s,) iemands wijze van
komt gedurig weder. —durigheid,
leven : Een goed; slecht , voorbeeldig ,
yr. —duriglijk, bw. gedurig. —duuronberispelijk gedrag. —dragen (zich)
zaam , zie Duurzaain. —duurw. w. zijn' levenswandel zoo of zoo inrigten :
zaamheid, zie Duurzaamheid.
Ilij gedraagt zich goed sleeht ; fig. Het
o. (des -s,) herhaald of aanleger heeft zich, dapper gedragen, d. i.
houdend dwalen. —dwarrel, o. (des -s,)
heeft dapper gestreden. verblijven Hij
herhaald of aanhoudend dwarlen. —dwee,
gedraagt zich, Merin aan raw oor deel.
(-er -st,) by. en bw. buigzaam, smijdig ,
—dragen., vent. dw. van dragen en
lenig , doch weinig gebruik. : Gedwee leer;
gedragen. --draging vr. (mrv. -en,)
fig. buigzaam, zaehtaardig volgzaam
gedrag. —dragslijn vr. re gel , waartoegevend:Iemand gedwee maken.-dweenaar men zich gedraagt. —drang o.
heid s y r. —dweep o. (des -s,) herherhaald of aanhoudend dringen; het dringen,
haald ofaanhoudend dweepen.—dureneu,
de drang; groote en digte drom van menvent. dw. van dwijnen. —dwell, o. (des
schen, dringende menschendrom : Ik haastte
-s,) herhaald of aanhoudend dweilen.
mij,om uit het gedrang te komen.—dreig,
--driving, 0. (des -s,) herhaald of am.
0. (des -s.) herhaald of aanhoudend dreigen.
houdend dwingen. —dwongen, yen].
—drentel, o. (des -s,) herhaald of aandw. van dwingen. (-er, -st,) b y . fig.
houdend drentelen. —dreian, o. (des -s,)
gernaakt , stif. —dwongenheid, yr.
herhaald of aanhoudend dren nen .- dreven,
geriaaaktheid , stijfheid.
vent. dw. van drijven. —dribbei o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend dribbelen. Geef, m. enkel in : le geef voor niet ;
fig. gemeenz.: lets te geef hebben, half
—drink , o. (des -s,) herhaald of aanlets zeer goedkoop
te geef hebben , d.
houdend drinker'. —droeg, Yeri. tijd
, by. gemeenz.
gekocht hebben.
van gedragen. —drogt o. (des -s, mrv.
Goed geefseh, zijn, rnilddadig
enkel
-en,) misdragt , wanschepsei , monster : Het
zijn , mild zijn.
ster, yr. (mrv. •-5,
gedrogt wend met geweerkogels doorboord;
die geeft.
fig. misvormd mensch. —drogtelijk
(-er, -st,) b y . en bw. dat naar een gedrogt Geel , (pier, -st,) b y. benaming eener
lichte hooldkleur, die tussehen bet rood en
gelijkt , monsteraelitig ; fig. misvormd ,
bet groen tigt : Zoo geel als goud. Wet
leelijk. --drogtetiikheiti yr.
gele van het ei, de dojer. De gele zucht, zie
--drogtje o. (des -s, mrv. -s,) verG-eelzucht. o. (des -s,) gele Herr.
kieinw. van gedrogt. —drongen, vent.
—achtig , by. naar het geel trekkende.
dw. van dringen. 4-, by. ineengepakt, samen—achtigheidt, yr. —gieter, m.
gedron-ceri : De man is oud en gedrongen.
kunstenaar,, (be alterlei voorwerpen vat'
—dronken, yen]. dw. van drinker'.
geel koper diet. —gieterij, yr. beroep
—droom, 0. (des -s,) herhaald of aanvan den geelgieter ; fabriek of werkplaats
dw.
houdend droomen. —tiropea,
van cell' geelgieter. —bead, y r. het geel
van druipen. --droppel o. (des -s,)
; kleur. m soort van
herhaald of aanhoudend droppelen.
oink met eene gele borst. —zucht, yr.
—druisch, o. (van het -,) lievig geraas,
eene ziekte , waarbij de huid gee! wordt
rumoer ; gewoel Verne van 't gedruiseh
men sehrijil ze toe aan gal in bet Hoed.
der stad zijn levers slijten. —ducht,
—zuchtig, bv. die de geelzucht beat.
(-en, -st,) by . fig. te duchten , vreeselijk ,
ontzettend : Eene gedurhte straf zal haar Green onbep. telw. bet geeft de afwezigheid
van een of rneer voorwerpen te kennen en
loon zijn; zie ook nuchtig.
worth, als een ver:iogen : Wij hebben gem'
0. (des -s,) bet gelaten verdra i;eir of duldcn,
bond, .L;eene geit , geen paard,. Zij heeft
inzondt-mh. van ongemak: Met geduld yenyeene honden yeene geiten, Beene paarden.
dragen, 4-, het verdragen der zwaklieden
Geen mijner vrienden. Geene Inver vrienen gebreken van anderen : Geduld met
dinnen. Geen mensch, niemand. In geenen
iemandhebben.lemandsgeduldmisbretiken;
deele, geenszins. — In de tan! van het dagelijkfig. gemeenz. Heb geduld! Een weinig
sche levee hezigt men vaak geen een, schoon
geduld! , wacht wat. —dtadig (-er,
yeen enkele (appel) de voorkeur verdient.
..st,) by. en bw. die geduld heeft : Een
geduldrg menseh. Jets geduldig aanzien.
Ten aanzien der verbuigbaarheid verschillen
de spraakkunstenaren onderling. De eenvou—thadiglijk , bw. geduldig.
digstc en welligt de beste wijze is , dat men
rende (eigenlijk het teRenw, dw, van
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Let in enkelvoud als een en in 't meerv.
als de verbuigt. —erhande —erlei,
unverb. b y . van geene mogelijke of bekende
goort gesteldheid: Geenerhande of Geenerlei menschen , dieren , spijs , wijn. Op
geenerhande wijze. Het geenerlei geslacht,
door sommige sehrijvers gebruikt voor : het
onzijdige geslacht in de spraakkunst. —sZiERS
volstrekt niet in geenen deck.
Geep , yr. (mrv. -en,) zeker vischje van
eerie groenaehtige kleur , dat men aan de
Helder op zekere tijden bij duizenden op
het strand sleept om daarmee andere visch
aan hoeken to vangen.
Geer , vrn (mrv. -en,) een wigvormige lap,
die op sominige plaatsen in een kleedingstnk wordt gezet ow bet wijder te maken:
De yeeren van een vrouwenhemd. stuk.
dat , nigvorrnig gesneden dienen moat om
ten scheepszeil aan bet eene einde breeder
to maken ; in sommige oorden , een spits
toeloopend stuk land. —en o. ne mat It.
loopen : Bat huis d i. bet
voila geese regte hoeken. -, in de scbee;)v.
afhonden.
Gettr:Faie., m. en Yr. (des -n, nice. -n.)
eigeneride.
*Geern —e bw. in sotornige streken ,
zie

*GeerLt, zie Gierst.
Geertje 9 o. (des -s, mrv. ..s„) verkleinw.
van geer.

Gee g ell 9 m. (des -s, mrv. -s,) band , snoerof keordtuig urn race te slean Iemand
met den geesel than ; inzonderh. vervoestin, verwi;cst or. : De oor/og is een
geese/ e'er volken. DE iluiTEn was de geesel
van 4iers. —znvina.. 9 m. (des -s, mrr.
-s; -arm) die geeselt ; slaal, die andere
siaven geeseit, fl eesd breeder. ---RD:2,Decl,fy,
gee:wirnonnik. m. 11;; . . degenu,
Menke dogelijks met den geese! ncidI ;(Le.,!aeri.
kas—ea 1). w. met reed2u of tom',
tijdca ; inzonderb. als cene ontmel(4! star:
brandnneekt,
Brij Tri• rd i;eseeseld Cli
vr.( 'fin. -en.) het geeselen
ontrangen.
,,ecseiheelt eene
en 14.
straf. —nztormaill- 9 m. in do
eenw naa:n van de leden eviler sekte
iNe!ke zieh nit dvkeepzindit open lij!: geese:den.
, in. paai waavaan
flaipeihmt.
cell ter G eeselin,, c Neroordecide
, NT. l'ON!C wa;vme6
'ontvangt.
eeseld nor& —stzal, y e. geeselin3'.
Geest y r. zandige Avook lands , dor land,
beidelend.
Geest 9 fn. (des -es, nice. -en,) de viu3tile
werkzame grondst of van oIteieJCb(defle
ligehamen, NI elite zich door gisting ontwikkeit
of door kuns voor den dag nordt ;Iebracht
Geest van vitriool, van hertsitoren ; van
het kruelit ; hrste, wezenlijke bestand-

dccl , bet eigenaardige innerlijke gehalte :
inzond.
De geest der wetten , eener tad.
bet onligehamelijke wezen des mensehen
de ziel, en wei a.) de oorzaak van bet leven,
de levenskracht , het leven : Den geese
geven, d. sterven; van bier Levensgeesten.

Zijne geesten waren door het vroeg opsta(fls
geheel uitepnt; b.) de ziel als zelfbewust,
denkend en met wilskracbt begaafd wezen

De geest is onsterfelijk. De geest is gewillig,
maar het vleesch is zwak ; c.) in een' weer
beperkten zin , het zelfbewuste denkvermogen , de vereenigde verstandelijke vermogens v an den menscb : Teyenwoordightid

van geest. lets in den geest zien. Den
geest vormen ; in runner beteckenis , het

vermogen om begrippen of denkbcelden to
vormen : llj /weft reel geest; d.) gemoedsgesteldheid , wijze van denken
millen en bandelen : De geest der liefile.
geest van tegenspraaL. De geest der
menses persoon , met opzigt tat
cease.
zijne denkwUze of gezindbeid : Een sterke
Eec

geest Een groote geest ontvonkte den
algemeenen na1ter ; van bier »oernt
men in het dagehjksehe !even : E en kwade
geest , iemand , die am geld kornt ironer ;
eia fig. erne rekeniicf. 4-, in bet alemeen
ieder ünlivharnelijk zenewzist wezen : God
is een geest. De keilige geese , d. de
derde persoon in de dridienige godheid.
engelen ;
Goede en kwade geesten d.
van bier voor : spoksel , de gewaande gostake van cen' afgestorvene: Geesten zien.
zeer
een geest (1.
ziet er
bleak en schrikbarend. —aellang by.
van dranken , waarin geest is : Een geestachtig voeht. —rsehtiEhei.'d 9 vr.
yr. opaewondeniteid, verrukking:

lli sp rail,: steeds met geestdrift van zijne
overt, dene moeder. —elrilfster yr.
d eepster. —th. k.fvenult, bv. dv,reepachtig.

—thi-Z vele 9 tn. die yolgens ziin voorgeyen door den vest gedreyen. wordt,
dweeper.
vv. dweeperij.
—e2,1j ,ii b y. en bw. oidigehamelijk : De

ziel is een f;eestelijk tvezen;
Het geestekile
gemiad. De yee.slel ljke en wereldhlke
lords (in het Enc. par:ement). De yeesteN ke en weeeldiljUevorsien.Eene yeestelii ke
dorhter, CC:de f1011. Het geesteVe regt.
Gees tekii
in den biibelst.
goeder, n.
gedsdiensl.i T. '--, kerlteliik :

verlieht. 4 -, tot de openbare godsdienst
bestemd at behoorende : De geestelijke
cestelijk ambt. "-, van den
st,ind.
Geese oorspronkelijk : GeesteI ijAe
yaven.
stichtelijk . dot jets godsdienstigs
inhoudt: Geestelijke liederen. "-, dat
eenigszns met den card van een' geest over-cen komt : Een geestekik ligchaani.
overeenkomstia met de gesfeldbeid van bet:
Ertl, .S)
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nieuwe verbond : Een geestelijk offer. -elilke [IL (des -n, mrv. -n,) kerkleeraar,,
bedienaar der godsdienst voorganger in
de godsdienst , predikant , pastoor , enz.
yr. het geestelijk zijn ;
fig. godsdienstigheid , vroomheid ; al de
geestelijken. —entitom o. (des -s,) de
geesienwereld, de geesten. o.
schimmenrijk. —enwereld yr. wereld
der geesten , de geesten. —eliziener,
rn. wie geesten (spoken) waant te zien.
(-er, -st,) 1w. en bw. die veel geest
of vernuft !weft: Een geestig sehrijver.
•
waarin veel geest of vernuft is: Een
eestig dicitistuk , geze(1e. Dot werk is
isieestig geschreven. —igheild, VI'. (mrv.
-hedeit,) het geestig zijn ; geestig gezegde
geestige uitdrukking of plaats. es ,
bw. verkleinw. van geestig, bw.
bw. —lizaeht yr. sterkte van geest.
—rijk (-cr, -st,) by. ea bw. die of dat
veel geest heeft, geestig , vernuFtig ; van
dranken, waaria geest is: Geestrijke dranken,
hij V. jenever , brandeN‘ijn, enz.
held 9 yr. —versuogen 9 o. vermogen
van den geest.
*Geezaw 9 rn. (des -s, niev. -en.) geenwing,
m. (des -s, mrv.
het geeuwen.
-s,) geeinwrd. —en 9 0. W. root onv,iilekenrig den riueid open speeren, dikwijis gepaard inet een geiitid, Nv anneer men slaperig
is , zich vervee!t, 001. , waarvoor men op
ve;e plaaisen gapen zegt : Zj be[/on te
geeuwen van verveling. —er 9 (des -s,
'wry. -s.) in. (des -s, Intr. -s.)
die gedurig gccuwt. —Lug, yr. —ster.9
yr. (mrv. -s.)
tifeil, 0. gedweil. --femme!, o. (des
9
herhaald of aanhoudend femelen.
0. (d(s -s ) herliaa!d of aanhondend fepperi.
--flime1 9 a. (des -s.) herhaidd of aanhoudend fijmelen. -- glathier 9 o. (des -s.)
herhaald aanhotidend iladderen.
0. (des -s.) hethaaid of aanlioirk!nd
•
flakh.eren. —Kap 9 0. (des -s,) herhaald
9 0. (des
of aanhoudend happen.
-s, ) her haa!d of aaaboudeiid fleernon.
---flitlioriEoc.).Z , 0. (des -s,) 1r1iaaJ ()roan—flitEatilerir 0. (des
houdend
-s.) herhaaid (d aantiondend fliUeren.
ffloddeze , 0. (des - s,) herhooM of
EcaxisLer 9 o.
aanhoudenti flodderen.
n
((ies -s,) Iierhaald of aan kisondend flon ke:T.
o. (des -s.) herhaal -.1 of aanhondend tinisteren. —that o. (des .s.,)
berhaald of aanhoudend iiiti —fnies,
0. (van het -.) herhaald of aanhoudend
fniezen. 0. (des -s.,) berhaald
-of aaohoudend fonhelen. — fop, o.(d(s -5, )
herhaald of aanhoudenil fopoen.
n. (des -s.) lierhaald of aanhoudend futselen.
---gaap, o. (des -s,) lierhaaid of aanhou-

dend gapen. — gadigde m. ci yr. (des
-n, mrv. -n,) die gading heeft , zie Gading. —gagel —go,&-Tgel o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend gagelen of
gaggelen. —gain' o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend gaimen. —geent.w, o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend geeuwen.
—geten yen]. dw. van eten.
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend geren.
—gijbel 9 o. (des -s,) herhaald of aanhoudend —grit o. (des -s,) herhaald of aanhoudend Olen. — gilinegab,
—ginliegap , o. (des -s,) . herhaakf
aanhoudend girmegabben, ginnegappen.
—galinik o. (des -s,) herhaald of aanboudend ginniken. —glommen, veri.
dw. van gtimmen. b y. gioeijend , enkei
in : Eerie geglommen kool. —ginzte 9 o.
(des -s,) lierliaald of aanhoudend
—goed, (-or, -st,) bv. berniddeld , rijk.
—goedheiti yr. —golden verl.
dw. van gelden. —golf, o. (des -e,) 'nerbaald of aanhoudend golven. o.
(van het -,) herhaafd of' aanhoudend goilzen.
—gooehel. 9 o. (des -s.) herhaald o':aanhoudend goochelen. —ooi o. (des -3.)
herhaald of aanhoudend poijen.—gozci-yei,
o. (des -s,) herhaald of aanhouclend gory
—goten, verl. dw. van gieten.
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend graven.
—graataw 0. (des -s,) herhaald of aan
houdend 8 raanwen. o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend graebelen.
grenea
veil. dw. van grjac::.
—grenAL., o. gegrinnik.
9
gzo7j2.7, , o.
veil. dw. van grijpen.
-s,)herliaald ofaanhoudend grijnenocol-320.rY,,
0, (van bet -.) herhaald of aanhondes;o1
griinzen. —grisn 9 o. (des -s,) herhooid
of aanlioudend grimonen.—grian:711.- 9 o.
(des -s,) herhaald of aanliondend
—gwozn 9 C. (des -s.) herhaald of aanhoudead fti ron-nnen. —gronad (-er, -st.) bv.
op gronden steonende: Eene gegronde
grondheid, vr. het stennen no ,-,‘rion den. —haast, 0. (van het -,) her;zaa!d
iaa.,q1 9 vei dvi.
of aanhondeod haasten
0. (ti(s -s,)
van he'oben.
(des-s,)
of am, houdend hakken. -32 ak,
herhaald of aanhoudend haitkelen,
0. ((!es --s. ) nefiakt v!eeseh : Een bal
-halite, 0. (des -s,) de innerlijke v.aardi.1
van de edele metalen ; in het rnnotwezen,
proportie van allic-Ge : Het ->ehalte vast dett
maarde van
Nederlundschest guides? ;
o. (des .s,)
andere dingen.
herhaald of aanhoudend hameren.
(-er, -st.) b y. stel k , krachtig. —hardheld vr. sterkte, kracht. —hazii, o.
( des -s,) herhaald of aanhondend harken.
--hia,rnast, by. met een barnas bedekt.
- harreewar 0. (des -s,) berbaaM of
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aanhoudend barrewarren. —haspel o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend baspelen.
—hossebas o. (van bet -,) herhaald
ofaanhoudend hassebassen.
Yr. fig. verkleefdheid —heel by. en bw.
gansch , heel, waaraan niets ontbreekt : De
geheele son'. Ilet geheele huis. De geheele
stad. De appel is geheel verrot."-, o. (des
-s, mrv. -en,) dat8ene waaraan niets ontbreekt Het huis staat nog in zijn geheel;
fig. ln neheel niet , geenszins, lets in
zijn gelled laten , jets laten zoo als het
is. in de rekenk. wat zonder breuken is :
De regel van driee'n in het g. eheel. Het
geheel is zoo &root als al zijne deelen
saiintgenomen. —heetreti o. heclal.
—heellilh bw. —hegen
dw.
van Liken. o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend heijen. —helm (-er, -st,)
by. en bw. y erborgen onbekend : Eene
geheime aispraak. lets vow een' a,ncler'
geheim houden, d. verbergen. Geheim
blijven, verborgen blij yen. in 't geheim,
heimelijk. De yeheinte deelen, de sehaamdeelen. o. (des -s, snrv. -en.) geheirne,
onbekende of verz•,vegene zaak : _remand een
geheim toevertrouwen. Een geheint van Lets
snaken. Dat behoort tot de geheimen des
huweljks. --heim7tioewaartlex. m.,
-heiLZtheiVaarSter NT. vertrouweling. —heintenis 9 yr. (sure. -sen) yerborgenheid. —heimhotatiend 9 by.
aeliterhoudend, digt.—heEEnhouinitag,
yr. bet verbergen of y erhelen, ---heistlianier,... yr. kabinet. —7siteimrand
m. bdzondere rand van cen' \Torsi.
taut-int, 0. beter : Geheim schrt:ft, sel,rift
met gelreane teekenen. —heinisehrijVer, in. secretaris. —hei mschriiverselta,p o. (des -s,) post van secretaris.
--herimzinnig (-er, -st.) by. en bw.
waarvan de zin Met of moeijelijk te vindcn
is , duister , on y erstaanbaar, raadselachtig:
Len geheitnzinnig gedrag.*-, van personen.
die van alles een çelieiti maken , of zich
bet voorkomen geven , as wisfen zij vele
geheimen : IN is zeer geheimzinnig. Hij
spreekt altijd even geheimzinnig. -Iteimzinniglieid, yr. —heliel, o. (des -s.)
herhaald of aanhoudend -helm di,
by. met een' helm hedekt. —hemeite,
0. (des -s, -n„) verhernefte , elders
zcagei; liana van een ledeliant. —.henget,
0 . (des -s.) :lerliaaid oraanhoudend lienge!en.
—itengen , b. w. weinig gcl)ruik. toelawn ,
---7,2.z,rk
o.
hesebeu 9 vorl. dw. van hijschen.
,
dw. van herrgea en geheugen. --iriCZEZ21, b. W. ziell herinneren : Help sit ij (la! y e he uge .
onpers. w.
met 11., heugen.
o. (des -3,) bereinnering:
1k deb VC4 (bit roorFal gPcn gebevrn

Geho
sneer. Bij men.vehen geheugen. herinneringsvermogen : Een goed, gelukkig, sterk
gelteugen. Zijn gelteugen
genk yr. het geheugen. —heugemtlitande vr. kennis orn het geheugen td
versterken. —hengenleer yr. leer
des gebeugens. —heugenoefening
Yr. oefening ter versterking des geheugens.
—hevehi , by. gedeesemd, gezuurd:
Geheveld brood. —heven verl. dw. van
hellen. —Wig 0, (des -s,) herbal('
of aanhoudend hijgen. —ftik , o. (des-s,)
herhaald of aanhoudend hikken. --lank
o. (des -s,)herhaald of aanhoudend hinken.
---hinnik o. (des -s,) herhaald of aanhoudend hinniken. —hits 9 0. (van bet -.)
herhaald of aanhoudend hitsen. —hot,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend bobben:
Dat gehob en getob. —hobbet. 9 0. (des
-s,) herhaald of aanhoudend hobbelen.
by. met hoeken : Een gehoekte
stem 4 -, met cen' vischhoek : Gehoektc
hengel. o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend hoepelen. —hoer , 0. (des
herhaald of aanhoudend hoeren.
-s.)
o. (van bet -,) herhaald of
, o. (des
aanhoudend hoesten. --dt®e
-s.) herhaald of aanhoudend boetelen,
—ho 9 o. (des -s,) herhaakl of aanhoudend
holien. —horn-mei 0. (des -s.) herhaald
of aanhoudend hommelen, --hozzapel.
0. (des-s,) herhaald jfaauhoudend hompelen.
, O. gehunker, o.
(des -s,) een der vijf ziriner het yecir.ogen
orn te booren : Seherp van gehoor
het fine gevoel , om over de klanken
in de toonkunst te oordeelen : Zij heeft
een goed yehoor. "-, toegang tot vcnrnarne
personen : De Koning zal den gezant heden
yehoor verleenen ; aandachtige geboorzaamheid Gehoor aan de wetten geven.
geoft den daivel gehoor hij lat zic!A
tot het kwaad verleiden. *-, hoorende
menigte : Ik was order zejn gehoor.
----hoorbee,:rtje o. klein beenachtig
dccl van het gehoor. —hoorburres vr.
ffehoorgang. —hoorgang, m. opening
van het oar , waardoor bet geluid dringt.
—hoorig (-er, -si,) by. waar men
gemakkelijk heart. ---hoorlinaile, yr.
kennis van het gehoor. —hoorieelr 9 vr.
de leer en wetensehap van den klank cide
toonen. --hoornd, zie het betere GehoievH1. —in.00rplaatsi 9 yr. plants,
waar yoorlezingen worden gehouden.-hoorvlie g o. tromrnel ylies. —hoorzaal
vr. zaal, waar voorleziegen worden gehonden.
—11.00rzaasat. (-zamer, .-st,) b y . en
bw. geneigd om te gehoorzamen , gezeggelijk Een geltoorzaarn kind. Ann
4i_
11.
uitdrukzzyne orders gehoorzaam
Iiiii:1 van wellevendheid ; 17w gehoorraint
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0. leer van geitevel. —eleeren, onverb.
dienaar. —hoornaanitheid, yr.
—emelk, y r. —emelker, m.
—hoorzaamlijiti b w. —1n.00rcen trekvogel , die van insecten leeft doch
zamen , b. w. iemands beve/en opvolgen :
volgens een oud bijgeloof geiten en koeijen
iIij wil gehoorzaanid worden. o. w.
de melk uitzuigt. —eneus , m. —enmet IL, gehoorzaam zijn : Het pizard gehoorhaar, o. —enharen onverb. by.
zaanzt niet (l(1 )1 den tenel. —1z.00rza—enhoeder , m. —enhok, o.
ming, , yr. —hoorzennw, yr. zenuw,
—enhoorn —enhoren, m. en o.
welke dient om te hooren. —horend,
horen van eene geit. —enoog, o. —enby. vats horens voorzien. —17tort, o. (des
uijer, m. —epoot, m. estaart,
-s,) herhaald of aanhoudend horten. -hos,
m. —estal, m. —etan.d., m. —e0. (van het -,) herhaald of aanhoudend
vel , o. —evieesch, o. —je, o.
hossen. —hossebos , o. (van het -,)
(des -s, nice. -s.) verkleinw. van geit.
herhaald of aanhoudend hossebossen. -ho Cs,
o. ( van het-,) herhaald of aanhoudend hotsen. Geitouw, o. touw , Nvaarmee de zeilen
opgcgeid worden.
--Ta.alz.falen, 'Dv. enkel in : Ge/weden
zijn , verpligt zijn. —houvw o. (des -s,) Gejaag , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend jagen. —jagt, o. (des -s,) herhaald
herhaald of voortdurend houwen. - htecht,
of aanhoudend jagten. —jak o. (des -s,)
0. (des -5, nal% -en,) &oat huizen dorpje,
herhaald of aanhoudend jakken : Gejak en
buursehap. hmelatie o. (des -s, MTV
gejaag. —jammer , o. (des -s,) herhaald
verkleinw. van gehucht. - finielfsett,
of aanhoudend jammeren. —jank, o. (des
o. (des-s. ) herhaald of voortdurend h uiehel en.
-s,) herhaald of aanhoudend janken. -jam,
—.1a.uird,bv.rnet eene huirbedekt.—huil,
0. (van het -.) herhaald of aanhoudend
0. (des -s.) herhaald of voortdurend
jassen. —jeuk, o. (des -s,) herhaald
, o. (des -s.) herhaald of
jeuken. —joel , o. (des -s,) herhaald of
voortdurend huilebalken. —hnisd, by.
aanhoudend joelen. —jok, o. (des -s,)
van een huis voorzien : llij is goed , slecht,
herhaald of aanhoudend jokken. —jouw,
ruin', naauw gehuisd, d. heeft een goed
o. (des -s.) herhaald of aanhoudend jonwen.
enz. huis. —hunker , o. (des -s.) voort—juich, o. (des -s,) herhaald of aanhou,
durend hunkereu. huppel, o. (des -s,)
dend juichen. —juweeld bv. met
voortdurend huppe!en. —hurk o. (des
juweelen bedekt of versierd.
-s,) voortdurend hurken. —hutsel o.
(des -s,) voortdurend hutselen. —humrd , Gek , (-ker, -st,) by. en bw. van zijn verstand
beroofd , krankzinnig. : Die man is gek.*-,
by. getrouwd : De gebuwde manizen.
hoogmoedig, verwaand , mai: Wat is die
•Geri 7 yr. (mil. -jen,) eon bijspriet. —Wok,
kerel gek , zoo iets te ondernemnen ; van
0. blok , dat bij het opgeijen der zeilen wordt
bier gemeenz. , verzot : Gek near of op
gebruikt. —jell, b. w. opgeijen.
smoorlijk verliefd op) een meisje
(d.
G-4 eil , (-er, -st,) by. en bw. van het vieesch
Gek op lets zijn, zeer veel van jets hou,
der dieren , vet en walgelijk riekend en srnabw. als : Zicli gek gedragen
den.
kend : Geil spek. "-, van den grond en de
m. (des -s, Tam -ken,) krankkleeden.
amasser] , te sterk gcmest, te welig groeizinnige ; zot, ingebeeld mensch IN is
jend : Een geile grow/. De lane is te geil.
een gek in folio, d.
een zeer groote
De boom staat te geil. van mensehen
gek. hansworst : Voor gek spelen ; fig.
en dieren, overrna lige geslach Ischia hebbende
lemand voor den gek hoiden, Den gek
en toonende, sterker dan wellustig of ontuchmet iemand scheren of steken d. iemand
hok.
ei1e Geile
tig : Een geil wijj,
gekkezt op
foppen , hem beet nemen.
o. gij ibier. — heid,
gedaehten.
een stokje! , scherts ter zijde. Den gek
yr. —hug.), Yr. gij!kuip.
scheren, gekscheren. knie of mik eencr
Geinster , m. (des -s, mrv. -s,) veroud.
pomp ; draaikap op cell' schoorsteen. Geglimrnende vonk.
kaart, 0. (des -s,) herhaald kaarten.
Geit , vr. (mrv. -en.) naam van een geslacht
--kaats o. (van bet -,) aanhoudend
van dieren welke tot de herkaauwende bekaatsen. G-eLo.,21,111v, o. (des -s.)
hooren , en zich door hunne horens , bun' ,
aanhoudend kaanwen. --krabbel , o.
baard en sluik haar van de schapen onder(des-s.) herhaald kabhelen.
scheiden , maarmede zij anders vee! overeeno. (des -s, ) herhaald of aanhoudend
komst hebbel GeiOn houden. Bet mankakelen. —kal, o. (des -s,) herhaald
na' je der geit beet bok. —ebaard., in.
of aanhoudend kallen. —kalver, o.
baard van eene geit ; cone plant. —ebeen,
((1es -s,) herhaald of aanhoudend kalveren.
o. —eblad ,o. naam van eon gewas, anders
, o. (des -s,) herhaald of aanhoukamperfoelie geheeten Waar geiteblad one
dend kammen. —kam.ti. b y. met een'
den ingang zwiert. —eboter y r. boter
kam voorzien. —kamerd, zie
-ekaas,
van geitemelk. —edarm
liameren. —kauteeld, by. van
y r. —eliop, m.
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kanteelen voorzien. —karr2 , o. (des -s.)
gekern. —Leer o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend keeren. --i-ier, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend keffen.
0. (des -s,) hethaald of aanhoudend kegelen.
—keken veil. tijd van kijken.
, by. met eerie keper. —kerf, o.
(des -s„) herhaald of aanhoudend kerven.
—kerira o. (des-s,) herhaa .r d of aanhoudend kermen. —kern o. (des -s,) herhaald of aanhoudend kernen. — keuvel,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend. keuvelen. --lieven, verl. tijd van kijven.
—keuzei. o. (des herhaald of aanhoudend keuzelen. —kevel o. (des .s,)
herhaald of aanhoudend kevelen.
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
kihhelen.
Gekkeid vr. (mrv. --heden.) krankzinnigbeid ; zotheid, zotternij.
Gekieskaalaw o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend kieskaauwen. --kijr, o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend kijven.
0. (des -s.) herhaald of aanhoudend kijven.
—kir, 0. (des -s,) herhaald oIaarihouderid
kirren. o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend kittelen.
Gehje o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
—kelijk
(-er, -St.) by. en bw.
dartel joolig.
yr. dartelheid , jooligheid. —ken, o. w. met
sehertsen spotten : Zonder c_f,,ekken,
crust. —lierahnis,
do!huis. --kepra,at m. zotte !dap. —Letan.1, Yr,
taal van een' gek. —ke y m. (les -s,
ml-v.-s.)
vr, (mrv. -en,) hoerterij , seierts.
vr. (inrv. -s.)
yr. tmrr. -neit,) zotfin.
kinnelje 9 o.
(des -s, 7/21Y. -s) verkleinw. van gekkin.
Grelaang o. (des -s.) herhaald of awlhoudend klagen.
o. (des -s,) her.
haald of aanhoudend kladders.
,
0. (des -s,) geklaag. —Iilank , o. (des -s.)
geltrid: e L'Ink der tromp.? tten -Mar,
0. (des -s.) herhaald ofaanhotidend irdappers.
—Iklapper o. (des -s.) herliaa:d of
aanhoirdend klapperen.
0. (des -:4„) herhaald of aanhoudend klapwicker,. —klas o, (van het -.) berliaald of
aanhoudend kiassen. — Mater, (des -s.)
herhaald ofaanhondend klateren.
-ter o. (des -s„) herhaald ot aanhoudend
idauteren. iw. zoodanig ,
dat iemand ditarin als gekleed nor& awl-gezien : Len (;)ekleed v,st. Een gekleede
rok. —Lilep, o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend kleppen. —idepper o. (des
-s,)herhaald of aanhoudend klepperen.-kies,
zie Geklets. , o. (van bet -.)
herhaald of aanhoudend kletsen. - Wetter,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend kletteren.
—klik o. (des -s,) herhaald of aautiou-
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o. (des -s.)
(lend klikken.
herhaald of aanhoudend klikklakken.
—Minx 0. (des -s.) herhaald of aanhoudend klimmen. —kling o. (des -s,) herhaald of aanhoudend klingen. Mink , o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend klinken.
—kloh., o. (des -s.) herhaald of aanhoudend klokken. —klommen , vent. tijd
o. (des -s.)
vats klimmen.
herhaald of aanhoudend klongelen. ongen , y eti. dw. van klingen. —klonken,
vett dw. van kliuken. —kloof o. (des
-s, ) herhaald of aanhoudend k !oven. - klop
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend kloppen.
—Iklos 0.(van het -,) iierliaaid of aarthoudend klossen. —Mots 9 o. (van het -.) her'maid of aanhoudend klotsen. —kbozinv
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend kiouwen.
—kloven, ved. dw. vat k Iniven .
y en , b y. eigenlijk gekloofd, gespleten :
Dieren met gekloren voeten d. weiker
voeten in tweeiin verdeeld zijn , geli j k bij de
koeij(n. —Muir o. (des -s„) herhaald or
aanhoudend o. ((les
-s,) herhaald of aanhoudend klungelen.
—knartg- o. (des -s.) herhaald of aanboudend knagen. —linamuettv o. (des --s„)
-Limb herhaald olaaulioudeud knaau
be l 9 o. (des -s.) herhaald of aanhoudend
9 o. (des -s,) herhaald
knabbelen.
of aanhoudend knallen. —kRaae9 , o. (des
Flapper].
-s.) herhaald of aanhoudend
, 0. (van het -.) herhaald of
houdend knarseu. —kraepen 9 verl. dw.
van knijpen.—kneir60.(van
geknars.
—kneez , 0. (des -s,) herhaald of aano.(des-e.,)
hondend knetteren.
herhaald of aanhoudend kneuteren.
be g. 0. (des -s.) herliaald of aanhondend
knibhelen.
o. (des -s.) herhaa, I
of aanhoudend knielen. o. (vats
bet -,) herhaald of aanhoudend kniezen.
—kinfrip o. (des -s,) herhaald o aanhoudend knopen. ----kukis 0. (van het,
berhaald of aanhoudend knijzert.
0. (des -s,) herhaald of aanbou.lend 1:1kken.
—knikilieboi. 9 o. (des -s.) herhaald of
aanhoudend kinkkebollen. o. (des -s,) herhaald of aanhoudend knik!wren.
o. (des -s,) berhaaid of
o. (des
aanhoudend knippen.
-s,) herhaald of aanhoudend knitteren.
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend knoeijen. o. (des -s.)
herhaald olaanhoudendknoffelen..kaoop,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend knoopen.
—lino::-, o. (des -s.) herhaald ofaanhoudend
o. (des -s,) herhaald
knorren.
, o.
of aanhoudend ktsuirelen.
(des -s,) herhaald of aanhoudend knutselen,
yen!. dw. van koopen.
o. (van het -,) aanhoudend kodsen.
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0. (des -s,) herhaald of aanhoudend koeren. —koester o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend koesteren. ---hoe-ter
, o. (des -so) herhaald of aanhoudend
koeteren. 0. (des -s,) herhaald
of aanhoudend kolven. —konkel, o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend konkelen.
—kook, o. (des -so herhaald of aanhoudend koken. —konnen, dw. van
kunnen. —koop o. (des -.) herhaald
of aanhoudend koopen. —koppel, o. (des
-so ) herhaald of aanhoudend koppelen.
—kottt, 0. (des -s,) herhaald of aanhoudend koaten. —kozen dw. van
kiezen. --kraal, o. (des -s.) herhaald
of aanhoudend kraaijen. --kraak o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend kraken.
—kraattw, 0. (des -s,) herhaald of
aanhoudend kraan wen. —krab o. (des
.50 herhaald of aanhoudend krabben.
--kra,bbel , 0. (des -s,) herhaald of
aanhoudend krabbelen. --Liras, o. (van
het -,) herhaald of aanhoudend krassen.
dw. van krijgen.—kre---kregen,
kel o. (des -s.) herhaald of aanhoudend
krekelen. verl. dw. van
krijsehen. —krensel,o. (des -s.) herhaald
of aanhoudend krenselen. —kreten
verl. dw. van krijten. —kriebel, o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend kriebelen.
—kriel, 0. (des -s,)herhaald ofaanhoudend
krielen. o. (des -s.) herhaald
of aanhoudend kriemelen. —kriewel
0. (des -s.) herhaald of aanhoudend kriewelen. —hrijsch, o. (van het -,) herhaald
o. (des
of arnhoridend krijschen.
-s,) herhaald of aanhoudend krijten.
—krijzel , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend krijzelen. —krikkrak , o.
(des -s, )herhaald of aanhoudend krikkrakken.
--krioel, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend krioelen. —kris -tend, b y . bij
dieht. gedoopt. —1kroden, y en!. dw.
van kruijen. —hroei., 0. (des -s.) herhaald of aanhoudend kroelen. —kroesd,
bv. kroes , gekrutd. —Iirol, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend krollen. —krontpen, verl. dw. van krimpen.--krontiel,
0. (des -s,) herhaald ofaanhoudend kronkelen.
—krooijen., verl. dw. van kruijen.
dw. van kruipen.
—kropen
—Itruch, o. (des -s,) herhaald of aano. (van bet
houdend krugehen.
of aanhoudend ,kruijen.
,) herhaald
o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend kruirnelen. o. (des
-s,) herhaald of aardiondend krulien.
Geliseheren o. w. (ik gekseheer enz.,)
sebersen ; 11 3. . Het is .rj een gpkscherm.
sliap , Yr. zotskap. --stet, vr. (may.
, in. ma rot.
-s,) (he gekt.
o. (des -s.) herhaald of aanhou-
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lend kagchen. —kniftl, b y . van eerie knit
voorzien. —katijer, o. (des -s,) herhaald
ofaanhoudend kuijeren. o. (des-s,)
herhaald of aanhoudend kuipen.-Limischt,
by. gereinigd, gezuiverd ; fig. Een gekuiseltte [Jul o. (des -s, ) herhaald
kullen. --kuts,o.(yan let-.) herhaald kussen.
—kwaak, o. (des-s,) herhaald of aanhoudend kwaken. o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend kwakken. - kwakkel , o. (des -s,) herhaald of aanhotidend
kwakkelen.
o. (des -s,) herhaald ofaanhoudend kwalien..kwalster,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend kwaisteren. --k wantsei o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend kwantselen.
o. (des -s.) herhaald of aanhoudend kweeken.
—kweei, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend kwelen. ---kweest, o. (van het -,)
herhaald of aanhoudend kweesten. -kweif
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend kwel len .
—kweten, yen'. dw. van kwijten.
—k.wetter, o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend kwetteren. —kwezel, o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend kwezelen.
—k.wijl, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend kwrjlen. —kwijn, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend kwijnen. —kwink.eleer, o. (des-s, ) herhaald of aanhoudend
kwinkeleren. —kwispel, o. (des -s,)
herhaald ofaanhoudend kwispelen.-laarsd,
b y . die laarzen aanheeft. Sprw. lenzand een
vat wijn gelaarsd en gespoord seh,enken ,
d. i. het hem vereeren zonder jets voor
vracht of belasting te laten betalen.
—laat o. (des -s,) voorzijde van 's mensehen hoofd , waarop zich het beeld en kort
be ;rip van zijn p,ellede aanzijn vertoont ,
aangezigt : Een stuurseh , blij , treurig
gelaat. Haar gettat veranderde ; fig. het
tutwendige voorkomen: Het gelaat des aardrifts. laatkeuner, m. die in de
gelaatkunde bedreven

is.—laatkunde,

yr. de gave om nit het gelaat 's menschen gemoedsbestaan te verklaren .—laatkuntlig, by. die de gelaatkunde verstaat
Een gelaatkundige , gelaatkenner.
dat
over de gelaatkunde handeit, zie
—laatsplooi, vr. --/a,atstrek,
trek des aangezigts. —laatsverandelaatwikher m.
ring , y r.
gelaatkenner. —labbei, o. (van het -,)
herhaald of aanbondend Jabbeijen. —labbekak, o. (des-s,) herhaald of aanhoudend

labbekakken. —laelt„ o. ( des -s,) herhaald

of aanhoudend lageben. —lag, o. (des -s,
Inry . -NJ,) drinkgezeischap in eerie herberg
Gelagen :ten , d. eene kroeg voor zitters
howler). Under staand gelag verstaat men
personen , die voor de toonbank eery slokje
nemen. *-, in eerie herberg gemaakte kosten
!id cle is reeds betauld ; fig: gemeenz.
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Ik moest let gelag betalen , ik moest de
--elijk b y . het geld betrelrende : Gelstraf voor anderen dragon. Dat was een
delijke aangeleg-enheden. in geld hehard gelag voor hem , dat vie' hem hard.
staande : Geldelijke voordeelen. --eloos,
Spreek in uw eigen gelaz , !fly bij uw
(-zer, -ste,) by. zonder geld: Len geldelooze
eigen gezelschap. —lak., o. (des -s,) her10. —en, ongel. o. w. (ilk gold, gegolden,)
haald of aanhoudend lakken. —lang , o.
waard zijn , kosten : i/P at geldt de boter ?
enkel in : Naar gelang der ° nista ndigh' den.
van kracht zijn : De meeste stemmen
zijner bekwaamheden , naar mate of evengelden. Dat bewijs geldt bier niet , is bier
redigheid van , eta. —lap , o. (des - s,)
Met geldig.
doorgaan Dat geldt niet.
herhaald of aanhoudend lappen. --large,
Dat last ik gelden.
b. w. betreffen
0. (van het -,) herhaald of aanhondend
aangaan : Die berisping gold mij. Bet geldt
larien. —last, verl. dw. van lasten en
zijn leven, het is om zijn leven te doers.
gelasten. —lasten, W. hevelen , op—gebrek, o. —gierig (-er, -st,)
dragen : lglijn heer gelastte mij , u dit boek
begeerig naar geld. — gierigheid,
le overh ,ndigen. —lastigde m. (de.,
yr. —hefting, y r. heffing van geld, zie
- n, num -n.) zaakgelastigde. --laten
—ig, (-er, -st.) b y . weinig
ongel. w, w. zich houden of toonen :
gebruik., die veel geld heeft ; dat veel geld
Htj yeliet zich, alsof hij pan wilde.
kost of ophrengt: De aardappels :Utz geldig.
4-, (-er, -st,) by. en bw. in eene kalme of
—je, o. (des -s,) verkleinw. van geld.
bedaarde genioedsgesteldheid , zoo dat men
—kantoor,o. wisselkantoor,katitoor,waar
geene uitwendige aandoening vertoont :
gelden warden hetaald. —kas , —kast,
bleef steeds gelaten onder al die rampen.
y r. —hist, yr. —kolfer, m. —lade,
lets gelaten verdragen. —latenheid, vr.
yr. lade ter berging van geld , inzonderh.
gemoedsrust , kalmte.
onder de toonbank in een' winkel. —last,
Geld, o. (des -s, -en,) gemunt metaal
m. belasting in geld. - leening, yr.
a s s maatstaf van de waarde der Bingen en
leening van geld door den staat. —.maals algemeen ruilmiddel in den handel :
kelaar, m. ietnand , die anderen geld.
Geld slaan , inunten stempelen. Grob of
bezorgt. —middelen, o. met%
Groot geld. Klein geld. Geld uitdoen
—opnemer , m. iemand , die geld
uitzetten ,beleggen. lets tot g eld of le gelde
opneemt. —pacht, yr. pacht , die in geld
maken, d. het verkoopen, Geld en goed,
wordt voldaan. —plakaat, o. in de
haar geld en andere bezittingen. Zij ne waar
gesch. p/akaat waarbij bet y olk eene
op geld houden , zijne waren niet voor
buitengewone belasting wordt opgelegd.
—riem. m. leéren gordel , waarin men
een' geringen prijs verkoopen fig. hetgene
men heeft , in waarde houden. Tot aan de
geld bij zich draagt. —rijk, (-er, -st,)
be, rijk in geld. —schuld, y r. schuld
elebogen in het geld Casten , seer rijk zijn.
in geld. —slaan o. het slaan van geld.
Iemand geld en goede woorden geren , d.
i. duur betalen en clan nog ddarenhoyen
—snoeijen, o. —snoeijer, m.
smeeken. Sprw. Goed geld naar kwaad
—specie, yr. muntspecie.—swaarde,
yr. waarde in geld ; hetgene eerie geldsgeld smijten , ter hekoming van iets zeer
waarde heeft. -trots,m. trotschheid op rijktwij felaehtigs zijn geld wager). Geld.dat stone
dom. - verdienste.vr. verdienenYan geld.
is , niaakt regt dat krom is , met geld kan
—verlegenheid, y r. verlegenheid
men veel y errigten , of, in andere woorden,
geld. —verkwister, m.—verkwisregters laten zich vaak met geld omkoopen,
ting,vr.-verlies, o. vr.
Oat een onregtvaardig vonnis te Wuar
----verwisseling, yr.
field is, wig geld wezen , die rijk is , wordt
y r. winning van geld: Ilij heeft niet enkel
bet 1 ewoonli j k nog weer. Geld is de ziel
eene broodwinning naar eene geldwinvan de neg-otie , het geld doet al les. J(operen
ning. —wolf, m. fig. die eene ongewonc
geld, koperen zielmissen, naar mate men
geldmieht aan den dag legt. —zaak
geeft, naar mate men ontvangt ; rijkdom,
yr. geidelijke aangelegenheid. —za,k, in.
vermogen : Ileeft ze geld ? — adel m.
—ziacht, yr. zucht naar geld. —zuchaanzien , dat enkel door rijkdom verkregen
tig, (-er. -st,) by, met geldzucht hehebd.
is.--bank, yr. wisselbank.—behoefte,
—zuchtigheid, yr.
yr. behoefte aan geld. —belasting, yr.
voorbelasting in geld. —beurs , Yr. hems Geleden, veil. thy. van lijclen.
bij, y oorbijgegaan: Het is een uur geleden,d, t
ter berging van geld ; hears met geld.
ik kepi gezien heb , d. voor een our heb
—bezorgen, o. het bezorgen van geld
hem gezien. Het is Lang geleden.
tegen interest. —bezo y ,ger. , tn. geldre p , 0. 11171% van gelid. —leding, vr.
makelaar. —boete, vr. /mete in geld.
(mrv.-en,)lid.—leeti,verl.tijd van gelijken.
—buitlel, —buil , m. buidel voor of
met geld. —doosje o. Joosje voor of
--Teen, o (des -s.,)herhaald of voortdurend
met gal.
leenen. --leerd ( - er, -st,) by. en bw. die
m. fig. geld/nat. l
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hehoede u ! —leider, m. die geleidt : God
veel geleerd beeft , veel weet: Een geleerd
zij uw geleider I vaartnig dat geleidt.
man. Hij preat te geleerd. waarin veel
—1eiding , yr. --leidsman m.
geleerdheid is, dat op geleerdheid betrekking
leidsmath—leidster, yr. leidster.-leidsheat: Een gel erd bock. Eene geleerde
vrottw , yr. leidsvrouw. —leigeest
verhandeling. Geleerde genootschappen.
m. volgens het begrip der ouden een vest,
—leerde m en y r. (des -n, mry -n,)
weike den mensch van zijne geboorte of tot
geleerde man of vrouw. —leerdelijk,
aan zijn' flood geleidt. --leigeld, o geld,
bw. —leerdlteid , vr. grondige en veeldat men voor vrijgeleide betaalt. -Lek ,
omvattende kenuis van wetenschappelijke
o. (des -s.) herhaald of aanhoudend Iekken.
zaken : Een man van groote geleerdheid. -,
— 'cheat veil. dw. van Iijken en gelijken.
in samenst.,deze wetenschap zelve b.v.:Godgeleerdheid , regtsseleerdheid. —lees o. Gelen , b.w. geel maker). 4-, o. w. met Z.,
geel worden.
( vat) het -,) herhaald of aanhoudend lezen,
—legen, dw. van linen. (-er, st.) Gelem, a. (des -s.) herhaald of aanhoudend
lemmen.-1ep , 0. (des -s,)herhaald leppen.
b y . liggend, als Een huis staande en
lepper, o. (des -s,) herhaald of aanhongelegen in de Rakkerstraat. Een zeer soed
dend lepperen.—letterd (-er, -st,) 1w. in
gelegen finis. bog gelegen landen ; van
de letterenbedreven, gestudeerd. deleerd : Een
frier : eene geschikte hebbende : Een
geletterd man, Ern geletterde. —leuter,
gelegen hells ; fig. Hoe is de zaak gelegen ?
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend !enterer,.
Hoe is het met de zaak gelegen? d.i. gesteld?
--lid, o. (des -s, 2nr y . gelederen,) samen*--, gepast , behoorlijk , geschikt : IIij had
gees' gelegen' Gij komt mij niet gevoeging der beenderen : I1ijn arm is nit het
gelid , nit het lid. 4-, rij geslotene soldaten :
legen. Komt het u gelegen ?; fig. Er is mij
Bet voorste gelid. De gelederen openers,
veel aan gelegen , (waarvoor men in het daslaiten. —lidknoop , m. zenuwknoop.
gelijksehe verkeer zegt : Er ligt mij veel aan
—lidsluiter, m. soldaat, die het gelid
gelegen,) ik heb er veel belang bij ; van bier
sluit. —lidwervel, m. wervel of schijf in
gemeenz.: Er is niets aan den kerelgelegf,n,
cen —liefkoosd , (-er, -st.) by. fig.
d. hij dettgt niets. —legenlaeid vr.
waar yoor men eene zekere voorliefde heat:
(mrv. -heden,) lid ding : De gelegenheid dier
Dot is zijne seliefkoosde bezigheid.-itierd,
stall; van bier inwendige gesteldheid van
(-er • st,) b y . bemind : Geliefde zuster.
eene plaats : Ik ken de gelegenheid van dat
waarvan men Yee! houdt : Dat is :if a
gesteldheid van jets: Volgens de
huis.
geliefde kost. —lieven 9 M. met%
gelegenheid der zaak. cene geschikte
plants , orn eenig bedrijf nit to oefenen :
twee personen , die samen in 't huwelijk zullen treden of elkander liefirebben. -lieven,
free ft daar eene sehoone gelegenheid. -,
h. w. behagen, bevallen : Zijne vrouw gesamenloop van ornstandigheden , waardoor
lieven. 4-, de goedheid hebben , willeii :
iets tot stand komt of bevorderd wordt , gunGelieft ons nog heden de boeken te zenden.
stir; tijdstip : Ik zal, het u bij gelegenheid
o. w. met IL ; bevallen . believen :Indien
verhalen. Gelegenheid tot iets geven. Sprw.
het rt gelieft. —tier , o. (des -s.) herhaald
Gelegenheid maakt den dief. 4 -, toevallige
of aanhoudend lieren.—liet veil. tijd van
omstandigheid: Bij die gelegenheidvertelgelaten. , (-er, -st,) by. en hw. overde hij mij de zaak. —legenheidsgeeenstemmend in gedaante, gesteldheid or
dicta 9 o. dour eerie bijzondere gelegenheid
ornstand igheden , fde: Eene gelijke straf
veroorzaakt vers. -legenheadspreek 9
ontrangen. Te gelijker tijd, gelijktijdig.
yr. —leg,enheidsrede, yr. —geleGelijkejaren. flan zu h zelven gelijkblijven.
getalleidsvers 9 0. (Gelei , yr. (mm.
Een horlogie (met de klok , de ion) gelijk
-jen,)zie Zielei.) --lei, o. (des-s,) gezetten. Eene rekening gelijk makers , d.
leide. —leid veil. dw. van leaden, leider,
vereffenen. Een gelijk huwelijk , d, i.
en geleiden. m. oorkonde .
tusschen personen van gelijken stand of rijkwaarbij vrijgeleide wordt gegeven. —leide,
dom. Hid' heel? zijn,s gelijke niet , niemand
o. (des -s,) bet geleiden : Onder g,leide van
is aan hem gelijk. illet zijits gelijken beltejd
al de soldaten. remand vrij sekide green ;
omgaan. Zoo ook van de andere persoonl.
fig. Onder het seleide van en' bekwornen
voornaamw.. als : Zij is stirs gelijke niet,
leerineester. geleidende personen : Te A.
Haars gelijke is niet te vinden. gain
werd het geleide terrty sezonden,. —leideenkel met ons gelijken om. De klokken zzyn
Mk , (-er, -st, ) by. en bw. in behoorlijke
nietgelijk. Wij zijn gelijk,(in bet spel.) seen
o rde : Een geleidelijk voorste I . Lets
voordragen. —leidelijtilteid , yr.
van beide verliest-Sprw.Gelijk met seltjk ver---Leiden, b. w. verzellen , inzonderh. ter
yeldendliet gelijke count betalen, d.i. iemand
behandelen, zoo als hij ons behandelt. Gelijk
bevordering der veiligheid : Iemand ?Mar
zoekt zieh , gelijk vindt zieh , wordt gezegd
huis geleiden ; van bier : Fen lijk yeleiden,
arliter cen lijk gaan. God ,,;, eleide a d,
(1 , 1c.w ;j1s in men' kwaden zin wanneer per-
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sonen van gelijken aard met elkander omgaan*
Gekke monniken , gelijke kappen , lieden
van -den zelfden aard handelen op de zelfde
wijze. effen , met eene effene oppervlakte:
Een gelijke draad „ die overal even dik is.
Een gelijke weg. Een gelijke yrond. Eene
plank yelijk schaven. Bet hafts- gelijk strij.
ken. Ilet brood gelijk sitijden.
rent : Gelijke lanen. even hoog , in evenwigt ,
waterpas : Een' balk gelijk legyen. Eerie
tafel gelijk zetten. Houd het bord
bw. gelijktijdig,
De schaal gelijk makes' .
in den gemeenz. spreektr. : ij kwamen
gelijk aan. Te yelijk, gelijktijdig, ter zelfder tijd. Gelijk op spelest , winner' noel) verliezen.
op sommige plaatseu Gene navolging van het Hoogdnitsch Ik kom zoo
d. aanstonds.*--, yoegw. zoo als,
even als : Het was gelijk (ook : yelijk als)
ik vermoedile. Schools yelijk de godin der
EILAND'S van yelijken , meestal
v'ase's gelijken, voor d es g e I ijks , behoort
tot de platte volkstaal. k o. (des -s,)
rent : .Heeftgelijk of niet ?'weft hij het
rent al ofniet op zijne zijde ? 1emand in het
gelijk stellen. lemand yelijk yeven. bij
breisters : In 't gelijk breijen, op elke naald
even vele steken breijeu en dan uitscheiden.
—lijkaardig bv. van gelijken aard.

—lijkaardigheid, yr. —lijkbeenig, by. in de meetk. met gelijke
beenen. —lijkelijk, gelijkerwijs
tevens. —lisilkbeteetienend , by. on-

ti■ ele

van gelijken klank Ei en ij zijit gelijklitideride letterteekenen ; fig. van den zelfden
inhond, dat vwoordelijk overcen stemt : Twee
gelijkluidende afschriften. Voor
dead afschrift , zoo als order cane kopie
worst gezet. —lijkluidendheid, yr.
---lijkluiding, gelijkheid in klank
of woorden. —lijiantaakster, yr.,
m. hiermee heeft men
getracht het Fransehe niveleur te vertalen
d. iemand, die verlangt, dat alle menschen
in stand en vermogen gelijk zullen wezen.
—lijrantaking, yr. —lijkinatig„
(-er, -st,) by. en bw. naar eene gelijke maat
gelijk.
(-er, -st,) by. en bw. zoodanig
nesteld , dat men steeds de zelfde blijft.
—lijkmoedigheid, yr. toestand ,
waarin men steeds de zelfde —lijknamig, by. dat den zelfden naam 'weft :
GeNknamige polen van twe mayneten.

—lijknanaigheid,yr.—lijiislach.tig, by. in de spraakk., van een woord dat
zijn geslacht behoudt : Kind is een yelijkslachtig wooed. —lijkslachtigheid,
yr. bet gelijkslaelitig zija. —lijkstaltig,
by. —lijkstandig, by. van gelijken
stand. —lijhstatig,b y. van gelijken staat.
bv. wat in den zelfden tijd
is of geschiedt : Gelijktijdige schrijvers.
Getijktijdige voorvallen. hw. in den zelfden tijd. —liyatijdigheid, yr. -lijkvormig, (-er, -st.) by. van gelijken vorm,
van de zelfde gesteldheid : Lene gelijkvor.
mige beweying. bw. op de zelfde wijze.

,-i ' list woord, door sornminen gebruikt voor :
Zinverwant, Synonient, alsof synoniemen
—lijkvormigheid, yr. —lijk-yvoorden van gelijke beteekenis waxen. --Wwaardig,by.—lijkwaardigheid,
hen, angel. o. w. met H., gelijk zijn : Zij
vr.—litilizijdig by. met gelijke zijden :
gell,',;kenellander ale twee droppefs water.
Een geNkzijdi9 e driehoek. —lijkzijuiterlijke overeenkomst bebben: Dat yedigheid , yr. —lijkzinnig, by. van
kt wet olie.Eenigszin s op iensan d gelij ken.
gelijken zin of beteekenis. Oak dit vvoord
De dodder geNkt op de moeder. Hij yelijkt
drukt synoniem nietjuist nit ; zie Gelijknaar zijn' nee/; gemeenz. Dat yelijkt
beteekenend.—lijkzinnigheid,
er niet none , is op verre na daaraart Met g c
, Ylijen , zie Lijken.*-,1).
yr. gelijkheid van zin. —lik, o. herhaald of
voortdnrend likken. —lip, o. (des -s) hervergelijken , doch zoo goad als veronderd :
haald of aanhoudend lippen. —lisp, a.
Hij Wien zal ik Item yeIljlen ?
(van het -.) herhaald of aanhondend lispett.
yr. (mrv. -sen,) gelijkheid een gehjk
--lispel o. (des -s,) herhaald of aanlicubend , afbeeldsel : Dat is mijns vaders yedend lispelen.
eene vergelijking ter verzinnelijlijkenis.
trachtte Gelletje, o. (des -s. mrv.-s.) gemeenz. enking , ophelderend voorbeeld
Let in : Iemand tot een yelletje maken , d. i.
het met eene yelijkenis duidelijk te makers.
hem aan de bespotting der lieden blootstezinnebeeldige voorstelling , parabei : Door
len. Voor een yelletje &open, bespot warden.
geNkenissen spreken. —lijkerhande,
onYerb. by. van eene gelijke soort , dergelijk. del lig, (-er, -st,) by. in de veehoederij, van
een dies, inzonderh. een sehaap , 't welk
—lijkerwijs,—lijkerwijze, hw.
door te groote voehtigheid hederf in de gal
op gelijke wijze, insgelijks.
heeft gekregen: Een yellig schaap; er
yr. (111111. -lieden,) bet gelijk zijn ; in den
bleek en verrnagerd nitziet : Een gellige
burgerstaat, gelijke renter en pligten der
jonyen. --held, yr.
menschen : Vrqjheid , gel ijA heid , broederschap. —lijhhoehig „ by. in de meetk. Geloei, 0. (des -s,) herhaald of aanhoudend
Meijer), —loer, a. (des -s,) herhaald of
jarig, by.
!net gelijke 'ocher.
vi', (wry . -1),'
amoy,,,d,nd lof.ren.
jam),
L7:03 1.1Tidend
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eerie plegtige belofte ; eene plegtige toezeggelte Roe. van de zaadbuisjes, wanneer tie
ging , waardoor men zich jegens God tot jets
bioenizaden onvruchtbaar zijn, wordt gezegd:
verbindt : Eene gelofte van vrijwillige arZe zijn g eh. Zoo ook : Een gate snook. eeu
ntoede does. he gelofte der kuischheid.
hommerd. —variken o. ongesneden
--linen ,verl. dw. van liegen.—loken,
mannetje.
veil. dw. van iniken. —lol , 0. (des --s„) her- Gelui o. (van het-.) herhaald ofaanhondend
haald of voortdurend lollen, —lonk, o.
o. (des -s, mrv. -cn.)geklank,
(des -so herhaald of voortdurend lonken.
klank : Het geluid van den wind, (de stens,
de troupe& Preernde getuiden. 1.1ij
-loof, o. (des -s, mrv. -veil ,)
geen geluid geven. —luidbreker rn.
ging van de waarbeid of wezenlijkbeid eerier
houtje, enz. dat men ter vermindering
zaak , gebeurtenis , enz.: Geloof aan iets
van het gelnid bij sornmige speeltuigen aanslaws, geven hechten. Het geloof aan
wendt.
o. (des -s.) herhaald
God , aan spoken , overtuiging, dat er een
of aanhoudend luijeren. o. (des
God is, dat er spoken zijn. Zou die zaak geloof verdienen? goed vertrouwen : lets
-s,) herhaald of aanhoudend lnisteren.
op geloof (erediet) koopen , hetgeen echter
—luimd, by. in zekere luim. enz.: Goed
zelden voorkomt, lets op goed geloof (ter
geluimd,in eene goede luirn. Slechtgeluimd,
goeder trouw) aannemen, d. voor waar
in eene slechte luirn. o. (des -s.)
gunstige uitkomst; inzonderh. samenloop
hotiden. *-,overtuiging van de waarheid der
godsdienst : Bet ware geloof. Een blind
van omstandigheden . die niet van onzen wil
geloof.*-. de geloofsletis der apostelen : De
afhangen : _remand bij het aangaan van
een huwelijk gelukwenschen.Geluk op reis! ;
twaalj artiielen des geloofs.
leert than:
van bier in de taal der weilevendheid : Zoo
het geloof van buiten samenstel van
dra ik het geluk zal hebben , u weder te
godsdienstige waarheden : Bet Roomsehe
ontmoeten.*-, gnnst van het toeval : Het is
geloof. Poor zijn geloof sterven. In zijn
looter geluk , dat bij wint. Bet is sneer
geloof zali g worden. —loofbaar,, (-der
geluk , dan wijsheid. duurzame welvaart
-st,) bv. te gelooven geloof verdienende.
benevens datgene, waardoor zij hevorderd
—loofimarheid, y r. —loofelijk
(-er, -st,) by. geloofbaar.
wordt: Zij geluk niet achten. Bet ware
geluk is aan geen' stand gebonden. Een
heid y r. —loofsartikel, o. artikel
of punt des geloofs. --loofsbelijdenis,
goed vorst is het geluk der onderdanen. -,
lot , vaak als eene zelfstandige magt voorgeYr. belijdenis van zijn godsdienstig geloof.
steld : Het geluk lacht hem toe. —lukje,
—loofsbroeder, m. geloofsgenoot.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van geluk.
—loofsdwang m. -loofsgenoot,
rn. en yr. iemand , die van bet zelfde geloof
—lukken, o. w. met Z., enkel van zaken,
is. —loofsgeschil o. geschil over
door toeval eerie gewenschte uitkomst hehhen : Die onderneming is hun gelukt. *-,te
bet geloof. —loofsleer y r. loofslens , y r. ieus des geioois , zie Geloof.
beurt vallen: Het gelukte hem, uit den kerker
te ontsnappen . —inhkig,(-er, -st,) by. en
-loofsleven , o. Leven volgens het geloof.
bw. van zaken , door het geluk begunstigd,
—loofspunt , o. —loofsstuk o. geeerie gewenschte uitkomst hebbende : Eene
loofsartikel. geloofspunt. -loofsteeken,
gelukkige refs. Een gelukkige inval.*-, door
o. geloofslens. —loofstwist, in. twist
over het geloof. —loofszaak y r. zaak ,
het geluk verleend , van daar gewenscht,
uitmuntend : Een gelukkig toeval. van
die bet geloof betreft. —loofwaardig ,
(-er, -st,) by. die of dat geloof verdient.
personen , die geluk heel of geniet Hy is
gelukkig in het spel; van bier in de taal der
—loofwaardigheid , y r. —loop,
acht mij gelukkig u te
o. ( des -s,) herhaaid of aanhoudend loopen.
kennels. —lukkigirtittr, bw.—luksgo—loove, o. ( van het -, mrv. -n.) geloof.
din, yr. het persoonlij k al s eerie vrouwelijke
—looven , b.w. voor waar houden : Een
godheid gedacbte geluk, Fortuna. —lukverhual gelooven. Hij wordt door niemand
wensch m een wensch voor bet geluk
yeloofd.*-,o.w. meal- zich geloovig verklaren omtrent iemand of jets Iii God gelooven.
van anderen , inzonderh. bij feestelijke gClegenheden. --lnkwenschen, o. het
*-,vertrouwen, het er voor houden: lk geloof,
toewenschen van geink. -luliwenscher,
dat het tijd is ;
gemeenz. Bij moet er
In. —lukwensching, yr. -en,),
aan gelooven, d. er toe overgaan , bet
geliikwenschen ; gettikwenscii. —lukzalijden , verdragen. —loovig (-er, -st,)
lig, (-or, -st,) by. en bw. voorspoedig , in
by. die gelooft inzonderh. die het regte
eene home mate gelukkig : Ik wensch u
geloof belijdt. m. en yr. (des
-n, mrv. -0,) die bet regte geloof belijdt.
een gelukzalig nieuwjaar.* zalig : De ge—loovigheid yr.
lukzali gen in den hemel.
Gelt b y . jri sommige streken , van koeijen
vr. —lulizegger m.,
niet dragtig. , elders 72sW gebeeten Eene
y r. die geluk voorspeit
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waarzegger , vvaarzegster. —lukzoeker,
—makkelijkheid,vr. het gemakkelijk
m. avontnrier. —1.u.kzoekster 9 N r.
zijn ; van personen , atkeer van inspanning.
avonturierster. 0. (des -s,) herhaald
—makkoffertje, o. stilletje. —mat,
of aanhoudend Wien. —!under, o. (des
o. (des -s,) herhaald of voortdurend mallet/.
-s,) herhaald of aanhoudend lunderen.
—maim'', y r. (mrv.-nen,) zie Gemaal:
—lurk , o. (des -s,) herhaald of aanhouDe gemalin van den vorst. o.
dend lurken. —hasten, Oil pers. o. w. met
(des -s, ) herhaald of gedurig mangelen.
H. , luster) , behagen : Zoo het u gelust.
—manierd (-er, -st.) by. en bw, wel
—maai, o. (des -s,) herhaald of aanhouopgevoed , die goede maniere ' ) beat. - madend maaijen. —maakt, ( -er, -st,) by. en
nierdheid, yr.
snanteld , by.
bw. ged women : Eene gemaakte bonding.
in een' mantel gekleed. —near, a. (van
Dat stoat zeer gemaakt; gemeenz.: Eene
bet -,) herhaald of voortdurend Marren.
gemaakte mouw , een voorwendsel. *-, ge—martel 0. (des-s.) herhaald of voortveinsd , voorgewend : E'ene gemaakte droefdurend martelen. —m.askerd, by. van
heid.*--, door kunst vervaardigd : Gemaakte
een masker voorzicn ; fig. waarbij men masbloemen. vr. m.
kers draagt: Eva gemaskerd bat-matigd,
(des-s, mrv. -a len,) gehuwde man van hoogen
(-er, -st,) b y . en bw. dat noel! van 't eenc noel'
rang met opzigt tot zijne vrouw : De vorstin
van 'I andere te veel heeft: De gernatigde
oinhelsde home gemaal. Vroeger werd
luchtstreek d. i. die tusschen de verzengde
bet ook van eene vrouw gebruikt , waarvoor
en de bevrorene; fig. bezadigd: Een genzatigol
men thans gemalin zegt. —m.aal 9 O. (des
man. —matigdheid, vr. fig. bezadigd-s.) herhaald of aanhoudend malen. hetheid.
gene wordt gemalen : Belasting op het ge- Gember, Yr. gedroogde kruiclige wortel van
maal.*-, de belasting zelve : Het kantoor van
een Indisch gewis , als een maagsterkend
het gemaal. ---mean, o. (des -s,) herhaald
middel , enz. gebruikelijk : lngelegde gemof aanhoudend manen. —maauw, o.
ber. —aehtig, by. naar gembergelijkende.
(des -s,) herhaald of aanhoudend maauwen.
—doos , vr.-bier o. een gegiste drank,
waarin gember komt. —fieseh , yr.
—maeht, o. (des -s,) in den vertrouw.
omgang , de mannelijke sehaamdeelen :
—olie, y r. eene vlugtige olic uit gember
schopte den kerel tegen zijn yemacht.
getrokken. —pot , m.
—machtbeen, o. sehaambeen.
Gemeden,verl. dw. van mijden. —meen,
(-er, -st ,) by. en bw. waaraan alien deel heb, m. (des -n, wry. -n.) persoon. welke
ben : De menschen hebben het sterven met
met zekere magt bekleed is , am voor een'
elkander gemeen. Deze twee hebben niets
ander' dit of gene te verrigten. --Weak , o.
(des -s, mrv. -ken,) toestand , van welken alle
met ons gemeen. Mijn huis stoat can den
dwang of hinder verwijderd is , ongedwongenyemeenen waaraan eenigen of soms
heid : Men vindt daar weinig gemak. Irk zit
maar twee deel hebben : De gemeene weide.
Bier op mijn gemak.Veelvan gewak hoiden.
Een gemeene muur , muur , welke tusselien
Op zijn gernak gesteld zijn. lets op zijn yegebouwen , enz. stoat en door beide eigenaars
nta, doen , sick daarbij niet hasten. Betaal
moot onderhonden warden. De gemeene
het op uw gemak d. i wanneer hot n voegt.
haard , het algemeene vertrek in eene herNet gemak, zonder moeite ; van bier : Zijn
berg. *-, in menigte voorhanden : De guldens
gemak nernen , nederzitten , als : Picem uw
zijn titans zeer gemeen. 4-, openbaar :
gemak, ga zitten. _Thud uw gemak, blijf
Jets gemeen makers. gewoon : Het
zitten. *-, gerijfelijke gesteldbeid of zaak :
is een gemeen zeggen. 4 -, vertrouwelijk ,
Dit hais bezit vele yemakken. 4-, gerijfelijk
gerneenzaam : Hij maakt zich met zijne
vertrek ; van bier in 't gemeen , karner in
dienstboden al tegemeen.Hij maakt zichmet
, woonkamer. "-, sekreet, oak
een
die vrouw seat al le gemeen. *-, gering ,
gemok , als : Hij zit op het gemak.
onbeduidend nietig , alledaap,seh , sleeht :
—irnakje a. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
Iiij moest zich daar met een gemeen huis
van gemak. —makkelijk, (-er, -st,)
heelt een gemeen gezigt.
behelpen.
bv. en bw. van dwang of hinder bevrijd ;
Hij schriet eene gemeene hand. *-,
gemak oplevert : Een gem,kkelijk
ondeugend sleek , snood : Een
huis, paard , kleed, pad.*-, op zijn gemak
yemeene kerel , vent. Gij hebt het te A.
gesteld , ongaarne mocite doende : Gij zijt
gemeen laten liggen , d. i. in het dagelijkcite gemakkelijk.*-, toegevend , insehikkesche lever] , er u steeht gedragen. "-, het
lijk : Hij is gemakkekjk van omgang. Zij
tegendeel van aanzienlijk of rijk : De gerneene
is niet gernakkelijk. li l t te doen Een
man, Bet gemeene yolk. de geringere Standen.
gemakkelk werk , opstel. Ik kan en gemakEen gemeen soldaat , (heleedigende naam
kelijk (zonder rnoeite) in een ?cur been gaan;
voor cell' krijgsman.) degene , welke den
Hij zal er niet gemakkelijk afkomen
laagsten rang bij het krijgswezen bekleedt.
inzondeeli,
bet zal hem moeite geld . cot, kostcn.
"-, o. (des -s,) bet y olk
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—ineenzaam , (-zanier, -st,) b y. en
lagere volksklassen, liet gepeupel Hij is op
bw. vriendelij k voorkornend , nederig : Met
de tong van het gemeen. algemeen :
iemand genteenzaam verkeeren , onsgaan.
In liet gemeen , p;ewoonlijk, algemeen , in
—Nneenzaantheid , yr. vriendelijke
't algemeen. —meenebest , o. (van het
voorkomendheid. —meenzaambijk
mrv. -en,) staat, waarin de oppermagt
bw. ---meet, o. (des -s,) herhaald of
bij vertegenwoordigers berust , welke door
aanhondend rneten. —meenw , o. (des
het yolk zijn verkozen, republiek ; fig. II t
-s.) herhaald of aanhoudend meeu wen.
,gemeenebest der ktteren, welke sick
—megen, N .d w.van mijgen.—meld,
op letterkunde toeleggen. —nteenebes
bv. genaamd , gezegd : De gemelde zaak.
telijk , by. republikeinsch. Zie Lijk.
—meen.ebestgezinde m. en vr. Gemelijk, (-er-st.) by. en law. ontevreden,
knorrig: Gemelijk zijn, worden , maker,.
(des -n, mrv. -rz,) die een gemeenebest als
—Reid yr.
den hesten regeringsvorm erkent, republikein. —meenlijk , bw. in bet gemeen, Gem_elk o. (des-s,) aanhoudend melken.
—mengel, o. (des -s,) herhaald of aanover 't algemeen; veelai.-nteensnaking,
houdend mengelen. --mergd, by. van
yr. openbaring. —meenschap , yr.
merg voorzien. —merkt, voegw. naardien:
(mrv. -pen) toestand , waarin iemand icts
Gemerkt hij niet te huis is. —met, o.
met anderen gemeen beset, met anderen
(des -s, mrv. -en,) eene landmaat. —metdee p : In gemeensehap van goederen
set o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
verbinding vriendsehappelijk
trouwen.
metselen. —menzel, o. (des -s,) hermet jets of
verkeer : Gemeenschap
haald of aanboudend meuzelen.—nilimer,
iemand hebben. Gemeensehap met iemand
o. (des -s.) herhaald of aanhoudend niijmeren.
holden. geziiite doch weinig gebruike—mijterd, 1w. met een' mijter hedekt.
lijk. —meenschappelijk , by. en
—miaattw , o. genaaauw. —mis o.
bw. wat in gemeensehap geschiedt : Een
(van bet -.) afwezigheid , gebrek : Bij gemis
gemeensehappeliike arbeid. lets gemeenvan geld. —modder, o. (des -s,)
schappeNk besitten. —meenslachtig,
herhaald of aanhoudend modderen.-moed,
by . in de spraakk. : Gemeenslachtige
o. (des -s, rnrv. -eren„) 's menschen ziel
woorden , d. woorden , die mannelijk of
met opzigt tot de begeerte en de neiging
vrouwelijk zijn , naar mate zij ter aanduivan den wil : Een bevreesd gemoed.
ding van man of vrouw gebruikt worden ,
Ierizands gemoed ophitsen bedaren. -,
bij v. echti enoot drenkeling. —meenverstand : Zijn gemoed is met vooroordeelen
slachtigheid, vi'. —meenslieden,
beset. geweten , overtuiging : Tegen zijn,
m. rnrv. van gerneensman.—meensman,
gemoed spreken. Iar gemoede hartdelen.
in. (mrv. -manner), -lieden,) in de Rom,
*-, de rnenseh zelf: De trotschheid sluipt
volkstribilun. —ineenie vr.
yank in de edelste gemoederen; meening:
(nar y . -n.) de ,,.ezamelijke burgers eener
De gemoederen waren verdeeld. —moeplaats: Ilij liet de gemeente der stud
detijk (-er, , -st,) by. en bw. volgens
oproepen. Ilu4 der genteente, gemeentelittis.
zijne overtuiging , naauwgezet eerlijk :
lIet huis der gemeenten , (in Eugeland,)
Gemoedelijk handelen ; fig. fijngevoelig.
bet lager finis. al degenen , welke het
—m.oedelijkbeid , y r. naauvvgezetzelfde geloof belijden : De gemeente van
heid , cerlijkheid. —moedig (-er, -st,)
Christus. De hervormde , Luthersche ,
by . en bw. zachtinoedig
die naar zijri
doopsgesimde gemeente. degenen , welke
geweten te work gnat , naauwgezet.
in eene kerk vergaderen ter aanhooring
-m.oedsaandoening, yr. -moedseerier leerrede , enz. : Voor eene talri(jke
gesteldheid , yr. —moedsstemgemeene weide dat
gemeente pre eken.
_ming , Yr. —moeg, by. gemoedig;
zie
op vele plaatsen meente
inzonderh. zacht. lenig, buigzaam.—moett,
—meentebelasting yr. belasting
eigenlijk eon afgeknotte infinitief voor:
ten voordeele van de gemeente. —meensemoet?it , b. w. d. ontmoeten , in : 'I e
tebestunr o. bestuur der gemeente.
gemoet gain, ( volgens BILD. ook : In 't
—meentegrond, rn. grond, welke
gemoet gaan,) tegengaan. fernaud te gemoet
aan de gemeente behoort. —meentelaskomen, d. i. hem tegen komen; fig. Ienzands
ten m. fire. —meentelijk , by.
zwakheid of Iemand in zijne swakheid
een woord , dat , in de laatste jaren
te yernoet komen, daarriaar schikken.
ingevoerd, hoe ongerijmd ook , vrij algemeen
Iemand bij een verlies te gemoet komen,
in zwang is gekomen voor : van de gemeente,
iernand een verlies helpen dragen door jets
carat de gerneente aangaat. —m.eentevan eene versebuldigde sorn te later a ftrekken
raad. —meentewei , yr. wei
of hem lets terug te gevent. iemand iets te
die aan de gemeente behoort. —meengernoet voeren , tegenwerpen. —morrel,
tewet , y r. wet , die alley omtrent
0. (des -s,) herhaald of aanbouden moffelenbestutir
der gemeente bepaa 1 L.
het
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—mogt verl. d ‘v. van molten.

woord, o. woord van genade.

0. (des -s,) herhaald of aanhoudend mokken.
(-er, -ste,) b y . en bw. die genade heeft eu
o. (des -s.) herhaald of
bewijst : God is genadig. Een genad q
aanhoudend mokkelen. —mompel, 0.
regter. op genade gegrond, zacht : Bea
(des -s,) herhaald of aanhoudend mom pelen;
genadig, vonnis. Eene genadige stref ;
mompeling. —Inoord o. (des -s,) herfig. gemeenz. Ergenadig afkomen, er red
haald of aanhoudend moorden. —mor
(d. i. met geringe stral of klein verlies) alo. (van bet -,) herhaald of aanhoudend
komen. —nadiglijk , bw. genadig.
morren. —morzel, (des -s,) herhaald
—naken, o w. met Z., naderen: remand
of aanhoudend morzelen. ors , o.
genaken. Genaken tot het dorp, aan
(vats het -,) herhaald of aanhoudend morsen.
muren, voor de poorten. °eh! dot die
"Gems, yr. (mrv. -zen,) eene soort van wilde
tijd eens genake! —rant, m. en yr. (des
berggeit op de Alpen, van eene briainroode
-s, -en,) in sommige streken , ieinand
kleur en met haakvorrnige naar achteren
die met een' ander' den zeliden doolinaani
gebogene borers. —bok, m. mannetje der
voert . naamgenoot : Wear is mijn genant?
gems. —horen, m. en o. horen der gems.
--nas, yeti. tij d van genezen.
lemzehaar, o. haar der gems. Ja- "G- end, m. (des -s, mrv. -en,) volgens
ger, rn. jager,, welke gemzen jaagt.
BILD., dock zie Gent.
—jagt yr. i v op gemzen —leder, Gene, aanw. yoorn. m., vr. en. o. tegen—leer, o. leer van gemzeyel.—leeren,
stell. van deze, als : Aan deze en aan gene
onverb. b y . van genizeléer. —poot rn.
zijde ran het graf. Zie Deze. — De
—vel o.
verbuiging is
Gemuf, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
mullen. —Inuit, o. (des -s..) herhaald of
O.
Vr.
aanhoudend muiten. —murmel, o.
gene.
(des -s,) herhaald of aanhoudend murnielen.
gene.
Gene.
1.
—mutst, b y . met eene routs hedekt ; lig.
genes.
gener.
Genes.
2.
geluimd. —na, y r. genade. —naafi, o.
gener, gene. genen, gene:
Genen.
3.
(des -s,) herhaald of voortdurend naaijen.
gene.
gene.
Genen.
4.
--naakbaar, by. te genaken , dat men
genaken kan. —nade yr. genegenheid
Meerv.
of welwillendheid van een' meerdere orntrent
0.
Yr.
M.
een' mindere : Door Gods genade. Van
gene.
gene.
Gene.
1.
iemands genade levee. Bij iemand in genade
stain. Genade bij lemma vinden. het
gener.
gener.
Gener.
2.
bewijzen van welwillendheid ; inzonderh.
gener, gene. genen.
Genen.
3.
Coon zoo verre die onverdiend is : Ben' vergene.
gene.
Gene.
4.
oordeelde yenade bewt:jzett. Zich op genade
(en on genade) overt even. Een schip op Genebd , b y . van eene neb voorzien.
—neesbaar, bv. geneselijk , te genezen.
genade laten drijven. een bewijs van
—neesdrank , m. drank ter genezing.
genade : Oat genade bidden. remand gene
- neesheer, m. arts. - neeskraeht,
genade bewijzen. 4c, in de bgbeltaal , de
yr. kracht om te genezen. —neeskraehonverdiende genegenheid van God om den
rnensch zalig te inaken : Uit genade zelig
tig b y . nieuw woord , hetgene geneeskraeht bezit : Geneeskrachtig-e planter,.
n'ordett.*-, de leer van 't nieuwe verbond :
—neeskiande vr. kunde van deli
Laat ons de genade vasthouden. titel,
geneesheer. —aeesknndig , bv. in de
elken de kruipende laagheid vroeger aan
geneeskunde bedre y en ; hetgene de geneesvorsten. enz. gal*: Uwe genetic. --nadekunde betreft : Ben geneeskundig week.
brief, m. brief, waarin iernand eene genade
- neesku.ndige, in. en yr. die in de geIvordt bewezen. ---na,debron , o. fig.
neesktuide ervaren is. —neeskunst, vr.
God , van wien de genade komt. —nadegeneeskunde.—neesEiunstoefena,ar.
brood, 0. wider/loud, dat men iemand
rn. praktizerend arts. —neestneester,
nit genade pelt ;
Bete hoed het
en. geneeslicer. —neesmiddel, o.
genadebrood geven. —na,deleer,
middel ter genezing, —neespoeder
leer der genade. —nadelijk. bw.
genadig. —naderijk (-er, -st,) by. rijk
—neespoeijer, o. poeijer ter genezing.
—neeswijze, vr. wijze van genezen.
an genade.—na,desiag, m. slag, waarmee
—negen verl. dw. inij J en. 4-, (-er, -st.)
de seherpregter een' tot het rad veroordeelde
doodt ; nekslak. —natlestoot, rn.stooL,
bv. gezind, geneigd : rk ben deartoe wel
gtineigd. nietgenegen.*--, gunstig gestemd :
welken de seherpregter een' tot lint
rad veroordeelde toehrengt. - nadetroon,
ZI.j is hem genegen, d. lion& van hem.
--negenbe3d , yr. gen r!igdlicid , overtroon der genade ; fig. God. —nade-
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nataurlijke trek; gunstige stemming
voor iemand of iets. —neigd, (-er, -st,)
bv. genegen , gezind: Tot het kwattd yeneigd zijn. —neigdheid, yr. genegenheid , overhelling , nal nurlijke trek.
Generaal, rn. (des -s, mrv. -s,
veldoyerste legerhoofd, veldheer ; opperste
eerier geestelijke orde : De yeneraal der
Jeznietert. —schap, o. (des -s,) generaalspost of rang. —sdoeftter yr. —sepaulet, vr. —spost, m. post van
generaal. smug m. -Si/1'021W
yr.
sweduw , y r. - szoon
Generaliteit, vr., —sitanden , o.
mrv, in de Nederl. Gesch. 'ander ' , Welke
tot de vereenigde provincie:n behoorden.
G-eneren (zich) w. w. den kost winnen:
Zij geneert zich met spinner'.
zich
zuinig behelpen , zich tevreden stellen :
lliej kan zich met droog brood yenezen.
*Geneselilk , by. geneesbaar.
Genet, 0. (des -s, mrv. -ten.) eene soort
van kleine Spaansche paarden , die zeer ylug
ter been zijn.
*Genet, Yr. (mrv. -ten,) —kat , y r. soort
van civetkat.
Geneugelijk, (-er, -st,) by. en hw. genoegelijk , vermakelijk Eene geneugelijke
plants. van personen, opgeruand, yrolijk.
—neugelijkheid, y r. vermakelijkheid;
opgeruimdheid. —nengte, yr. (mrv. -14)
verrnaak , genoegen. —neul, o. (des -s,)
herhaald of voortdurend neulen. —neutel, 0. herhaald of aanhoudend neutelen
—nezen, ongel. b. w. (ik geuas,
genezen,) beelen, van in- en uitwendige
kwalen bevrijden : Iemand van eene ziekte
genezen. Eene wonde of ziekte genezen
Een' gebroken' artn genezen ;
lentand
van eene
een vooroortieel, van
den drank yenezen. o. w. met Z., van
eene ziektc, ( nz. hersteld worden: De wonde
is reeds yenezen. Is utv ratter al genezen? ;
fig. Zij is van hare thecae liefde reeds
laity genezen. —nezing, y r. (mrv. -en,)
de daad van genezen ; het genezen worden,
herkriking zijner gezondheid, berstelling.
—nibbel, o. (des -s, ) herhaald nibbelen.
Genie, (spy. zjeni,) o. (des -s, -ien,) vernuft;
fig. man van vernuft, schrandere hol.
y r. wetenschap der ingenieurs , d. i. die van
de versterkingskunst , den aanval en de
yerdediging der vestingen ; het corps offi
cieren , die met het opgegevene belast zijn ,
benevens de mineurs en sapeurs. -belioef-,
ten, y r. MTV —officier, tn. offieier
van de genie. —school, vr. leerschool
voor ingemeurs.
Genies , 0. (van bet
-,)
herhaald
of aanhoudend niezen.
---nieten
angel. b. w. (ik genoot,
genoten,)
nut van iets hubben
Now-(1(_ el van jets
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trekken ; deel aan iets hebben
jets ,
inzonderh. jets goeds, deelachtig worden : Wij yenoten een goed onderwijs,
vele weldaden, groote eer,, eene voortreffekke gezondheid.*--, iets, dat men bezit,
met welgevallen gebruiken of gewaar worden:
Het leven genieten. *-, ontvangen bekomen:
Hij heeft nooit iets van de armen genoten.
nuttigen , gebruiken: Ik heb van daag
nets genoten. —nieter m. (des -s, mrv.
-s.) —nieting, yr. (mrv. -en,) het fiC•
nieten. —nietster, yr. (mrv.-s.) —nijp,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend nijpen ;
fig. In 't genijp , in 't geheirn. Men zegt
gewoonlijk : In 't geniep. —nik, o. (des
-s.) herhaald of yoortdnrend nikken.-noeg,
bw. dat altijd achter het woord staat ,
waarvan het ter hepaling strekt, in toercikende hoeveelheid : Het is genoeg. Ik heb
genoeg. Zij laeeft geld look wel : gelds)
genoey, vrienden genoey, Dit zij nyenoey,
stet a daarmee tevreden. Vroeg genoeg.
Meer clan genoeg. Ik heb genoeg roor u
gedaan. Genoeg doen. Ik heb genoeg ,
gerneenz, voor: ik heb genoeg gegeten gedronken , mijue bekomst. —noegdoening, y r. voldoening. —noegelijk
(-er, -st,) by. en bw. dat het gevoel streelt ,
aangeuaarn : Een genoeyelijk bed, leven.
--noegelijkheid, yr. —noegen,
zie het meer gebruikelijke Wergenoegen. —noegen o. (des -s, wry. -s,)
voldoening: Iemand genoegen geven ; van
bier 8emeenz.: .1k heb n,ijn genoegen , ik
" 'eh genoeg gegeten of gedronken. vermaak ; geniefing : Dit schoone weder
rerschaft ens veel genoegens.
behagen,
welgevallen
Genoegen in lets hebben,
stiheppen. vinden ; Genoegen in jets
'tenters, rich iets laten welgevallen. -noegzaam, bv. en bw. toereikend , voldoende,

genoeg : Eene genoegzante hoeveelheid
bavkraid. Men had ons yenoeyzaam ingelieht ; fig. hijna geheel , zoo goed als : Het
vleesch was gettoeyzaant verrot.—noegdw.
za,ambeid, Yr. —nomen ,
van nemen. voegw. gerneenlijk van de
aanvoegende w. gevolgd , aangenomen ,
gesteld , vooronderstelfl: Genomen het ware
zoo. ---hood, o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend wooden.—noodig, o. (des -s,)
aanhoudend
of
herhaald
—Hoop , 0. (des -s,) herhaald of aanhoudend nopen. --noot, Vert. tijd van
genieten. m. en vr„ (des -s, wiry.
-en,) die met anderen iris geniet , meest
enkel in samenstell.: Ambtgenoot, bedgenuot,

drulgenoot, redgenoot , geloofsuettoot ,
lot!i etivot medegenoot , stadgenoot, cur.
Sorrtntivi) stibrijven in hut vr, ten criregte
y et:Dote. --Enooiseisap, 0. (des . s. sit IT.
im:trel,kin Vail get uotim t0t, #11,,itcder;
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de als genooten verbondene personen : Het
genootschap is vergaderd. Zie Schap.
—nootschappelijk , by. van het
genootschap : Het genootschappekke jaar.
--not , o. (des -s,) het genieten : Het genot
der rust. het genotene: Zijne tegentvoordig held verschaft mij het heerlijkste
genot. Wat voor genot hebt van al uw
zwoegen 4-, vruchtgebruik : Zoo Lang zij
lee ft, heeft zij van die landerijen het
genot. —noten verl. dw. van genieten.
*Genst , y r. brem.
Gent , m. mannetje der gans, gander. BILD
schrijft Bend, dat wel met de afleiding ,
loch niet met het gebruik overeen komt.
Genuf, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
nuffen. —nurk o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend nurken. —nuttigd verl.
dw. van nuttigen en genuttigen. —nuttigen , b. w. in 't gemeenz. verkeer,
eten en drinken , zie Nuttigen. —olie,
©. (des -s,) herhaald of aanhoudend olien.
—omber,, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend omberen. —oogd, by. van oogen
voorzien. —oord by. van ooren voorzien.
—oorloofd (-er, -st,) by. vergund ,
waartoe men verlof heeft ; fig. niet strijdig
met de goede zeden : Geoorloofde vermaken.
—oorloofdheid , y r. —orgel, o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend orgelen.
—paai o. (des-s.) herhaald of aanhoudend paaijen. —paar o. (des -s,) herhaald of aanhoudend paren. —paarld
zie bet betere Gepareld. —paf, o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend paffen.
—pak, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
pakken. —pap o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend pappen. —pareld by. met
paarlen versierd ; parelswijze gemaakt : Geparelde gerst. —pas , o. (van bet --;)
in bet kaartspel, enz. herhaald of aanhoudend
passes. —past (-er, -ste,) b y. en bw.
fig, hetgene past, behoorlijk , zoo als het
behoort : Gepaste woorden. Hij sprak zeer
gepast. —pastelijk, bw.—pastheid,
vr. bet gepast zijn , behoorlijkheid.
—pauk o. (des -s,) herhaald of aan houdend pauken. —peesd by. van pezen
voorzien. —peil , 0. (des -s,) herhaald of
aanhoudend peilen. —peins o. (van het
-,) herhaald of aanhoudend peinzen, overpeinzing : .Hij zit in diep gepeins. 4-, de
in afgetrokkene aandacbt bepeinsde zaak :
Zijne zwaarmoedige gepeinzen maken hem
voor de samenleving ongeschikt.—pen o.
(van het -,) herhaald of aanhoudend pennen.
--peilen, verl. dw. van pijpen. —pers,
o. (van bet-,) berhaald of aanhoudend persen.
—peupel , o. (des -s,) 't gemeene yolk,
de 'age volksklasse. —peur, o. (des -s,)
berhaald of aanhoudend peu ren.—p cuter,
o. (des -s.) herhaald of aanhoudend peutcren,
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—peuzel o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend peuzelen. —piep o. (des -s.)
herhaald of aanhoudend piepen. —pijnig,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend pijnigen.
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend pijpen. —pik, o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend pikken. —pimpel, o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend pimpelen.
--pis, o. (van het -,) herhaald of aanhoudend pissen. —plaag o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend plagen. —plak o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend plakken.
—plant , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend planten. —pias o. (van bet -,)
herhaald of aan houdend plassen.-pleister,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend pleisteren.
—pleit, o. (des-s,) herhaald of aanhoudend
plerten. —plet o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend pletten. —plomp, o. (des -s.)
herhaald of aanhoudend plompen.—plooi,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend ploorjen.
—plozen, verl. dw. van pluizen.
—pluimd by. met pluimen versierd.
—pluis, o. (van bet -,) herhaald of aanhoudend pluizen. —pink o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend plukkeu. —plunder , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
plunderen. —13°01, o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend pogchen. —poep, o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend poepen.
—goer, o. (des-s.) herhaald of aanhoudend
poeren. —poest, o. (van het -.) herhaald of
aanhoudend poesten. —poets , O. (van
het -,) herhaald of aanhoudend poetsen.
—pof, o. (des -s,) herhaald ofaanhoudend
poffen. —pool, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend pooijen. —pomp , o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend pornpen. --pooh,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend poken.
—poorterd by. burger geworden.
—Poot, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
poten ; het gepote. —pop o. (des -s,) herhaald of aanhoudend popper. —popel o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend popelen.
—por, o. (des -s.) herhaald of aanhoudend
porren. —praal, o. (des -s,) berhaald of
aanhoudend pralen. —praat, o. (des -s,)
berhaald of aanhoudend praten —praelt
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend pragchen.
—prat, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend pratten. predik 9 —preek
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend prediken
of preeken. —preutel, o. (des -s.) herhaald of aanhoudend preutelen. —prevel,
o. (des-s,) herhaald of aanhoudend prevelen.
—prezen, verl. dw, van prijzen. -prik,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend prikken.
—prikkel o. (des -s.) herhaald of
aanhoudend prikkelen. —proef o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend proeven.
—proest o. (van het -,) herhaald of
aanhoudend proesten,
o, (des -s,)
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herhaald of aanhoudend pronken. —pronset , 0. (des -s.) herhaald of aanhoudend
pronselen. —prop o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend proppen. —pruil o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend pruilen.
o. (des -s, ) herhaald of aanhoudend pruimen; -pruttel, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend pruttelen.
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend puffin.
—pul o. (des -s,) herhaald of aanhoudead puller). —purperd, b y . in purper
gekleed ; purperkleurig. --put , o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend putten. -raag,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend ragen.
—raakt b y . in den bijbelst. beroerd ,
lam. —raaktheid , y r. lamheid.
—raainte o. ( des -s, mrv. -n,) de in
natuurlijken staat y ereenigde beenderen van
een dierlijk ligehaam: E en mensal in geraamte zetten. Hij ziet er uit als een geraamte ,
hij is doodmager. —raas o. (van het -,)
herhaald of aanhoudend razen. —rabbel,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend rabbelen.
—ragekel, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend ragchelen. —raden b y . raadzaam , dienstig , gepast: lets geraken vinden.
—rak, o. (des -s,) gemeenz. , het benoodigde , dienst : Iemand gerak (ook gerak en
gemak) doen. De beesten hebben hun gerak,
hebben het noodige, zijn gevoederd. —raken , o. w. met Z. , raken komen : Aan
een huts geraken. Aan den man geraken,
koopers yinden ; gemeenz. een' man Yinden. Hij geraakte in ongunst , aan den
drank.Met het schip op eene droogte geraken,
vervol g en. Uit zijn doen geraken, zijne bezittingen verliezen. Van den weg geraken.
—rat, o. (des -s.) herhaald of voortdurend
rallen. o. (van 't -,) herhaald of
aanhoudend rameijen. —rammel, o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend rammelen.
—rand, by. van een' rand voorzien : Gerande dukaten. —ransel o. (des -s,)
herhaald of voortdurend ranselen. —rasp ,
o. (van het -,) herhaald of voortdurend raspen.
—ratel 0. (des -s,) herhaald of voortdurend ratelen. --redder, o. (des -s,)
herhaald of voortdurend redderen. -reden,
yen]. dw. van rij g en. —reed, (-er, -st,) by.
en bw. klaar , voltooid : Zijn rnijne laarzen
reed voorhanden
gereed ?
contant:
Gereed geld. Gereede penningen.
bereidvaardig: Zich gereed maken. —reedelijk bw. dadelijk. —reedheid,
y r. bet gereed zijn: In gereedheid brengen ,
gereed maker' . "-, vaardigheid , bereidyaardigheid. —reedmaiking, yr. —reedsehap Yr. toehereidselen : Gereedschap
maken tot het vertrek. in den bijbelst.
buisraad tooi ; deze beide beteekenissen
zijn schier verouderd. k-, o. (des -s, mrv.
werlituij : Ecne inij litany is voor

Eere
een' timme rman ern onmisbaar gereedschap.
in een' verzamelenden zin, werktuigen
De smid heeft al zijn gereedschap verkoeht. —reedsehapkist , y r. list
waarin de ambachtsman zijn gereedschap
bergt. —reedsehapmand, yr.
—regeld, (-er, -st,) by. en bw. regelmatig , ordelijk : Ben geregeld gedrag. -,
in den regel Hij staat geregeld te vier
uur op. —regeldheid , yr. ordelijkheid. —regen, verl. dw. van rijgen.
—regt 0. (des -s, mrv. -en,) rij schotels
met spijs in orde op tafel gezet, aanrigting,
doch weinig gebruikelijk ; iedere op een'
bijzonderen schotel aangerigte spijs Een
maaltijd van zes geregten ; Dat is
zijn larstste geregt , het laatste , dat hij
bet regtspreken Geregt
zal hebben.
houden. Met iemand in het geregt treden.
bevoegdheid mn
Bet jongste geregt.
regt te spreken ; regtbank , de regters ;
regtsgebied ; weleer, galgeveld. b y . en
bw.joist, waar : Bet geregte deel. —regtelijk, b y . en bw. door de magt des refits :
remand de hmur geregtelijk laten opzegyen.
remand geregtelijk vervolgen. naar den
regel des rests. —regthuis, o. regthuis.
—regtig (-er, -st,) by. en bw. regtvaardig. --regtigd 9 by. die regt op iets
heeft : Hij is daartoe geregtigd. —regtigheid , yr. (mrv. -heden,) regt Geregtigheid uitoefenen. remand geregtigheid
laten wedervaren; fig. Het spelmoet zijne
geregtigheid hebben, er moet behoorlijk
gespeeld worden. In de geregtigheid (d. i.
in den bijbelst.
onpartijdig) spreken.
Gods liefde voor regt; goedbeid; waarheid;
billijkheid; onschuld ; reg y aardigheid ;
regtvaardige daad ; ongeveinsdheid ; godzaligheid; deugd; liefde jegens armen; hetgene
God van ons vordert ; de ware leer ; regt
voor God. —regtiglijk, bw. —regtsbank , y r. regtbank. —regtsbode
m. —regtsdag, m. regtdag. —regtsdienaar, m. diender; dienaar des geregts.
—regstheer, m. beer , die over eene
plaats het regt uitoefent. —regtshof,
o. regtbank. —regtssehrijver, m.
griffier. —regttafel y r. aanregttafel.
—rei 0. (van bet -,) gereide. Het wordt
bij de lagere yolksklasse vaak tot grei ver-,
kort —reide, o. (des -s,) gemeenz.;
allerlei gereedschap , hetgene men ter Yer--:
rigting van lets noodig heeft ; in sommige
streken , zadeltnig ; paardetuig. --rein,
o. (van het -,) herhaald of aanhoudend
reizen. —rek o. (des -s,) herhaald of aanhoudend rekken. —reken o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend rekenen. --ref
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend rellen.
—ren, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
rennen. --repel , 0, (des -s.) herhaald of
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aanhoudend repelen. —reten, dw,
van rijzen. —reutel, o. (des -s.) her'maid of aanhoudend reutelen, —revel,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend reveler.
--revers, vett dw. van rijven. -rezen,
verl. dw. van rijzen.
*Geri!, Yr. in vele streken , garf.
Gerfkamer , yr. in Gelded., enz. , aan
het koor der kerk gebouwd zijvertrek, dat
tot kleederkamer voor den priester dieride
of dient , welke, met het gcwijde koorgewaad versierd , daaruit naar het altaar trail
of treedt.
Gerfschaaf, yr. korte schaaf, waarmede
planken worden glad gemaakt.
Gergel, m. (des -s, rimy, -s,) keep in de
duigen , waariu de bodem van een vat sluit.
—kam m. werktnig , waarmede zulk
eene keep wordt gemaakt.
Geribd by. van ribben voorzien : Geribd
porselein. Geribde lousen bladeren.
—ridsel, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend ridselen. —rief, o. (des -s,) gebruik , gemak, nut : lk heb er veel gerief
gemak: Dat huis levertveelgerief
van.
dienst : Ik leen het u tot gerief.
op.
—riefelijk, (-er, -st,) by. gemakkelijk:
gedienstig: Een
Een geriefelijk huis.
geriefelijk meisje, eene zachte uitdrukking,
zie Gedienstig meisje.—riefelijkheid,
yr. gemakkelijkheid ; gedienstigheid. -rieven, b. w. in : Iemand met iets gerieven,
er meè helpen , cr van voorzien , het
d.
hem leenen of geven. rig-t , o. geregt ,
dat tegenwoordig schier nitsluitend gcbezigd
wordt. —rij, o. (van het -,) herhaald of
aanhoudend rijden ; rijtnig , rijtuigen : Wij
z4n met gerij (elders gevaar) in de stad.
—rijr, 0. (des -s.) gerief. —rijfelijk,
(-er,-stObv.geriefelijk,—riifelijkheid,
yr. geriefelijkheid. —rijg, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend rijzen. —rijfel,o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend rijfelen.
rijm., o. (des -s,) herhaald of aanhoudend rijmen. —rijven, b. w.gerieven.
—rikkekik, 0. (des -s.) herhaald of
aanhoudend rikkekikken. —ril, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend rillen. —ringd
by. met een' ring of ringen versierd. Zie
ook Ringen. —rinkel, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend rinkelen.
kink, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
rinkinken. —nit, o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend ritten. —ritsel, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend ridselen. —roei
©. (des -s,) herhaald of aanhoudend roeijen.
—roekoek o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend roekoeken. —roem, o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend roemen.-roep,
0. (des-s,) herhaald of aanhoudend roepen.
—roer, 0. (des -s,) herhaald of aanhoudemi roeren. —roezemoesso.(van het-,)

herhaald of aanhoudend roezemolzen. -rorfel , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
roffelen. —rogchei, o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend rogchelen. —rot , o. (des
.s,) herhaald of aanhoudend roller. -nommel , o. (des -s,) berhaald of aanhoudend
rommelen. --conk, o. (des -s.) herhaald
of aanhoudend rotiken. —ronsel o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend ronselen.
—rook , o. (des -s.) herhaald of aanhoudend rooken. —ros (van het herhaald
of aanhoudend rossen.
Gerst, yr. eene bekende graansoort met
lange scherpe angels aan de aren : Gepelde
gerst. —aar yr. aar - der gerst of garst.

—akker m. —angel m. —ebier,
0. —ebrij m. —ebrood, o. —edrank , m. drank uit gerst bercid.
—ehalm, m.—ekaf,o.—ekoek,
rn. —ekoffie , y r. drank , Welke, van
geroosterde en vervolgens tot een poeijer
gemaakte gerst vervaardigd , eenigszins naar
koffie gelij kt. —ekorrel, yr. -eland,
o. —emeel, o. —einout, o. —enat, 0. gerstedrank. —eoogst m.
oogst van gerst. —epannekoek m.
—estoppel, m. —estroo o. stroo
van gerst. —eveld, o. —evocht, 0.
fig. bier. —ewater, o. gerstenat, gerstedrank. —ezak m. —ezemelen,
vr. tare. zemelen van gerstemeel. —je o.
(des -s, wry. -s,) verkleinw. van gerst.
Gerucht, o. (des -s, mrv. -en) onzeker
berigt , dat zich mondeling verspreidt : Er
gaat een gerucht. Er loopen geruchten.
Geruchten uitstrooijen , verspreiden. -,
bet oordeel der menigte over iemand, naam,
faam: In een goed of kwead gerucht zijn.
*-,geraas: Veel g-erueht maken; fig. flij heeft
reel gerucht in de wereld gemaakt, d. heeft
veel van zich eloen hooren. —ruchtje,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van gerucht
gemeenz. Voor een klein geruehtje
niet vervaard zitin , jets kunnen doorstaan.
—rugchel , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend rugchelen. o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend ruiken. —ruil,
o. (des -s.) herhaald of aanhoudend ruiken.
—ruim, by. enkel van den tijd, vrij Lang :
Ilij is in een' geruimen tijd niet bier geweest. —ruisch o. (van het -,) herhaald
of aanhoudend ruischen. —ruit, by. met
ruiten voorzien : Geruit katoen. —ruk,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend rukken.
—run, o: (des -s,) geren. —rust,
(-er, -st,) by. en bw. stil vreedzaam , in
rust, rustig , ongestoord : Een gerust levee
leiden.Een geruste slaap. Zij slaapt gerust.
Een gerust geweten , dat ors geene verwijtingen doet. Eene geruste woonplaats,
zonder vrees onbevreesd : Wees gerust.
Ilzi stelde niij daarorntrent gerust. Gij
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Lunt er gerust op wezen , gij kunt er ti op
yerlaten. Doe het maar gerust. Wij z'ijn
gerust in de zaak. —rustelijk , bw.
—rustheid, yr. stilte, vreedzaanaheid,
yrede ; onbevreesdheid , vertrouweu : [Yiets
kan hare gerustheid storen.
ling, yr. het gerust stellen ofgesteld worden.
Gerw,, yr. een kruid, glidkruid , duizendMad.
Gesabber , o. (des -s,) herhaald of voortdurend sabberen. —sammel , o. (des -s.)
herhaald of voortdurend sammelen. -sar
o. (des -s,) herhaald of voortdurend sarren.
—sans , o. (van het -,) herhaald of
aanhoudend sausen. sehaaf, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend schaven.-schaak,
o.(des -s,) herhaald of aanhoudend schaken.
—schaard, bv.met schaarden.— schagcher, o. (des -s,) voortdurend schagcheren.
—schal, o. (des -s,) voortdurend schallen.
—schapen, yen/. dw. van scheppen.
--schapenheid , yr. fig. gesteidheid ,
toestand, staat. —scharmutsel zi e
Geschermutsel. —scharrel , o.
(des -s,) voortdurend scharrelen. -sehater,
0. (des-s.) voortdurend schateren—seheer,
0. (des -s.) herhaald of voortdurend scheren.
—schel , o.(des-s,) herhaald of aanhoudend schellen. —schenen, verl. tijd van
schijnen. —scheld . o. (des -s.) herhaald
of aanhoudend schelden. —schemer ,
0. (des-s,) herhaald of aanhoudend schemeren.
—schenen , verl. dw. van schijnen.
—schenk , 0. (des -s, mrv. -en,) herhaald of aanhoudend schenken ; inzonderh.
eene vrijwil lige gift : Een geschenk outlyingen. lemand lets ten geschenke geven.
—schep o. (des -s,) herhaald of aanhoudend scheppen. —scherm, o. (des -s.)
herhaald of aanhoudend schemer]. -schermutsel o. (des -s.) herhaald of aanhoudend schermutselen. —scherts, o.
(van het -. ) herhaald of aanhoudend schertsen.
—scheten, dw. van schijten.

-schetter,zieGeschater.-scheuk,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend scheuken.
—scheur, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend scheuren. —scheurd by.
weinig gebruik. die eene break heeft ,
gebroken. —scheurdheid , yr. het
gebroken zijn. —schichtboek, o., enz.
Jaag dien mof over de grenzen en bezig
Geschiedboek, enz. —schiedboek , o.
geschiedenisboek. —schieden, o. w. met
Z., voorvallen , plants hebben , gebeuren :
Er geschieden vreemde dingen. Dat
niznmer geschieden. Er geschiedde bier
verleden jaar een vreeselijk ongeluk. Uw
wil geschiede! wedervaren , overkomen:
V is reel leed geschied. —schiedenis,
yr. (mrv. -sen,) het gebeurde, gebetirtenis ,
morgen die geschiedenis
voorval fk

Gese
vertellen. inzonderh. eene reeks van
samenhangende voorvallen, welke een geheel
vormen : Ik zal u bij gelegenheid mijne
geschiedenis mededeelen. verhaal van
znlke voorvallen. Eene fraaije geschiedenis.
Eene verdichte geschiedenis ; fig. zaak :
Ik wil niets van die geschiedenis weten.
inzonderh. de reeks der helangrijke gebeurtenissen en de voortgaanile ontwikkeling
van het menschdom of van eenig deel
daarvan , gelijk ook de voorstelling daarvan
De algemeene geschiedenis.De geschiedenis
der hervorming. kennis van hetgene er
met het menschdom is voorgevallen : De
geschiedenis beoefenen. —schiedenisboek, o. hock, welk de geschiedenis
van 't menschdom behandelt. —schiedenisje, o. (des -s, mrv. -s,) yerkleinw, van
geschiedenis. —schiedenisles yr. les
in de geschiedenis. —schiedkunde , yr.
bedrevenhei d in de geschiedenis.
kundig , by. en bw. in de geschiedenis
bedreven ; betreffende de geschiedenis: Een
geschiedkundige almanak. —schiedschrijver m. iemand , welke de geschiedenis beschrijft. —schiet, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend sehieten. -schijt
o. (des -5, ) herhaald of aanhoudend
schijten. —schik o.(des -s.) herhaald of
aanhoudend scbikken ; verouderd , lot ,
bw.
noodlot. —schikt , (-er, -st,) by.
dienstig , bruikbaar, met de goodip,.e verGeschikt tot of voor jets
eischten
zijn. zedig , inschikkelijk , handelbaar
Een geschikt jongeling. —schiktelijk bw. —schiktheid yr. dienstigheid , bruikbaarheid; inschikkelijkheid
handelbaarheid. —sehil, o. (des -s. mrv.
herhaald of aanhoudend schillen ;
verschil , oneenigheid : Zij hadden geschil
.amen. Een geschilbijleggen , vereffenen
uit den weg tnaken. —schilletje o.
(des -s, mrv. verkleinw. van geschil.
—schillig , by. twistziek. —schilpunt , o. —schimmeld, by. vat:
paarden , schimmelkleurig. —schimp
o. (des -s.) herhaald of aanhoudend schimpen.
—schitter o. (des-s.) herhaald of aanhoudend sehitteren. --schob , o. (des -s.)
herhaald of aanhoudend schobben. -schoifel , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
schoffelen. by. van eene schoft
voorzien : Sterk geschoft. —schok, o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend schokken.
—scholden, verl. dw. van schelden.
—scholen verl. dw. van selmilen.
—schommel , 0. (des -s,) herhaald of
aanhoudend sehommelen. —schonden
yen!. dw. van schenden. —schongel o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend schongelen.
—schooi, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend schooijen. schoor . o.
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herhaald of aanhoudend schoren. -sehop,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend schoppen. — schoren , verl. dw. van scheren,
fig. gerneenz.: Met iemand of iets gPschoren
zijn of zitten; met iemand of iets opgescheept
zijn, —sehorst, by. van schors voorzien.
—schoten, verl. dw, van schieten.
—schoven, verl. dw. van schuiven.
—schraap o. (des -s,) herhaald of aanhoudend schrapen. —scltrans , o. (van
bet -,) herhaald of aanhoudend schransen.
—schreden, verl. dw, van schrijden.
—schreeuw, o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend schreeuwen ;fig. Veelgeschreenw
(d. ophef) van iets maken. Sprw. Veel
gesehreeuw , maar weinig wol, het heeft
weinig te beduiden , schoon men er zich
veel van beloofde. —schrei, o. (van het -,)
herhaald of aanhoudend schreijen.
—sehreven, yen!. dw. van schrijven.
—schrift , o. schrift. —schrijf,9 o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend schrijven:
Daarover is wat, geschriff en gewrijf geweest, in bet gemeenz. verk. daarover is
veel geschreven. —schrob, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend schrobben.
—schrok , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend schrokken. —schrol, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend sehrollen.
—schubd , by. van schubben voorzien.
—schtutd, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend schudden. —schuif, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend schuiven.
—schuifel, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend schuifelen. —schuijer o. (des
-s,) herhaald of' aanhoudend schuijeren.
—schuim 9 o. (des -s,) herhaald of aanhoudend schuimen. —schurk o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend schurken.
—schut , o. (des -s,) werktuigen , welke
dienen , om door middel van ontbrand buskrnid zekere ligchamen voort te drijven :
het bestaat nit den vuurrnond en bet affuit:
Grof geschut. Het geschut laden, losses,
afsteken. Een stuk geschut. —schutbalk , m. balk , waarop het geschut
wordt gelegd. —schntgang, rn. geschutpoort. gat , 0. gescbutpoort.
—schutgieter, m. die kanonnen giet.
—scilutgieterij , yr. het gieten van
kanonnen ; inrigting tot het gieten van
kanonnen. --schutnteester, m. meester
der artillerie. —scltutpark , o. opene
plaats bij een arsenaal voor het geschut.
_sehtatpoort, yr. schietgat in een
schip. —schntstelling, y r.—schut-Calle 5 yr. scheepsw. touw,, met hetwelk
men de kanonnen in en nit de gesehutpoorten brengt. —schuur,, o. (des -s,)
herhaald ofaauho udend schuren.—sidder,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend sidderen.
sijrel o. (des -s,) herhaald of aan-
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houdend sijfelen. --sis, o. (van het - ,)
herhaald of aanhoudend sissen. —sjok
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend sjokken
—sjor, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend sjorren. —sjouw, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend sjouwen. —sift o.
(van het -,) herhaald of aanhoudend slaan.
—slab o. (des -s,) herhaald of aanhoudend slabben. —slabber , o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend slabberen.-slacht,
o. (des -s, mrv. -en,) de gansche menigte
van gelijkaardige , d. volgens hunne natuur
verwante , voorwerpen, bij v. het menschengeslacht; van hier : de gansche menigte
van personen , welke door de gemeenschappelkike afkomst verwant zijn : Een adelijk
geslacht. Een burgerlijk geslacht. Hij is
de laatste van zijn geslacht. gansche menigte van gelijktijdig levende
menschen : De toekornstige geslachten. -,
de beide ter voortplantig natuurlijk onderscheidene soorten van alle levende schepselen,
en ook van vele planten , sekse , kunne :
Het mannelijke geslacht. Het vrouwelijke,
andere of schoone geslacht. in de
spraakk. de onderscheiding der zelfst. naamw.
in hunne verbuiging, inzonderh. kenbaar
aan de fidwoorden : De .Nederlandschetaal
'weft drie geslachten, het mannelijke ,
het vrouwelijke en het onzijdige.
—slachtbepaling yr. bepaling van
het geslacht. —slachtbooin, m. slamboom. -slachtbrief, m. geslachtregister.
—slachteloos by. zonder geslacht.
—stachtgenoot , m. ea yr. iemand
van het zelfde geslacht.—slachtkunde,
vr. kennis van de geslaehten der menschen.
—slachtlijst yr. geslachttafel ; in de
spraakk. lijst van zelfst. naamw. met aanwijzing (limner geslachten.-s liachtnaam,
m. familienaam van. —slachtregeling , yr. regeling van de geslachten der
zelfst. naarnw. —slachtregister, 0.
geslachttafel. —slachtrekenaar
die bedreven is in de geslachtkunde,-slacktrekening,vr.leslachttafel.-slachtrij,
yr. afstamming , —slachtrijk,
by. wiens geslacht hoog opklimt. -slachtta,fel, yr. lijst van al de laden eener
familie. —slachtwapen, o. familiewapen. —slagen , verl. dw. van slaan.*--,
by. fig. gemeenz. als : Geslagene vijanden,
Bezworene vijanden. —slagt o. (des -s,)
geslagt vee Belasting op het geslagt.
voorraad van vleesch , dat men in den
herfst opdoet ; belasting op geslagt vee:
Het geslagt is nog niet afgeschaft.
—sleep , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend slepen gevolg , nasleep , stoet.
—slentp , o. (des -s,)) herhaald of aanhoudend slempen. —slender , (des
-s,) herhaald of aanhoudend slenderer
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—slenter, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend slenteren. —slepen vent. dw.
van slijpen. (-er, -st,) b y. en bw. loos,
a fgerip,t , slim : Hij zs een yesiepen Bast.
Op jets yeslepen zijn. —slepenheid,
yr. loosheid , slimheid. —steten , verl.
dw. van sliiten —sleu.r, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend sleuren. —slier,
o. (des -s.) herhaald of aanhoudend slieren.
—slijp o. (des -s,) herhaald of aanhoustinger, o. (des -s.) herdend slijpen.
haald of aanhoudend slingeren. —slobber, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
slobberen ; gemeenz. hetgene men slobbert.
--slot, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend sloffen. —sloken veil. dw,
van sluiken. —slonden veil. dw. van
slinden. —slonken veil. dw. van
sunken. —slopen, veil. dw. van sluipen.
—slorp , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend slorpen. —sloten, dw.
van sluiten. —sluik, o. (des -s.) herhaald
of aanhoudend sluiken. —sluimer, o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend sluimeren.
—slurp o. (des -s,) herhaald of aanhousmaall o. (des -s,) herdend sleuren.
haald of aanhoudend smalen. —smak, o.
( des -s,) herhaald of aanhoudend smakken.
—smeek o. (des -s,) herhaald of aanhoudend smeeken. —smeer, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend smeren. -smelt,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend smelten.
—sm.ijde o. (des -s,) oud , zoo niet
verouderd , allerlei sieraden van metaal ,
paarlen en edelgesteenten. —sm.ijdig ,
zie het meer gebruikelijke Smijdig.
—smijt o. (des -s,) herhaald of voortdurend smijten. —smokkel, o. (des -s,)
herhaald of voortdurend smokkelen.
—smook o. (des -s,) herhaald of aanhoudend smoken. —smut o. (des -s,)
herhaald of voortdurend smullen. -snaard,
by. van snaren voorzien. —snaauw o.
(des -s,) herhaald of voortdurend snaauwen.
—snap , 0. (des -s.) herhaald of voortdurend snappen. —snater 0. (des -s.)
herhaald of aanhoudend snateren.-sn.e den,
veil. dw. van snijden. snedene m.
(des -n, mrv. -n,) ontmande. -.-snerk
0. (des -s,) herhaaald of voortdurend
snerken —sneukel o. (des -s.) herhaald of aanhoudend sneukelen.-sne aker,
o. (des -s.) herhaald of aanhoudend sneukeren. —snij o. (des -s.) herhaald of
aanhoudend snijden. —snik, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend snikken —snippet, o. (des -s.) herhaald of aanhoudend
snippelen.— snipper, o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend suipperen. —snoef o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend snoeven.
—snoei, o. (des -s.) herhaald of aanhoudend snoeijen, —snoep, o. (des -s,)
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herhaald of aanhoudend snoepen. —tumorfel o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
snoffelen. —snor o. (des -s,) herbaald
of aanhoudend snorren. —snork o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend snorken.
—snoten, veil. dw. van snuiten. -snotter , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
snotteren. —snoven, vent. dw. van
snuiven. —sn.u.f, o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend snuffen. o.
(des -s.) herhaald of aanhoudend snuffelen.
—snuit o. (des -s,) herhaald of aanhoudend snuiten. —soebat o. (des -s,)
herbaald of aanhoudend soebatten. —sol,
o. (des -5,) herhaald of aanhoudend sollen.
, (des -s,) heri.aalu of aanhoudend
soppen.
Gesp m. (des -s, mro. -en,) een metalen
werktuig, dat, aan bet einde van eel,' rieni,
enz. beyestigd , aangetrokken en met emu
bewegelijke tong gehouden wordt , urn
daardoor iets vast to bonder, : Schoenen
met gespen dragen. In sornrnige streken
zegt men yeps , in andere gespel.
Gespalk , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend spalken. —span, o. (des -s,)de samea
voor een' waken enz. gesponnen paarden ,
spa!, ; spanwerk van een dak ; verbond in
kwaden zin.
m. bij drukkers, die met den
drukker aan de pers staat. sparkel,
0. (des -s,) herhaald ofaanhoudend sparkelen.
—spartel, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend spartelen. —speel, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend spelen. 4-, m. en
yr. (des -s, mrv.-elen,) speelgenoot. -spel,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend spellers.
—spens o. (van bet -, mrv. -en,) veroud.
spooksel. .--spierd,(-er,-st,)bv.van goede
spieren yoorzien , sterk. —spij o. (van
het -,) herhaald of aanhoudend spijen.
—spine o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
spinner, ; gesponnen werk.
Gesping yr. het gespen. —je , o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van gesp.
Gespit, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
spitten. —spleten, veil. dw. van splijten.
—spoel, o. (des - s,) herhaald of aanhoudend spoelen. _spogen verl. dw. vast
spugen. —sponnen , veil. dw. van
spinnen. —spook o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend spoken ;
hevig geraas :
Wie maakt daar zulk een espook ?
gemeenz. Veel gespook over iets maker.
—spoord , by. van sporen vourzien :
Een gespoorde haan. Gelaarsd en boespoord,
met laarzen en sporen ; fig. volkomen gereed.
—spot, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
spotter. —spouw o. (des -s.) herhaald
of aanhoudend spouwen.
spraakzaam, enz. zie Spraakzaam
—spreeuw o. (des -s.) herhaald of
aanhoudend sprectv en. -sprek o. (tics
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Gesp
vocosrtidurend
steigeren.
herhaald of G
-s. mrv. -ken,) het samenspreken Wij
waren yisteren daarover in yesprek.
*Gestekoek m. gestepannekoek.
het gesprokene, samenspraak: De gesprekken Gestel, o. (des -s, mrv. -len,) de schikking
daarover loopen zeer uiteen. —sprekle,
der deelen in het geheel : Het ligchaam
der mensehen is een kunstig gestel.
0. (des -s, mrv.• s,) verkleinw. van gesprek.
bijzondere geaardheid van den mensch ;
—sprenkel, o. (des -s,) herhaald of
inzonderh. voor zoo ver het ligchaam betreft:
aanhoudend sprenkelen. —spring, o.
Alle gestellen zijn niet de zelfde. Van een
(des -s,) herhaald of aanhoudend springer).
voegw. genomen :
verliefd gestel
—sprits, o. (van het -,) herhaald of
Gesteld onze Koning WILLEM H. leefde
aanhoudend spritsen. —sproken,
dw. van sprekcn. —sprokkel, o.
nog. —dheid, y r. (mrv. -heden,) staat ,
waarin zich lets bevindt : De gesteldheid
(des -s,) herhaald sprokkelen. —spronder del, des ligchaams , des wedrs , des
dw.
gen,
van
springen.
gemoeds, der tijden. —tenis, yr. (mrv.
—sproten yen!. dw. van spruiten.
-sen,) gesteldheid.
—spuis o. (van het -,) geraas, rumoer,
getier : Nij waakte daar een g,rootgespuis. Gestemmer,, (ter voorkoming eener verkeerde uitspraak, beter Gestaimer,) m.
*-, geboefte, gemeen yolk. —spuit,o.(des
gestvloot. —en, o. w. met H. , van
-s,) herhaald of aanhoudend spuiten.
vloeibare en vochtige stollen, in eene inwen—spuug o. (des -s,) herhaald of aandigeibeweging van hare bestanddeelen komen
spuvv o. (des -s,)
houdend spugen.
en daardoor bare vorige natuur veranderen:
herhaald of aanhoudend spuwen.
Het bier staat te gesten.
Gest , y r. de stof , Welke gesting hewerkt :
gerezen koek
Is er gest in het deeg? *-, schuim dat *Gestepannekoek
of pannekoek.
bij gesting uit het bier loopt : Men heeft
natte en droge gest. In de figuurlijke be- Gesternd, by. met sterren bezaaid : Be
gesternde hemel, de sterrenhemel.—sternteekenis wordt gistiny gebruikt.
Gestatig zie Gestadig. —staar
te o. (des -s, mrv. -n,) de sterren:
Gesternte spreekt alleen. Zijn roem rijst
o. (des -s,) herhaald of voortdurend staren.
—staart, by. van eel-I' staart voorzien.
tot het gesternte ; van hier in samenstelh
Gestachtig ,
naar gest gelijkende.
voor eene enkele ster : _Het daggesternte.
Gestadig, (-er, -st.) by. en bw. waarin
*-, sterrenbeeld : Bet gesternte de groote
bij sterrewigchelaars , zoodanige
weinig of Beene verandering is , bestendig :
beer.
Gestadig weer. Eene gestadige markt ,
stand der sterren tot elkander, dat zij geluk
wanneer de prijzen weinig veranderen. Eene
of ongeluk te weeg brengen Geboren
gestadige rust.
onder een gelukkig gesternte. —steun,
bw. telkens, gedurig.
dw. van
—stadigheid, vr. —stadiglijk, zie Gesteen. —steven,
stijven. —sticht o. (des -s, mrv. -en,)
bw. —stalte, yr. (Inv). -n,) buitenste
omtrek van jets , gedaante : Eene 11,1'01121,
gebouw ; inzonderh. gebouw , waarin pervan eene schoone sestalte. Hij is van eene
sonen ter voeding worden opgenornen : Een
korte gestalte ; fig. gesteldheid : De zaak
liefdadig gesticht. Zij is in een gesticht,
heeft eene andere gestalte aangenornen.
—stichtje, o. (des -s, mrv. -s,) ver*-, in een' godgeleerden zin, gemoedsgesteldkleinw. van gesticlit.
heid : .Hij verkeert in eene aansename Gestig, zie Gistig.
gestalte. —staltenis vr. (mry -sen,) Gestijf, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
gedaante,
staltewisseling
yr.
stijven. —stik, o. (des -s,) herhaald of
gedaanteverwisseling. —stamel, o. (des
aanhoudend stikken.
-s,) herhaald of aanhoudend stamelen. Gesting Yr. (mrv. -en,) het gesten zie
—stamen, o. (des -s,) berhaald of aanook Gisting,
houdend starneren. — stamp , o. (des -s.) Gestink, o. (des-s,) herhaald of aanhoudend
herhaald of aanhoudend stampen. -stampstikken. —stip, o. (des -s,) herhaald of
voet, o. (des -s,) berhaald of aanhouaanhoudend stippen. —stippel, o. (des
dend starnpvoeten. —stand , o. enkel
-s,) herhaald of aanhoudend stippelen.
gehruikelijk in : Zijn weord (3. naamv.)
—stoei, o. (des -s.) herhaald of aanhougestand does zijn woord houden. Zijne
dend stoeijen. (Gestkooper rn. die
belofte (3. naainv.) yestand bki'ven, zijne
in gest handelt.) --stoelte, o. (des
belofte nakonien. ---stared, zie Gemrv. -n,) eene menigte in orde geplaatste
sternd. —steek, o. (des -s,) herhaald
stoelen ; eene verhevene zitplaats. —stof,
of aanhoudend steken.
steer, o. (des
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend stollen ,
-s,) berhaald
in beide beteekenissen. --stoker,
of aanhoudend stenen.
-7-steente , 0. (des -s, mrv. -n,) verecdw. van steken.
stolen , veil. dw. van
maim van steelier) , bij v. graftombe ;
stelen. —stommel, o. (des -s.) herhaald
edeIgesteente. --Steiger, o. (des -s,)
of aanhoudend stommelen, —stonhen
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verl. dw. van stinken. —stool,

o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend sloven.
—stoordheid, yr. toorn, verbolgenheid.
—scoot, o. (des -s,) herhaald of voortdurend stooten. — stop o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend stoppen -- storm,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend stormen.
—stort, 0. (des -s.) herhaald of aanhoudend stooten. —storven, verl. dw.
van sterven. —stotter , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend stotteren. —stoven,
verl. dw. van stuiven. —streden, verl.
dw. van strijden. —street, o. (des -s.)
herhaald of aanhoudend streelen. -streept.
by. van strepen voorzien: Gestreepte kousen.
o. (van het-,) gestreepte stof. streken.
verl. dw. van strijken. —streng, (-er, -st,)
by. en bw. straf,, hard, seller'), onverbiddelijk : Een gestreng regter. Gestrenge
wetten. Gestrenge tuckt. Gestreng straffen,
handelen. *-, dat sterk op het gevoel
werkt : Een gestrenge winter. als eeretitel ; 1.) Boog Edel Gestreng heeten : de
ministers van staat „ de hoofden der ministerieele departementen , de commissarissen
des Konings in de provincien , de afgezanten
van en bij vreemde mogendheden,secretarissen
van staat , commissarissen-generaal , direeteurs-generaal luitenants-admiraal, luitenant-generaals en vice-admiraals, (aan Welke
men ook den titel van Excellentie geeft) ;
de leden van den staatsraad in gewone en
buitengewone dienst ; generaals , generaalcolonels ,
schouts-bij-naeht ,
majoors ,
kapiteins ter zee , luitenant-colonels ,
kapitein-luitenants , en majoors ; 2.) Wel
Edel Gestreng heeten : de inspecteursgeneraal , secretarissen-generaal, referendarissen , hoofden van aldeelingen bij de
ministerieele departementen , advocaten ,
griffiers , procureurs, kapiteins, luitenants
en adelborsten. —strengelijk, bw.
gestreng.—strengkeid,vr. - stribbel,
0. (des -.) herhaald of aanhoudend stribbelen.
—striik o. (des-s,) herhaald of aanhoudend strijken. —strik, o. (des -s,,) herhaald
of aanhoudend strikken. —strikt by.
met strikken getooid. —strompel o.
(des -s,) herhaald of (aanhoudend strompelen.
—strooi o. (des -s.) herhaald of aanhoudend strooijen. —strook o. (des -s,)
herhaald ofaanliondend stroken. - struikel,
0. (des -s,) herhaald of aanhoudend struikelen.
—studeerd , by. die gestudeerd heeft :
Gestudeerde personen. —stuff o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend stuiver.
—s turn. o. (des -s,) herhaald of aanhoudend stiffen. —suf, o. (des-s,) herhaald
of aanhoudend sullen. —suis, o. (van bet-,)
berhald of aanhoudend suizen. —snkkel,
0. (des -s.) herhaald of aanhoudend sukkelen.
-- stud o. (des -50 herhaald of aanhoudend

(;veto
--sus,
o.
(van het -,) herhaald of
sullen.
aanhoudend susses. —taand , bv‘ taankleurig. - tabberd, by. in een' tabberd
gekleed. —takt, b y . met takken voorzien.
—tal , o. (des -s,mrv.-len,) eene bepaalde
menigte Zij waren dertien in getal. Ten
getalle (niet : getale) van twintig. Bij het
petal verkoopen. *-, een of meer cijfers
Het is niet mogelijk , alle getallen to leeren
uitspreken. in de spraakk., toestand
wanneer een voorwerp enkel- of meervoudig
genomen of gedacht word t: De Nederlandsehe
taal hi'eft tiv,e getallen , het enkelvoud
(de man) en het meervoud (de mannen).
—talleer, yr. leer van de p,etallen.
—talletter, y r. cijfer. —tallig, by.
van de getallen ; talrijk. —talm 0. (des
-s,) herhaald of aanhoudend talmen. —talmerk , o. cijfer. —taiwoord o.
telwoord. --tared s by. met tanden voorzien. —tarn, zie Getorn. —tater,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend tateren,
—teeken, 0. (des -s,) herhaald of aanhoudend teekenen. —teem, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend temen. —temperd, by. gematigd. —temperdheid,
vr.—tegen, verl.dw. van tijgen. —tern,
zie Getorn. —tent, o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend teuten. —tenter, o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend teuteren.
—tier, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
ticren , geraas. —tij o. (van het -,) tij ,
watergetijde ; fig. Het getij is verloopen,
de gelegenheid is voorbij.Sprw. Zie
Elk vissehertie vischt op zijn getij , ieder
maakt zich de gelegenheid ten nutte. ,
zie Getijboek. —tijboek, o. bock,
P t welk de kerkdienst der R.-C. bevat en op
gezette tijden gelezen wordt , brevier.
—tijde, o. (van bet -, . -n,) jaargetijde:
De vier getijden des jaars. —tijden,
o. mrv. de dagelijksche gebeden , die in
o. gebed
het brevier staan.
nit het brevier. —tijdig, zie het meer
by.
gebruik. Tijdig. —tijgerd
als een tijger gevlekt. tik, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend tik ken . —timmer,
0. (des-s, ) herhaald of aanhoudend timmeren.
—timmerte, o. (des -s, mrv. -tt,)
timmerazje, gebouw. o. (des -s.)
herhaald of aanhoudend tin telen —tjank,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend tjanken.
—tjilp, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
tjilpen. —tob, o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend tobben. —toet, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend toeten. —togen,
verl. dw. van bet veroud. tiegen ; fig. Men
weet niet waar h,ij getogen (opgebracht)
of geboren is. 1k ben hier getogen en
geboren. —tokket , o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend tokkelen. —tot, o. (des -se)
herhaald of aanhoudend tollen.—tommel,
23

- 298 —
Geto
veroud. zie Gedommel.—tontel,
0. (des -s„) herhaald of aanhoudend tontelen.
—toover, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend tooveren. —torn, 0. (des -s,)
herhaald of aanhoudend tornen. —touw,
0. (des -s, mrv, -en,) werktnig , waarop
de wever doek , enz. vervaardigt, weefgetouw,
lousy; in sommige streken , 1'6414; , dos
genoernd naar de tot/wen, waaraan de paarden
trekkers. —traan o. (des -s,) berhaald
of aanhoudend tranen storten. —tralied,
by. van tralies voorzien. --trantel, zie
Gedrentel. —trap o. (des -s.) aanhoudend trappen. —trappel, o. (des -s,)
berhaald ofaanhoudend trappelen.—trek
0. (des -s.) herhaald of aanhoudend trekker).
—treur, o. (des -s,) herhaald ofaanhoudend treuren. —treuzel, o. (des -s.)
berhaald of aanhoudend treuzelen. —tril,
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend trilien.
—trippel, o. (des -s.) herhaald of aanhoudend trippelen. —troef, o. (des -s.)
herhaald of aanhoudend troeven. —troe, o. (des -s,) berhaald of aanhoudend
iroetelen. ---troffers, verl. dw. van
ireffen. —troggel, o. (des -s.) berhaald
of aanhoudend troggelen. —trokken
verl. dw. van trekkeii. —from , o. (des
herhaald of aanhoudend trommen.
—trommel, o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend trommelen.---troosteu (zich),
vv. gemeenz., zich laten welgevailen
lk zal het mij getroosten. — trouw,
( - er, -st,) by. en bw. van personen en zaken,
waarop men vertronwen kan : God is.
getrouw. Een getrouw vriend. Een getrouw
verhaal. afsehrift. Getrouw aan de waarheid blijven. De (der) waarheid getrouw
blijven. lemand getrouw dienen. waar.vehuwen ; jig. Len getrouw geheugen.
Zie ook Trouw en Moult- , by.
—trouwelijk , by. —trouwheid,
NT. bet getrouw zijn. —trouwigheid,
%T. zie bet meer gebruik. Getrouwheid.
—tuige m. en yr. (des -n, mrv. -/),)
iemand , welke de waarheid van eens anders
verklaring of de waarheid van een voorval
enz. nit eigen aanschonwing bevestigt : Hij
is mijn getuige , dat ik het geld betaald
heb. lemand tot getuiye roepen , nemen.
Getuigen brengen verhooren. Valsche
getuigen. *-, van zaken , bewijs : Dat slagTad is een getuige van once dapperheid.
*-, in den bijbelst. bloedgettsige, martelaar.
—tuigen, 1). w. de toedragt van iets
voltaic)), verzekercn: Hij heelt die dinyen
yetuigd. o. w. met H., verzekering
geven van personen of zaken verklaren ,
de waarheid van iets door zijn getuigenis
bevestigen : Hid getnigt, dat hij het gezien
heeft. Van iemand getuig-en. Zijn volgende
yedrag getu;8 de voor , tegen hem. —tuirL

Geva
genis, y r. (mrv. -sen,) de verklaring van
iemand , door welke de waarheid van de
verklaring eens anderen of de waarheid van
iets , een voorval, enz. verzekerd wordt :
Eene getuigenis ofleggen. Zich op iemands
getuigenis beroepen. plegtige verzekering van betgene men omtrent iemands
zedelijken toestand voor waar houdt : Eene
goede getuigenis van iemand geven. -,
getuigschrift. Het onzijdige geslacht verdient
Beene aanprijzing, —tuigenverhoor ,
0. —tuigschrift, o. geschrift , waarin
iets getuigd worth : Een yetuigschrift van
goed gedrag , afgegeven door den burgemeester. —tuimel, o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend tuimelen. —tuisch, o.
(van het -,)herhaald ofaanhoudend tuisehen.
—tuit, o. (des -s,) berhaald of aanhoudend
tuiten. —tul, o. (des -s,) herhaald of
aanhoudend tuilen. —tulband, by. met
tulband voorzien. —tuur , o. (des -s,)
berhaald of aanhoudend turen. —twijfel ,
o. (des -s,) berhaald of aanhoudend twijfelen.
—twist, o. (van het -,) herhaald of aanhoudend twisten.
Genf , yr. (mrv. -en,) klein kanaal. —tje,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van geul.
Geur t m. (des -s, mrv. -en.) aangename
uitwaseming van jets en de verspreide reuk
daarvan : De rozen verspreiden liefeliyke
geuren. —ig, (-er, -st,) by. dat geur
heeft, welriekend. —igheid, vr. —tje
-s,) verkleinw. van geur.
o. (des -5,
Geus, m. (van den -, mrv. -zen,) scheldnaam , welken de R.-Catholieken aan de
Hervormden geven. Dezen naam gaf de
Graaf VAN BARLAMONT aan de Nederlandsche
edelen , toen deze met BREDERODE aan het
hoofd op 5. April 1566 de Gouvernante een
smeeksefirift wilden overbandigen. yr.
(mrv. -zen.) soort van wirnpelvlag , die ,
even als eene bedelaarsdeken uit driehoekige lappen hestaat en van de boegsteng
waait. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van gees.
*Geuzenbloed, o. blood van geuzen.
pak o. geboefte van geuzen.
Gevaar, o. (des -s, mrv. -wren,) de
nahijzijnde mogelijkheid van een kwaad en
bet mogelijke kwaad zelf: In gevaar zijn,
verkeeren, yeraken, komen. Gevaar loopen.
Zich in gevaar begeven. Gevaren tarttn.
Het gevaar is geweken. —vaa,r,, o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend wire)) ; in som//lige °order) , rijung , gerij : Wij zijn met
geraar in de start. —vaarlijk (-er,
-st,) by. en bw. met gevaar verzeld : Eene zeer
gevaarlij ke onderneming. Gevaarlijk ziek
ligyen. Een gevaarlijk gevoelen omhelzen.
Een geraarlvj k mensch, een inensch wiens
omgang your ons gevaarlijk kan zijn.--vaarli,^kla eid yr. —vaarte o. (des -s,
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mrv. -n,) lets, dat zeer zwaar en groot is
goeden gevel (voor huis) ,hij heeft een'
en dus gevaren zou moeten worden , groot
grooten Hens. —dak , o. dak 't welk aan
gebouw : Het log gevaarte der bergen ;
beide einden Bevels vomit.
yr.
(loch vooral in samenstelling , als : Beryge, m. —tie , o. (des -s, mrv.-s.)
vatirte, rotsgevaarte , enz. --wader , m.
verkleinw. van gevel. —top, m. top or
doopgetuige met opzigt tot de ouders van
punt van den gevel. —venster o.
den doopeling en tot de met hen gelijktijdig
venster in den gevel. —vormig, by.
aanwezige doopgetuigen. —vaderschap,
gevormd als een gevel.
o. toestand van gevader. —val, o. tocval- Leven, onyet b. w. (ik gaf, heh gegeven. )
ligheid: Ik ontmoette dien koop in an bij geval.
overreiken , toereiken : lemand iets. een'
In geval (voegw.) dit geschiedde, bijaldien
brief, de hand, te eten, te drini en geven.
zulks geschiedde. gebeurtenis : In alien
iemand kosteloos iets toedeelen , schengevalle. In elk geval. Deryelige gevallen
ken , vereeren Hij geeft niet reel. Zijn
zijn ongewoon. *-, toeval , noodlot , gehrk.
vermoyen can de armen geven ; van hies
—vallen , onget o. w. met H., bevallen ,
ook, v aor zijne eigene kosten a anrigten Eene
behagen : Dat gevalt mij niet. Zich jets
partij geven. Ilij gaf een bal. iernarlif
laten gevallen , er mee tevreden zijn,
iets als zijn' eigendom , ten gebruike , ter
o. welgevallen , behagen Geen gevallen in
waarneming overdragen , verleenen , alstaan :
jets hebben. o. (des -s, mrv.
lemand een huis in httur , eene dodder
-s,) verkleinw. van geval. —vallig, (-er,
ten huwelijk , een kind in den kost geven.
-st,) by. en bw. toevallig , bij toeval ; belemand zijne vrijheid, een ambt , eert,
vallig. —valligheid , y r. bevalligheid.
post , een' heilzamen raad, goede lessen ,
—vangen by. in : lemand gevangen
onderwijs , les geven. lentand een' Lus ,
(d. i. in de gevangenis) zetten , nemen ;
een' wenk , een teeken, berigt , rekenschap,
fig. lk geefmij gevangen , ik geef het
de verzekering, zijne to,stemming, verlof,
gewonnen. —vangene m. en y r. (des
zijn' zeyen geven. remand zijn woord
-n, mrv. -n,) die gevangen is of in de gezijne stem geven. remand goede woorden
vangenis zit. —vangenhoeder,, m.
geven , hem verzoeken. remand de eer
cipier. - vangenhoedster, yr. ci pierse.
geven. Geleyenheid of Aanleiding tot lets
—vangenhuis, o. huis, waarin gevanggeven. Een goed voorbeeld geven. lemand
enen worden opgesloten. — vangenis ,
lets te doen , te verstaan ,te kennen geven .
yr. (mrv. -sen ) gevangenhuis; gevangenschap.
Kinderen eene goede oproeding geven.
—vangenkost , m. kost, dien men in
Wetten geven. remand gelijk of ongelijk
de gevangenis bekomt. —vangenschap,
geven , d. verklaren , dat hij gelijk or
yr. staat van gevangen te zijn. —vankeongelijk het*. remand de sehuld geven.
lijk, by. als gevangene : Gevankelijk
Zijn' boezem lucht geven. Zieh ntoeite
wegvoeren. —vat, by. die gernakkehik
geven. Antwoord geven. Ten antwoord
iets vat of bevat , en van bier : scherpgeven. *--, in sommige min of meer afwijzinnig , geslepen: Ilij is zeer gevat. Gevat
Een paard de
kende beteekenissen ,
op iets zijn, d.i. crop voorbereid zijn. —vatspores geven. Een bock in het lieht geven,
heid , y r. scherpzinnigheid geslepenheid.
d. uitgeven. Den geest geven. .Hij kan
—vecht, o. (des -s, wry. -en,) herhaald
geen geluid geven, Ik geef het u gewortnen.
of amhoudend vechten ; een strijd met
_remand de hooye hand geven. Getuiyenis
wapens inzonderh. tusschen min talrijke
geven. PrVs geven , d. laten varen.
bender' : Een hardnekkig, bloedig gevecht.
Iemand lets aan de hand geven.
Bet gevecht vermijden , aanbieden. —veVuur geven , vuren. Het er aan geven,
derd , by. met vederen voorzien : Een
d. lawn varen of opgeven. De hand op
gevederde pijl. Het gevederde koor, bij
jets geven , met handslag beloven. Reuk
dick. , de vogelen. —veeg o. (des -s,)
geven. Een' stank van zielt 4-even. lemand
herhaald of voortdurend vegen. ---veinsd ,
Happen, wat om de ooren, voor de
(-er, -st,) by. en bw. voorgewend, gebroek geven.Eene stad ter plundering geven.
huicheld : Eene geveinsde vriendschap. *-,
In beraad geven. Er wein'y om geven, etdie zich anders voordoet , dan hij is, huizich weinig om hekreunen. Dat gene de
chelachtig : Een geveinsd menscit. Een
Memel ! ; Ik wil mij wel geven, ik wil
yeveinsde vriend. —veinsdelijk , bw.
niet zoo stiff op mijn sulk staan. Dat geeft of
—veinsdheid, y r. huichelarij.
neemt niet, laat de zaak zoo als zij is. —er,
Gevel, m. (des -s, mrv. -s.) de spits van
m. (des -s, wry. -s,) die geeft ; bij vroegere
den voorwand Bens gebouws , bovengevel ;
spraakkunstenaren derde naamval.
voor- of achterwand van een gebouw , doch Gevest, o.(van het-,mrv. -en,)greep of handzonder bijvoegsel de voorwand , zie A ehvatsel van een' degen,enz.—vestie, o. (des
tergevel en Voorgevel: De gevel
-s,mrv.-s,) verkleinw. van gevest.—viji , o.
is ingestort ; fig. in scherts: Hij heeft een'
(des-s.)herhaald of voortdurend

— 500 —

Gevi
o. (des -s,) herhaald of voortdurend villen.
Geving, yr. het geven.
*Gevit, o. (des -s,) herhaald of voortdurend
vitten. —vlag, 0. (des -s,) herhaald of
voortdurend vlaggen. —vlakt , by. met
vlakken. —vlecht, 0. (des -s,) herhaald of
voortdurend vlechten. —vieesd , by. van
vleesch voorzien ; fig. Ken gevleesde duivel,
een duivel in menschengedaante. —vlei,
0. (van het -,)herhaald of aanhou lend vleijen.
—vlekt , b y . met vlekken voorzien.
—vieugeld, by. van yleugels voorzien.
—vlieg o. (des -s,) herhaald of aanhoudend vliegen. —vlij,o. (van bet -,) herhaald
of aanhoudend vlijen. —vlochten , verl.
dw. van vlechten. vloden vent. dw.
van vlieden. —vloek, o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend vloeken. -vlogen , verl. dw.
van vliegen. —vloten,verl. dw. van vlieten.
o. (des s,)herhaald of aanhoudend
vlotten. —vochten, verl. dw. van vechten. —voed, (-er, -st,) b y. doorvoed ,
sterk. —voedheid yr. het gevoed zijn.
—voedsterd, by. %einig of niet in gebruik, zie Gevoederd. —voeg , o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend voegen;
buikontlasting : Zijn gevoeg doen. —voegelijk, (-er, -st,) by. en bw, voegzaam ,
behoorlijk : Op eene geroegelijke wijze. *-.
betamelijk, gepast : lets gevoegelijk oordeelen.*-, die zich wit voegen of scbikken : Hen
gevoegelijkmensch. —voegelijkheid,
yr. -voel,o.(des-s,) herhaald of aanhoudend
voelen ; een der vijfzintuigen , het vermogen
te gevoelen a.) met het lilichaam , prikkelbaarheid der zenuwen inzonderh. in de
vingertoppen IIij heeft geen gevoel in z ijn'
arm. Gevoel van de koude hebben. Op het
gevoel, bij bet aanvoelen ; b.) met de
ziel , het vermogen om door de ziel waar te
nemen of gewaar te worden , vatbaarheid
voor zielsaandoeningen : Gevoel voor het
schoone hebben. Hen menschzonder gevoel.
filet gevoel zingen , spreken. Hen verfijnd
gevoel.*-, ontvangene indruk : Een srnartelijk gevoel. Gevoel van een. —voelen,
0. (des -s, mrv. -s.) meening oordeel : Naar
Tnijn gevoelen. Wij zijn niet van dat gevoelen. De gevoelensloopen uiteen. *-, begrip,
inzonderh. over waarheden : Ik ben dat gevoelen niet toegedaan. —voelen, b. w.
door het gevoel van ligchaam of ziel gewaar
worden : lk gevoelde niets van den schok.
Hij gevoelde zijn verlies niet. 'r - (zich), w.w.
zich bevinden. —voelig (-er, -st.) by. en
bw. die of dat ligt, inzonderh. lets onaangenaams, gewaar wordt : IN is zeer gevoelig.
Eene gevoelige plants. Gevoelig voor de
koude z27-n. Het oog is een zeer gevoelig lid.
*-, dat ligt of sterk gevoeld wordt: _remand
een' geroeligen slag toebrengen. Ilij kreeg
een' gevoeligen nee!), Ik bvcgcride hem met
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gevoelige woorden. aangedaan : Ik ben
zeer gevoelig over utv verlies.* ligt aangedaan , voor zachte indrukken vathaar,, die
een teeder zielsgestel heeft : Gevoelige menschen , harten.
vergramd toornig :
toonde zich daarover zeer gevoelig. —voeligheid vr. het gevoelig zijn : Eerie
teedere gevoeligheid opwekken. Hij kon
niet nalaten , over die handelwijze zijne
gevoeligheid(gramschap)te toonen. —voeliglijk , bw. op eene gevoelige wijze.
—voelloos, (-zer, -st,) by. en bw. zonder
gevoel : Mijne handen zijn gevoelloos van
de koude. on gevoelig : Een gevoelloos
mense h. —voelloosheid, yr. het
gevoel loos zijn. —voelzin, rn. zirituig des
gevoels. —vogelte , o. (des -s.) vogelen :
Het gevoyelte des velds. —volg, o. (des
-s, mrv. -en,) hetgene nit lets volgt of voortvloeit : De gevolgen zijn niet te berekenen.
Ten gevolge uwer bevelen. In gevolge van
den bekomen' last,zie het meer gebruikelijke
ingevolge. Een gevolg uit jets trekken.
Gevolg aan lets geven , d. uitvoeren. *-,
gevolgtrekking : Bij gevolg, daarom. *-,
volgelingen , volgende stoet : _Het gevoly
der koninqin is met de stoomboot aangekomen.—volgelijk,bw. bij gevolg, daarom,
dos. —volgtrekking, yr. hetgene men
als een gevolg uit iets afleidt : Zijne gevolgtrekking is juist. —volmagtigde, m.
en yr. die gevolmagtigd is. —vonden,
verl. dw. van vinden. —vonk.el, o. (des
-s.) herhaald of voortdurend vonkelen.
bv. vorkvormig. —vouw o.
(des -s,) herhaald of voortdurend vouwen.
—vraag, o. (des -s.) herhaald of voortdurend vragen, —vreet o. (des -s,)
herhaald of voortdurend vreten.—vreven,
vent. dw. van vrijven. —vriemel, o. (des
-s,) herhaald of voortdurend vriemelen.
—vrij 0. (van het -,) herhaald of voortdurend vrijen. —vroren —vrozen,
verl. dw. van vriezen —vuur o. (des -s.)
aanhoudend of voortdurend vuren, -waad,
o.(des-s,mrv.-aden,)in den boogeren sehrijltr.,
kleed: Een vorstelijk g,.ewaad. --waagd,
(-er, -st,) bv. fig. p;evaarlijk : Eene gewaagde
onderneminy. —waagdheid , yr. fig.
gevaarlijkheid. —waai, o. (van bet -,)
herhaald of aanhoudend waaijen.--waak
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend waken.
--svaand, by. yermeend : De gewaande
zoon des hertogs. —waar, bv.dat zoo veel
beteekent als ziende , enkel met worden, als:
Gewaar worden , gevolgd van den 4. nv. met
de oogen ontdekken. Een' persoon of zaak
gewaar worden. Ik werd hem niet gewaar ;
fig. uit de werking lets kennen , waarnemen
bespeuren, ondcrvinden : Hij zalliet spoedig
gevoeg gewaar worden. Oudtijds wend bet
ook met den 2. naamv. gebezigd : Zander
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des gewaar te worden. HooFT. —waarschouw,, —waarschuw o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend waarsehouwen
of waarschuwen —waarwordelijk
bv. Met dit woord meent WEILAND het basvertalen !
te
terdwoord sentimenteel
—waarwording, yr. (mrv. -en,)
betgene men gewaar wordt , iedere in- of
uitwendige indruk , aandoening : Zulke gewaarwordingen zifit niet de aangenaanzste.
—vvaauwel, 0. (des -s.) herhaald of
aanhoudend waauwelen. Zie Waw• eo. (des -s,) herhaald of
aanhoudend wachten. —wag , o. (des -s,)
eene beknopte vermelding van iemand of
lets, melding : Gewag van een,' persoon of
zaak waken. het aanslaan van een' hond,
bijzonder in den Dacia : De hood nzaakte
geen gewag, liet zieh niet hooren. —wagen , o. w. met H. , gewag maken ,
reppen : Ik zal er niet van gewayen.
—waggel, 0. (des -s,) herhaald of aanhoudend waggelen. —warn, o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend walmen. —wals
o.(van bet -,)herhaald of aanhoudend walsen.
- wan, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend
-wannen. — wan, verl. tijd van gewinnen.
—wandel, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend wandelen. —wa,ngd, b y . met
wangen voorzien. —wapend, b y . van
wapenen voorzien Eene stad gewapender
hand(met de wapens in de hand) innemen ;
fig. Een gewapend oog oog , welk door
middel van een vergrootglas de voorwerpen
besehouwt. Een gewapend hoofd hebben „
vele kundigheden hezitten. - wapen.derhand, bw. zie Gewapend. Zulke
deelwoorden in den 2. ny. sehrijve men liever
niet verbonden met het zelfst. naamw. , b. v.
ziender oogen. —wapper , 0. (des -s,)
herhaald of voortdurend wapperen.—war,,
o. (des -s,) herhaald of voortdurend warren.
—warrel , o. (des -s„) herhaald of voortdurend warlen. —was , o. (van bet -,
mrv. -sen,) al hetgeen vast of gewassen is;
inzonderh. van planten , of met opzigt tot
de plaats waar, en den tijd wanneer iets gewassen is : Koren van mijn gewas , d. op
mijn' grond gewassen. Wijn van het voorlaatste gewas. 4-, elke alzonderlijke plant
docli meestal met uitzondering van boomen:
Een fraai buitenlandsch, gewas. een
onnatuurlijk of ongewoon uitwas aan eenig
ligchaam: Hij moet dat gewas laten snijden.
—wasch, 0. (van liet -,) herhaald of
voortdurend wasschen. —vvasje o. (des
-5, mrv. -s,) verkleinw. van gewas. --waterd , b y . van diamanten : Een schoon
gewaterde diamant , d. diamant met een
schoon water , zie Water. — wawel
o. (des -s,) zie het betere Gewaanwel.

len.

—weef,

o. (des -s,) herhaalti of ge-

durig weven. —weeg o. (des -s.) herhaald of gedurig wegen. —week, o.
(des -s,) herhaald of gedurig weeken.
-ween,o.(des-s,)herhaald of gedurig weenen.
—veer, 0. (des -s, mrv. -eren,) datgene,
waarmede iemand zich weert , wapentuig ;
van bier allerlei draagbare nit ijzer vervaardigde wapenen ter verdediging en ter aanvatting , bij v. schietgeweer , zijdgeweer.
inzonderh. vuurroer , en wel bepaaldelijk
bet vuurroer der voetsoldaten , ook in een'
verzamelenden zin : ln 't geweer komen.
De geweren aan rotten zetten.Velet geweer!
Met geweld geweer aanvallen. Een geweer
laden , lossen , afschipten. --weerbeslag , o. —weerfabriek , yr.
—weerfabrikant m. - weerhuis, o. weinig gebruikelijk , arsenaal , wapenhuis. —weerkogel, m. —weerkolf, y r. —weerkooper, m.
--weerlade, yr. lade van een geweer.

—weerloop

—weermaker,

m. die geweren maakt of berstelt. —weermakerij yr. (mrv. -en,) het beroep van
den geweermaker; geweerfabriek. —weermakersdochter, yr. —weer-

malliersgezel —weermakersknecht,m.-weermakersjongen,
m. —weermakersleerling m.
—weermakersvrouw, yr. -weermakersweduw yr. —weerina.
kerswerk o. --weermakerszoon, m. —weerrek o. houten of
ijzeren stellazje om de geweren er aan op te
hanp,”en, op te leggen of te zetten. —weerschot o. —weerslot, o. —weerstok, m. geweerrek ; laadstok. —weertje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
geweer. —weervutar , o. —weest
verl. dw. van wezen of zijn. Het behoorde
geweesd te zijn. --wei, o. (van het -, mrv.
-j en,) ingeweide. —weide o. (des -s,
mrv. -n,) ingeweide.
Geweld , o. (des -s,) meerdere magt , grootere kracht : Waar geweld hoot, veldt het
refit niet. Geweld gebruiken , aanwenden.
onbevoegde ofonregtvaardige aan wending
van zijne meerdere magt Geweld plegen ,
doen , aanrigten , gebruiken, aandoen.
Eene stad met geweld innemen. Eene vrouw
geweld aandoen , haar yerkracliten. inspanning van alle ligchaams-en zielskrachten,
inzonderh. ter wegnerning van een' hinderpaal : Ben slot met geweld open breken.
De deur met geweldtoetrekken. Zichgeweld
aandoen , oin zijne drift te beteugelen. Ilij
deed alle geweld(spande al zijne krachten in)
and te bewijzen dat hij onschuldig was.
Zich geweld aandoen. Met alle geweld ,
groote kracht, die moeijelijk te
volstrekt.
weerstaan is: Het geweld der golven. 4-,
ntaakt een
gemccuz, geraas, getigr
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rreesekk geweld; fig. in de volkstaal , verdoor het geweten voorgeschreven wordt.
bazende hoeveelheid : Een, geweld ran uijen. Gewezen , by. die geweest is , voormalig :
Dat is met geweld ! , namelijk zeer veel.
De gewezenburgemeester. —wezen,verl.
—brief, rn. brandhrief. —dadig, (-er,
dw. van wijzen. o. (des -s,) her-st.)bv.en bw.onbevoegde overwegende kracht
haald of aanhoudend wiegen. —wiekt, hy.
aanwendende , of daarin gegrond : Eene
van wieken voorzien ; fig. snel opklimmend.
gewelddadige handelwijze. Geweiddadig
—wiggel, o. (des -s,) herhaald of aanhandelen.—dadigheid,yr.(mry .-heden,)
houdend wiggelen. —wigt, o. (des -s, mrv.
het gewelddadig zip) ; een gewelddadige ver-en,) de maat van de zwaarte eens lip;chaams :
rigting. —dadiglijk bw. —elijk ,
Bet gewigt des gouds. de naauwkeurig
bw. met geweld.-- enaar, m. (des -s,mrv.
gemetene verhouding der zwaarte, voor zoo
-s, -aren,) tiran. —enaarster, yr. (mrv.
verre zij de gesteldheid en het gewigt van een
-s,) tiranieke vrouw. —enarij, yr. (mrv.
ligchaam bepaalt : Bij het gewigt verkoopen.
-en,) geweld , tiranie ; geweiddadige verde bijzondere soort en wij ze dezer zwaarterigting. —ig, (-er, -st,) by. en hw. van
maat : Zwaar gewigt. Nederlandsch gewigt.
groote kracht : Een geweldig heer.*-, door
Het medicinale gewigt. een ligehaam van
geweld veroorzaakt Een' geweldigen dood
naauwkeurig bepaalde zwaarte, dat tot hesterven.*-, waarvan men de magt niet weérpaling der zwaarte van andere ligehamen
staan kan : Eene geweldige koorts. De geclient: Koperen gewigfen. Een stel gewigten.
weldige stroom. *-, groot, veel : Een geligehaam , dat tot een bepaald einde aan
weldig rumoer. Eene geweldige som. Geeen ander ligchaam wordt bevestigd: De
weldig schreeuwen. —ige, m. (des -n,
gewigtenaan eene klok,aaneenvensterraam.
mrv.-n ,) provoost. —iger, m. (des -s. nzrv.
aanmerkelijke zwaarte;fig. belangrijkheid,
-s,) ook : Kapitein-geweldiger, geweldige.
aangelegenheid: Eene zaak vangroot gewigt.
—igerhand bw. met geweld. —igin de taal der jagers , de horens van een
heid, yr. —iglijk bw.
hert. —wigtig, (-er, -st,) by. wigtig ; in
Gewelf, o. (des -s, mrv. -ven,) jets gewelfds,
schertszegt men van een' lijvigen kerel : thy
boogvormig opgetrokken mour ter dekkinp; :
is een gewigtig mensch ; fig. belangrijk :
Een kelder met een gewelf ; van hier fig.
Eene gewigtige zaak. Een gewigtig mensch.
bij dicht.. de zigthare hemel : Gewelf des
—wigtigheid, yr. fig. belangrijkheid.
hemels. Het azuren gewelf.*-. gewelfd ver—wigtje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
trek.—wemel, o. (des -s.) herhaald of
van gewigt. --wijs, o. (van het -,) herhaald
voortdurend wernelen ; wemelende menigte.
of aanhoudend wijzen. —wijsde o. (van
-wend, veil. dw. van wennen , gewennen
het-, mrv. -n,) uitwijzing van een vonnis ; uiten wenden. --weak , o. (des -s,) herhaald
gewezen vonnis. —wijze, achterv. achter
of aanhoudend wenken. —wennen b.w.
zelfst. nw, , ook enkel wijze, ter vorming van
makes , dat iemand aan lets gewoon wordt :
bijv. nw. en bw. , welke de gelijkheid van
Iemand aan orde , aan den arbeid gewenjets aanduiden, b. v. Trapsyewijze of trapsnen. Sprw. Jong gewend , oud gedaan. Eck
wijze. —wild, (-en, -st,) by. dat gezocht
aan lets gewennen de gewoonte van jets
wordt . waarnaar vraag is : De koffleis zeer
trachten te verkrijgen. —wenning, yr.
gewild;; fig. gezocht, aangenaam , gezien :
—wensch o. (van het-,) herhaald of
In gezelschappen zeer gewild zijn. —wilvoortdurend wenschen. —west, o. (van het
lig , (-er, -st) by. en bw. vol goeden wil ,
-,mrv. -en,) oord , landstreek ; provincie.
bereid om iets te does , dienstvaardig.
—westelijli, hy. dat een gewest betreft
—willigheid, y r. —williglijk
van een gewest , provinciaal. --wet , o.
bw. —win , o. (des -s,) winst, voordeel ;
(des -s.) herhaald of voortdurend wetter).
hetgene wordt gewonnen : De bijen zullen
—weten veil. dw. van wijten en weten.
dit jaar een slecht gewin hebben. Een vuil
Geweten o. (des -s, mrv. -5.) de natunrgewin. —wind, o. (des -s.) herhaald of
lijke bewustheid omtrent onzen eigen' zedelijaanhoudend winden. —wink , zie Geken toestand , bet zedelijk gevr)el , da t over
wenk. —winner, on gel. h. w. (ik
onze eigene gedachten en daden oordeel t :
gewon , gewonnen,) wennen; (ik gewon en
Tegen zijn geweten handelen. ZCin geweten
gewan, gewonnen.) telen , yoortbrengen :
toeAchroeljen , lezwaren. 7egen zijn geAbraham. gewan —winner m.
weten spreRen. Een zeer ruirn geweten
—winning,vr.—winzaam, (-zamer,
hebben.—loos (-zer, -ste,) bv. en bw. die
-st,)bv. weinig gebruik., voordeelig —winzonder geweten is of daartegen handelt.
ziek 5 (-en, -st,) by . tuk op winst zija
—loosheid, y r. —sdwang, m.
voordeel zoekende.
winzoeker m.
dwang des gewetens , tegenst. van gewedie zijn voordeel steeds behartigt. --win-zucht
tensvrijheid. —svrijheid, yr. vrijheid
, yr. zucht naar winst of voordeel.
van geweten in geloofszaken. —szaa,k
—wis (-ser, -ste,) bv. en bw. waarop men
vr. zaak die het gewcten betreft of
zich verlaten kan zeker
Eene gewisse
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waarheid. joist ; gemeenz. Hij is een
gewis man. —wisheid , y r. —wisch
0. (van bet -,) herhaald of aanhoudend
wisschen. —wisse , o. (des -s,) weinig
gebruik. geweten : Een knagend gewisse.
wissel, o. (des -s,) herhaald of aanhoudend wisselen. —wisselijk , bw.
gewis , zeker. — wit , o. (des -s,) herhaald
of aanhoudend witten. —woeker , o. (des
-s,) herhaald of aanhoudend woekeren.
—woel o. (des -s,) herhaald of aanhoudend woelen ; gedrang. —wold by. van
wol voorzien : Gewolde vee . de schapen.
—wolkt , by. met wolken bedekt ; wolkswijze gemaakt. —won , veil. tijd van
gewinnen. —wonnen veil. dw. van
winners en gewinnen.--woos, (-oner, -st,)
by. gewend : 1k ben er can gewoon of 1k ben
het yewoon. Ik zal het wel of er wel aan
gewoon raken , worden. waaraan men
gewend is . dat men dagelijks ziet , alledaagsch dat zich door niets onderscheidt :
Een gewoonmensch.Zijne gewone kleeding.
hlijne gewonebeziyheden. —woonheid,
vr.—woonlijk, bw. gemeenlijk: fk sta
gewoonlijk tusschen drie en vier uur op,
—woonte, yr. (wry. -n,) eene door
herhaling of oefening verkregene denk- of
handelwijze : Lets uit yewoonte doen. Sprw.
De gewoonte is de tweede natuur. iedere
aangewende neiging : Het is eene slechte
gewoonte van, u, zoo laat op te staan.*-, met
opzigt tot eene menigte van menschen ,
gebruik : Het is bier de gewoonte. —worden , ongel. o. w. met Z. , ter hand komen :
Is u het geld reeds geworden ? lemand een'
brief doen geworden.*--, begaan , zijn' gang
};aan , doch enkel met laten. als : Laat
hem vicar geworden. —worg zie
Gewurg. -worm, o.(des -s,)herhaald
of aanhoudend women. —wormte , o.
(des -s,) wormen ;alle wormen.—worpen,
veil. dw. van werpen. —worst, o. (van
bet -,) herhaald of aanhoudend worsten.
—worstel, o. (des -s.) herhaald °lamboudend worstelen. —worteld, by. van
wortels voorzien. —worven veil. dw.
van werven. —wreven, veil. dw. van
wrijven. --wricht o. (des -s, mrv. -en.)
samenvoeging der leden : lk heb pijn in de
gewriehten. Het gewricht der hand ; fig.
stand. waarin zich iets bevindt : _ffetvaartuig
werd nit zijn gewrieht yerukt. In dot gewricht des tijds. —wrocht, o. (des -s,
nar y . -en,) w eek , uituerksel : Men kept de
oorzaak uit de gewrochten. Gewrocht komt
ook als deelw. van werken y oor.—wrochtje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
gewrocht. —wroet , o. (des -s.) herhaald
of voortdurend wroeten. —wrok o.
(des -s,) herhaald of voortdurend wrokken.
—wrolien y en]. dw. van wreken.

Geze
—wrongen veil. dw,, van wringen.
—wuif, o.(des -s,) herhaald of voortdurend
wuiven. —wulf, zie Gewelf.-wurg,
o. (des -s,) herhaald of voortdurend wurgen.

—wurm zie Geworm. —zaag ,
0. (des -s,) herhaald of voortdurend zagen.
zaai 0. (van het -,) herhaald of voortdurend zaaijen ; het gezaaide. —zabber,
o, (des -s,) herhaald of voortdurend zabberen.
--zag, o. (des -s, ) magt, welke uit geboorte,
booge jaren , aanzietilijke middelen , uit
waardigheid, ambtsbetrekking of verdiensten
voortspruit , waardoor bij anderen ontzag ,
eerbied , geboorzaamheid , ja zelfs vrees
ontstaat, aanzien : Het koninklijke yezag.
Zich gezag aanniatigen. bevel : Het
gezag over eene vloot hebben, voeren.
—zaghebber m. (des -s, mrv. -s.)
—zaghebster yr. (wry. -s,) die het
gezag beeft. —zagtigen , b. w. weinig
gebruik. , door gezag ondersteunen. —zagvoerder , m. , —zagvoerster vr.
die bet gezag voert. -zamenderhand,
bw. gezamelijk. —zamelijk , bw. te
zamen , alle te zamen. —zang o. (des -se)
bet zinger) : Het gezang der vogelen. k - ,
hetgene gezongen wordt of kan worden , lied:
De evanyelische gezangen.-zriumboek
o. hock met kerkgezangen. —zanik o.
(des -s,) herhaald of voortdurend zaniken.
—zant, m. (des -s, mrv. -en.) iemand ,
die vow' de belangen des lands wordt algezonden : De gezanten der Europesche vorsten.
eerste leeraar van het evangclie. - zantschap, o. (des -s, nirv. -pen,) de gezant
met zi j n p;evolg : Bet gezantschap vertrekt
morgen. In deze beteekenis wordt bet door
'WEILAND en BILDERDIJK als vrouwelijk
opgegeven , welk geslacht echter , door de
verwantschapteg, al lengs voor het onz. plaats
heeft gemaakt.
het ambt en de waardigbeid van een' gezant. zantschapsreis , y r. reis van een gezantschap.
—zautschapssecretaris, m. secretaris bij een gezantschap. —zeeld,b y . met
zelen voorzien of gebonden. —zeet, o
(des -s,) bijna , zoo Met geheel , veroud. ,
kleeding , geN4aad. —zeep o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend zeepen.— zeever,
0. (des -s,) berhaald of aanhoudend zeeveren.
—zeg o. ( des -s,) gepraat ; gezegde ,
spretik. - zegd, by. genoeind. -zegde,
0. (des -s, mrv. -ti.) hetgene gezegd is ,
woorden : Een aardig ge:eyde. in de
spraakk. hetgene als eene hoedanigheid van
iets kan p,ezegd worden , praedicaat.
—zegeld, by. waarop een zegel is gedrukt:
Ge:egeld

—zegen , veil. dw.

van zijgen. —zeggelijk (-er, -st,)
bv. en bw. die zich door woorden laat
!eider ' : Een yezeggelt.)k kind. —zeggelijkheid, yr. —zeggen , b. w. coke!
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in de onbep. w. met laten : Zich laten
gezeggen , zich door woorden laten Leiden.
Zij liet zich niet gezeggen. —zeid
verl. dw. van zeggen. —zeil o. (des -s,)
herhaald of aanhondend zeilen. — zel, m.
(des .s, wry. -len,) wic met een' ander'
in zekere verbintenis le& dock enkel in
samenstell. , b. v. reisgezel, waarvoor men
nog meestal genoot bezigt. iemand,
(lie met anderen het zelfde werk verrigt ,
het zelfde bedrijf oefent , en wel bepaaldelijk
knecht , die in eene munt werkt;
ook inzonderheid in samenstelling, b. v.
Ambachtsgezel, bootsgezel , varensgezel.
—zelle vr. (mrv. -n,) Dit
woord, dat bij HUYDECOPER voorkomt, wordt
algemcen afgekeurd. — zellig, (-er, -st,)
by . en bw. genegen , om met anderen in gezelschap te !even Hij is zeer gezellig. De
hondis een gezellig dier,*--, op deze neiging
gegrond : Het gezellige Leven , verkeer.
Gezellige deugden. Een, gezellig vertrek.
—zelligheid , yr. —zellin,vr. (rnrv.
-nee,) medgezel I i n. zelschap o. (rnrv.
-pen,) bet persoonlijke bijeenzijn van verscheidene lieden tot eenig doel , b.v. vriendschappelijke omgaup, tegenwoordigheid, ornaang:
Iemandyezelschap holden. lemands gezelschap zoeken. Eene juffrouw van gezelschap , d. i. tot gezeischap.
de personen
welke dus bijeen zijn : Lidvaneen gezelschap
zijn.Eengemengdgezelsehap.-zelschapaciatig, c-er, -st,) by. die van gezelschap
booth. —zelschapliouder, m.,
—zelschaphoudster. yr. (lie een'
ander' gezekehap houdt.—zelschappelijik , by. gezellig : Bet yezelsehappetijke
levee —zeiseitapslied,o.lied,dat in een
gezelschap words gezongen. zelschapsrekening, yr., —zelschapsregel,
rn. eene rekenwijze voigens welke cen
gemeenschappelijk kapitaal order de
leden eerier yennootseliap naar eyenredigbeid van hue' irdeg verdeeld wordt. —zelschapsspel , o. spel 't Welk door een
gezelsehap worth gespeeld. —zengd, by.
beet : De gezengde luehtstreek. ---zet,
(-ter, -st,) by. eenigszins chk of zwaarlijvig:
Zij is tamehjk genet. *-, bepaald, vastgesteld , vast : E en gezette prijs. Op gezette
bedaiird , rtistig , bezadi 6 d. Zie
vcrder Zetten,
zeten, veld. dw.
van ziften. by. ads: Een ge:eten burger,
een ingezeten. —zetheid, yr. dikheid ;
fig. Gezetheid op iets , het veel houden
van jets. --zeur o. (des -s.) herliaald of
aanhondend zeuren, —zien (-er, -st,)
by. geacht : thy is er weinig gezien. -,
voepv. zie Aiangezien.
o.
(des -s,) lierhaald of aanhoudend ziften.
o. (des -s, mrv. -en.) bet writing!) om te zien het zintuig van bet zien

Zwak van gezigt. Iemand van 't gezigt
berooven. Kort van gezigt, bijziende. Het
gezigt verliezen , wederkrijgen. 4E-, de
waarneming door het zien : De vloot was
uit het gezigt, Uit het gezigt verliezen.
Ira 't gezigt krijgen. Gij stoat ons in 't
gezigt. uitzigt : Men heeft van daar
een heerlijk gezigt op de stad en hare
omstreken. hetgene zich aan gezigt
vertoont , hetzij in de natu'ir of geschiIderd,
meest in samenstell. , als: Een duingezigt,
landgezigt, zeegezigt. k-, beschouwing van
onzienlij ke dingen : In het gezigt des doods,
der eeuwiyheid. hetgene men ziet of
meent te zien eene verschijning, voor zoo
verre zij een voortbrengsel der verbeelding
is : Gezigten den. *-, het voorste deel van
het hook( als de zetel der oogen : Hij via
op zijn gezigt. Het gezigt alwenden. Eene
snede in 't gezigt yeven ; fig. lemand eene
suede in 1 gezigt geven , iemands schande
aan den dag brengen. *-, gelaatstrekken
I-Cen stuursch gezigt zetten. Gezzgten
trekken , waken , mijnen waken. -,
persoon, zie G-ezigtje.—zigteinder,
n). de kring dien men in bet vrije veld orn
de oppervlakte der aarde ziet, de kim ,
de horizont. —zigtje, o. (des -s, rnrv.
-s,) verkleinw. van gezigt inzonderh. voor
persoon, zie Bakkes , litalkkesje.
gezigteinder. —zigt—zigtkring,
kunde, yr. de leer van het zien en bet
Licht, of liever de leer van het zien door
regte lichtstralen. —zigtkundig, by.
in de gezigtkunde ervaren : Gezigtkundige
brilleslijper. *--, tot de gezigtkunde behoorende of daarover handelende. —zigtkundige, en yr. persoon , die in de
gezigtkunde bedreven is. —zigtkunst
vr. gezigtkunde.—zigitzenviw, yr. zenuw
des gezigts. —zin , 0. (des -s, mrv. -nen.)
personen eerier huishouding , die voor loom
dienen , sums met inbegrip van de overige
leden , sehoon huisyezin in dat geval de
voorkeur verdient. —zind, by. fig. met
dezen of genera zin begaafd , geneigd
Anders yezind, d. i. met een' anderen zin.
femand wel of kwalijk ge:ind zijn. De
kwalijk zinden. Tot jets yezind zijn.
Hij is niet yezind het te doen. Trouwens
gezind , gezind urn te trouwen. Het komt
in vele samenstellingen voor , als: Aardsyezind, eensgezbid, hewelsgezind, enz.
—zindheid, yr. (rare. -liedeu,) geneigdbeid : Eene ongeveinsde gezindheid voor
jets toonen. *-, verkleefdheid aan eenige
waarheicL van daar de vereenigiug van
person en , we I k epoda nig e waarheidaank Leven:

IN

is van de Roomsche yezindheid. In

deze beteekenis worth, g(zinte veelal gebezigd. —zinte yr. , zie Gezindlieid
in de laatste beteekenis. —zocht , veil.
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ilw. van zoeken. (-er, -st,) by. de
moeite , die jets gekost heeft , verradend:
llij bezigde steeds gezochte uitdrukkingen.
—zochtheid , yr. —zoden veri. dw.
van zieden. o. bet gezodetie : Wij hadden
gezoden en gebraden (vIeeseh). —zoek,
0. (des -s.) tierbaald of aanhoudend zoeken.
—zoen o. (des -s,) herhaald of aanhoudend zoenen. —zogen verl. dw. van
zuigen. —zond (-er, -st,) by. en bw.
die of dat zieh in een' onbedorven' en ongeschondere natuurlijken toestand hevindt ,
van dierlijke ligeharnen en gewassen : Een
gezond mettsch. Gezonde leden. in mijne
gezonde dagen, toen ik gezond was. De
boom is gezond. - van levenlooze en
onligehamelijke dingen, met opzigt tot de
natuurlijke gesteldheid, onhedorven Gezond
lout. vleest h. Gezonde koftieboonen. Tot
in het ge:onde vleesch snijden. Het gezonde
verstand. Gezond over eene zaak spreken.
Eene gezonde ziel. Gezond in het geloof,,
in de leer . regtzinnig ; fig. gemeenz. Eene
gezonde (dikke) toter/tam. Een gezonde
(groote en sterke) kerel. Hij kan gezond
(ter dege) eten , sehransen. De zaak is
gezond, in orde. - van een' gezonden
staat getuigend gezondheid verradend :
Eene gezonde kleur. Een gezond oordeel.
den gezondeu staat onderhoudend of bevorderend , nuttig voor de gezondheid :
Gezonde spijs, lucht ; fig. gerneenz. nuttig:
Die straf zal gezond voor Item zijn.
--zondelijk bw. —zondheid
yr. (tare. -heden,) gezonde staat in alle
beteekenissen: Voor zijne gezondheid zorgen.
Op iemands gezondheid drinken , hem hij
cell' drank gezondheid wensehen. Eene
gezondheid instellen, (1. voorsiaan om
op iernands gezondheid te drinken. Uwe
gezondheiti ! Op awe gezondheidi , bij
bet ledigen van een glas. een gordel
dien somrnige mannen om de middel dragen:
dij draagt des winters eene dikk, en breede
gezondheid. —zondheidsbitter o.
bitter ter bevorderirig der gezondheid.
—zondheidsgordel, m. gezondhei I.
—zondheidsmatras yr. matras ter
bevordering der gezondheid. - zondheidsroer o. een pijperoer . dat volgens voorgeven do gezondheid bevordert , of liever het
nadeelige van het roam vermindert.
--zucht , 0. (des -s,) herhaald of aanhoudend zuehten. —zui , 0. (van het -,)
herhaald of aanhoudend zuijen. zutig
o. (des -s,) herhaald of aanhoudend zuigen.
—zutip , o. (des -s,) herhaald of aanhoudend zuipen. —zutis o. (van het -,) herhaald of. aanhoudend zuizeu. —zuster,
eene van twee of racer tot zeker einde
verbondene zusters : De gezusters B. doen
eett' sterken handel in livnens. -zwaai,

Gich
0. 1
-,) herhaald of aanhoudend zwaaijen.
—zwabber 0. (des .-s,) herhaald of
voortdurend zwabheren. —zwadder
o. (des -s, ) zwadder. —zwavelt o. (des
-s,) herhaald of voortdurend zwavelen.
—zwagers rn. vin
' . zwagers, inzonderh.
wanneer zij eenig bedrijf te zarnen oefenen.
—zweef, o. (des-s,) herhaald of aanhoudend zweven. --zweer o. (des -s,)
verzwering, zweer. —zweet 0. (des -s,)
herhaald of voortdurend zweeten.-zwegen,
verl. dw. van zwij gen.
zwel, o. ( des -s,
mrv. -len,) jets gezwollens, d. eene ziekelijke nitzetting van vieezige ligehaamsdeelen:
Bet gezwel is rijp en ntoet doorgestOken
wore/en. —zwelletie , o. (des -s, mrv.
-s,) verkieinw. van gezwel. —zwem o.
(des -s.) herhaald of aanhoudend zwemmen,
—zwendel zie Gezwindel.
—zwenk o. (des-s,) herhaald of aanhoudend zwenken. —zwerf, o. (des -s,)
herhaald ofaanhoudend zwerven. azwerni,
0. (des -s.) herhaald of aanhotidend zwermen.
—zwets o. (van het -,) herhaald of aanhoudend zwetsen. —zwier o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend zwieren. —zwind,
(-er, -st,) bv.„ en bw. met eene versnelde
beweging: Een gezwind looper. Gezwind
ter been zijn. Gezwind gaan, spreken.
dat in korten tijd verrigt wordt : Gezwind
leeren. vaardig, 'dug Gezwind in al
zijn doen zijn. --zwindel o. (des -s,)
herhaald of aanhoudend zwindelen. -zwindelijk, bw. —zwindheid yr.
viugheid, vaardigheid. —zwoeg o.
(des -s,) herhaald of aanhoudend zwoegen.
—zwolgen verl. dw. van zwelgen.
—zwollen yen/. dw. van zwellen.
(-er, -st.) by. fig. hoogdravend, winderig ,
vol hoogdravende woorden Een gezwollen
stijl. — zwollenheid , y r. fig. hoogdravendheid,winderigheid.— zwo2nmen,
verl. dw. van zwernrnen. —zwonden
verl. dw. van zwinden. --zworen verl.
dw. van zweren. 1w. die gezworen heeft,
dit of gene na te komen : Gezworen (heeedigd) vertaler ; Gezworene vijanden ,
personen , die elkander yetimige vijandschap
gezworen hebben. --zworene, m. (des
-0, mrv. -KO een heeedigde ambtenaar:
De breede road te Groningen bestond voorkeen nit burgemeesters raadsheeren en
(of gezworens).
gezworenen
u inzonderh.
in late tijden , wie , zonder dat hij regtsgeleerde behoeft te zijn , tot regter in eene
zaak verkozen is en te dien einde gezworen
(d. een' eed gedean) he( ft De gezworenen zijn vergaderd. —zworenengeregt, o. collegie van gezworenen , jury.
—zworiven verl. dw. van zwerven.
Gicht, zie bet thans bijna uitsluitend gc.
bruikte Jiclit.
39
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en Yr. (van den mrv. -en,)
iemand , die anderen geteidt ook zelfs op
een' NVVg, die ligt te vinden maar voor
een' onbekende niet, veilig is : Het lever
?WM eenige trouwe gidsen mede ; fig.
Sommige menschen kiezen hunne lage
driften tot de eenige gidsen op den weg
naar het geluk.
Giegagen 9 o. w. met, 11., sehreenwen als
cen ezel, balker).
*Gieti yr. zie GiJk.
*Gier , y r. drat', die aan tie varkens wordt
gegeven.
*Grier, m. ((!es -s, mrv. -en,)
*Gfter 9 o. (des -s, rare. -en,) in Gelded.,
Mkt.
Gier , in. (des 'MN. -en,) naam, dies eerie
soort van ;route roolvqeis draagt met een'
vegten , (loch aan de punt haakvorrnig gekromden snavel en vederloozen kop en
pals, met verscheidene ondersoorten : Nen
arend,
rindt daar gieren meni3 te
in. eel) van aaslevende adelaar. —brute
vr. draaibrug , d. brug, die, aan ankels
bevestigd, op sehopen van de eerie zijde tier
rivier naar (le andere overgaat. —ebek,
9

LW

i1r

bek van een' , tn. —etilaanw, m. —ekop , —en, 0.
W. met 11, sebeepsw. : e'en schip pert
wanneer het, door te 8 enwind verhinderd,
den stroorn wet opkan , maar zieh heen
en weder Wendt ; fig. IN gierde langs de
strata , d. ging al slingerende en met ongelijke sehreden.
(ieren 0. w. met H., inzonderb. van
kinderen een scherp cis doordringend
maken ; fig. De springtheden gierden.
Gieren h. w. weinig gebrnik.. sebrapen:
Iteeft reel geld biyeen egierd. *-.
0. w. met It , stork venire gen : Naar jets
gieren. —enest, 0. —enhals m.

—enoog, 0. -epoot —eveder
vr. ---eveer , Yr. —evieragel
(-er, -st,) by. en bw. bem.
verig &eh elle! in samenstell. , als :
Geldgierig, lo-fgierig , roofgierig ClIZ.
begeerig om zi j ne bezittingen , niet enkel
te vermeerderen : maar steeds te behomien ,
Geer menselt kin zoo gierig zijn
hij.
igaard g rn. (des -s, nerv. -s.) gierig
of inhalig menseb , vrek , sehraper. —igheid, vr. onhetamehjke zueht , Met
enkel tot het Yermeerderen, maar inzontied]. tot het behonden van hetgene men
!weft en bet besparen van unigaYen : Zijne
yierig held kent geene palen. --Eglijk
bw. gierig —ing, yr. bet giereu.
Gierpont yr. pont , die aau cen leer)
vastligt.
Gierst, yr. eene", penl y ruebt met eetbaar
zaad, dat insgelii ks gierst beet. --alikel_39
m.
, ()river!), b y.
o. (des -s

Gift
DIM -s,) gierstkorrel. —koorts 9 vr

Ileac koorts met gierstvormigen huiduitslag.
korrel , yr. —veld o. —vogeN,
m. naam van onderscheidece vogehjes „ die
op gierst azen.
5 Giertje 9 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van Rice.
Giervalk m. soort van valk met cene
bemeibiaauwe kleur en korten sterken
zeer krommen snivel. --wolf, m. weerwolf. — zwaluw 9 Yr. muurzwaluw.
*Gieteling m. stuk gezuivcrd ijzer van
omstreeks 100 pond.
Gieteling m. (des -s, mrv. -en,) een zingvogel , mere!. —je o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van gieteling. —sei 9 o. —s nest, o.
Gietemmer 9 m. gieter. —en onget
b. W. (ik goot, gegoten,) laten vloeij en ,
eerie viocistof nit een vat : Wijn in een

gins gieten. Water in een' emitter gieten.
vioeibaar gernaakte , gesmoltene
men in een' vorm laten loopen : Lood gieten.
Koper gieten. door gieten in een' vorm
vervaardigen : Men giet klohken, kanonnen,
lepels , letters, beelden , kaarsen ; van
flier : Gegoten ijzer. Gegoten beelden.

Gegoten katzrsen. Gegoten muren , die
van binnen niet gemetseld, dadh met oude
steenen , kalk enz. zijn aangevuld.
gietende bevochtigen : Men giet de bloemen,

den thin , het linnen op de bleek. -,
onpers. w. met H., als : Het regent, dot
het filet , d. zeer sterk. —er, m. (des
-s, met' . --s,) die get; inzonderh. in samensten. bij v. : Geschutgieter, loodgieter.*-,
gtetemrner. gietvat , VVerktuig, waarvau
men zich bedient om bloemen , enz. te
bevochtigen : Breng niej den gieter. Spew.

cut een' gieter
ziet er nit , alsof
had gedi on ken , gerneenz. lrij is zoo mager,
als cen geraanite. —erij y r. (MIT. -en.)
bet gieten ; werkplaats , waar klokken, enz.
gegoten order] giethuis. —ertje, o.
(des -s, Trier'. -s,) verkleinw. van gieter.
, o. Bieteeii. —hag, yr.-kunst,
Vt. tie kunst des peters. —lepel, m.
waarin n-ren jets smelt en in den vorm
giet. —lo ;en, rn. en yr. (des -s. ?rare..
-s.) groota leugenaar of leugenaarst cr.
naiad Garr gegoten kogels ,
—naael ,
enz. --ster, ve. (nire. -s.) —tap ,
tapje aau eel ' ) looden kogel. —trechler 9
trecinee, waardoor men giet. —vat, o.
o. (des -s.)
,
vergif.
o. (des -s, 711rV. -cu,)
Gift, yr. (1111, 1% -en.) in het kaartsped , het
geven ; lets ge8evens: Rene rrtjwillige (fp.
in de geneesk. , tlosis . zoo veel als een'
lijder van een geneesmiddel in ()ens work
gegeven : Dot
kin slechts in Heine

y !pen worden genomen.

9m.
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fentaitd tot 8lizetaar germ , ((is gijzelawheker met vergift. —je, o. (des -s, mrv.
aannemen. Als 0zelaar dienen , gaan.
-s,) verkleinw. van gift. —werend,
—brief, m. brief, waarin de voorwaarden
by. gesehikt (en de werking van vergift tegen
bevat zijn,welke de gijzelaars of inume zenders
te gaan.
beloyen ua te komen. —en, b, w. we gees
Cai 9 pers. worn. ter aanduiding van aangeselmiden gevangen zetten ; frg. bij vroegere
sprokene personen : Zijt gij wel,VriendPn?
dieliters, verbergen. —ing, yr. (mrv. -en.)
Sedert du, waarmede een enkel persoon werd
bet giizelen ; plants, waar men sehuldenaars
aangesproken , geheel in oubruik is geraakt
opsluit: In de gijzeling zetten. —kainer,
dient gij zoo wel als toespraak tot een' als
tot nicer personen : Zifi gij wet, Vriend?
—plaats, Yr. liarner of plaats , wane men
lIet werkwoord behoudt Miter den vorm
iernancl wegens sehulden opsluit. —regt
des meervouds, behalve in de gebiedende
0. regt om te gijzelen.
wijs, die in het enkelv. de t verwerpt : Boor,
m. (des, -s, mrv. -len,) doordringende
Kind ! Boort Manners .1 — De verbuiging
kreet , door een' hevigen hartstogt of °liveris deze : 1. Gij. 2. Uws , uwer. 3. U. 4. U.
waehten schrik veroorzaakt : Zit gaf een'
Gij. Voorb. : Gij weet het niet. Geen
ijselijken gil en stortte op den grond.
zeq- Gild, o. (des -s, mrv. -en,) gilde. —e 9 o.
uwer is bekwaam. Wie uwer kan
gen ? Gij doet het orn uws zelfs Zij
(des
mrv. -n.) vroeger , ten minste
is uws gelijke niet. Boor eens , yij stoute
ons land , in gebrnik voor eene vereeniginK
Jongen. Wanneer gij den klemtoon niet
van mensehen , die bet zelfde handwork
drovers en bijzondere wetten en voorregten
heeft , begint men in plaats daarvan , zelfs in
den deftigen stijI , hoe langer hoe • meer
hadden , bij v. het Smidsgilde, het bakhers.
gilde : De gilden kwamen bijeen. De overbet zacliter en welluidender ge te gebruiken :
Kunt ye morgen komen? Jij en Jou voor
lieden van het glide ; van bier : voorregt,
gij en it behooren tot den platten of geom ergens een beroep te mogen drijven :
meenen spreektrant. Zie Jij en Je. Zie
Bet glide winners. in sornmige streken
ook Lieden.
noernde men d us eene broedersehap , die goeGijbelen, o. w. met H., in het gemeenz.
deren betieerde en ten nutte van behoeltigen
verkeer van dartele kincleren , die een sehaaanweridde , elders schutterij geheeten.
titans diehterlijk woord , vereeniging , bent.
terend gelach trachten in te houden.
G-ijk , yr. (mrv. -en,) dwarshout aan eene
—ebier o. bier van het gilde. —e wegwijzer of wegpaal ; op groote schepen
bock o. bock , waarin de zaken van het
sprict ter uitzetting der bijzeilen , en op
gilde verrneld werden.
van een gilde. —ehnis o. huis , waarin
kleine een stok aan het schooverzeil om dit
,
uit te zetten.
o.
bet gilde vergaderde. -etiamer,vr.kamer
o.
waarin bet gilde vergaderde.—emeester,
o. (des -s.) bij bierbrouw., bet Oen :
m. rneester of dezen van een gilde. —e Bet bier staat in het gijl. —bier, o.
penning , penning van bet ifilde.
bier in de gijIkuip. —en, 0. w. met H.,
in de gijlkuip staan ; fig driftig. haken ,
—eregt 0. regten van bet gilde. --Os,
m. groote en zeer vette us die , voor men
dock weinig gebruik. : En gigen naar mijn,
fraai versierd werd rond geyoud. J. DE DEKKER. —ink', yr. —kuip,
hem
yr. tweede kuip, waarin bet nog ougegiste
leid , ook belderom geheeten.
gil geven ; fig.
bier is overgepompt en op nieuw staat te Gillen, o. w. met II. ,
van de tanden eener zaag , die gevijld worth,
werken.
een krijschend geluid voortbrengen. b.
Cajn m. (des -s, mre. -en,) zekere takel
w. op de tirnmerwerven , schnin afzagen.
die uit twee of meer blokken bestaat , over
—ler , rn. (des -s, sore. -s.) --ling,
welker schijven van bet eene hlok tot het
andere een tons loopt. —balk , balk,
yr. (flier. •en.) het Olen gillinghout.
—lingitout , 0. sehuin afgezaagd bout.
waaraan bet gijutouw vast is. —touw, o.
—ster y r. (we. -s.)
Gijp , yr. (des -s,) bet gijpen. —en , o.
w. met H.. naar den adem snakken , loch Cinder, bw. op een' eenigszins aanmerkehilien Aland (Dien men als ware bet met
in dezen zin ongebruikelijk , behalve als
den vinger aanwijst : Bij staat yinder.
zelfst. gebezigd : Op het gijpen liggen
is als bijwoord (in sonimige streken ook.
d.
op het punt zijn , om den laatsten
gender) , vat gene als aanwijzend voornaamadem uit de blazen. van een zeil wordt
woord is : Hier. dear en ginder. —heen,
fig. gezegd : Het giipt , wanneer het
bw. naar gindsche plaats.
wind vat en dreigt om te slam).
Glizelaar, m. (des -s, mrv, -s, -aren,) f Ginds, bw. ginder ; fig. in 't gemeenz. vet'fieer : Ginds en weer , (elders: /seen en
die met ziju lijf borg wordt ; inzonderh.
weer, hen en weer, hendewedr,) your een
yoornaam persoon , die in oorlogstijd geby. dat ginder of ginds
oogenblik.
nornen of gegeven wordt als onderpand ter
GiMsehe boomen.
nakomiug Virn tOrgen'irde voormaarden :
bw.
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bw. fiaar gindsche Glad , (-der -st,) by. en bw. zonder merkbare oneffenheden , zoo dat can ligchaam er
Ging, y ell. tijd van gaan.
ligt over been glijdt : Glad ijs. Eene plank
Ginnegabben, o. w. met H., (ik ginnegab,
glad schaven. Eene pleat glad schuren.
enz..) onmatig lagchen. —ber, m. (des
Een' hoed glad borstekn ; fig. Op glad
-s, mrv. -s.)
ster, yr. (mrv. -s.)
ijs staan, in gevaar zijn ongelukki ii to
Ginnegappen enz. , zie Ginnega,bwarden. 1k ben glad. gerneenz. mijne beurs
ben , enz.
is plat. , zonder plooijen rimpels,
Ginniken , o. w. met H., van paarden ,
strepen of Karen zonder verhoogde versierhinniken ; van menschen , grinniken , spottend
selen : Een glad voorhoofd. Een glad lilt
lagchen.
(op een vronwekleed). Eene gladde horloGips, o. (van het -, mrv. -en.) soort van
giekas. Eene gladde (baardelooze) kin. *-,
kalkaarde, pleister. —beeld, o. pleisvan netheid glanzig ; glibberig op bet
terbeeld. —brander, m. iemand , die
gevoel : Een gladde aal, zie Akal. Gladder
gips brandt. --branderij, yr. plaats,
net , beschaafd Ken glade
dan olie.
waar gips worth gebrand. —en, onverb. by.
stijl ; fig. deijend , verleidelijk: Eene gladde
van gips. —en, b. w. met gips bepleistetong. bw. geheel , gansch : Men sloey
ren. —gieter, m. —kalk, m. -kop,
hem het hoofd glad van den romp. lets
m. —kuil, m. —laag yr. —oven,
glad afslaan. _lets glad vergeten hebben.
m. —vorm , m. vorm van gips ; vorm
—bek, m. baardelooze jongeling ; valsche
voor gips. —werk o. —werker, m.
diamant. —held, y r. —digheid,
iemand , die in gips werkt.
Yr. gladheid ; inzonderh. gladheid
der
Girgel, enz. , zie G-ergel., enz.
straten kon wegens de yladdigheid
*Girlande, vr. bloemslinger, bloem- en
niet uityaan. —stager, m. die glad
loof krans.
klopt.
Gis vr. het gissen : Bij de gis oordeelen, Glans , m. (van den -, mrv. -en,) lichtende
doen. Bet viel tegen ooze gis uit.
eigensehap van een ligchaam , of bet terugGisp , yr. (mrv. -en,) veroud. zweep, zweepschijnen der lichtstralen van zijne gladde
roede. —en , b. w. met eene zweep, enz.
oppervlakte : De glans van de zon, het
slaan , loch veroud.; fig. hekelen, doorhalen:
vuur,, de ooyen, den spieyel, het youd
De gebreken van zijn' tijd gispen. —er,
den diamant. 21c, levendige kleur , het
m. (des -s, mrv. -s.) — ing, yr. (mrv.
schoone uiterlijke De glans der kkuren.
-en.) —ster, y r. (mrv. -s.)
Zij verscheen in den vollen glans barer
Gissen , b. w. over jets een oordeel naar
schoonheid ; fig. luister, waardigheid : Die
waarschijnlijklieid yeller) : 1k giste het. De
dead zal uw yeslacht glans bijzetten.
Begiste koers. o. w. met H., als : Naar
in den verheven' stijI , Gods luisterrijke
jets yissen , naar iets raden. Sprw. Gissen
majesteit , die zich heerlijk in zijne werken
doet missen. —ser m. (des -s, mrv. -s.)
vertoont. —rijk , (-er, -st.) by. en bw.
—sing, yr. (mrv. -en.) de gis, het gissen.
rijk in glans, schitterend. —rijkheid,
—ster yr. (mrv. -s.)
yr. glansrijke hoedanigheid. —ster yr.
Gist, enz. , zie Gest, enz.
(mrv. -s.)
Gister, bw. gisteren. —en , bw. op den Glanzen, o. w. met H., glans verbreiden,
dag , welke den tegenwoordigen vooraf gait :
sehitteren , vonkelen. "-, b. w. glanzig
Het was gisteren zeer koud. Gisteren
maken , glans hijzetten : Kleederen ylanzen.
morgen, middag , avond, nacht.
—er, m. (des -s, mrv. -s,) die (bij v.
Gisting, yr. Besting ; fig. onrustige bewekleederen) glanst. —ig, (-er, -st,) by. dat
ging . die tot oproer kan overslaan : Men
glans heeft. —igheid, yr. glanzige hoehad reeds sedert een pear weken eene
danigheid.
gisting onder het yolk bespeurd.
Glas o. (van bet mrv. -zen,) oorspronk.
Git, o. (des -s.) zwarte agaat- of koraalsoort,
elke doorzigtige of doorschijnende slot,
waarvan men allerlei sieraden vervaardigt ;
bij v. spiesglas , vronweglas. 4 - een door
fig. het beldere zwart der oogen. yr.
het ondereensmelten van kiezelgruis , zout
(mrv. -ten,) dunne Iangwerpige koraal van
en een alkali bereid doorzigtig en broos
git. —je, o. (des -5, mrv. -s,) verkleinw.
ligchaam : Wit ;las. Glas blazen, slijpen.
van git, Yr.
allerhande nit glas vervaardigde voorGittegom , yr. guttegom.
werpen , bij v. een drinkvat : Schenk wijn
Gitten onverb. by. van git.
in het glas, stuk glas , bij v. in
Gitzvvart , by. zwart als git.
een roam , on een horlogie : De knaap
Glaasje, o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw.
heeft twee glazen ingeslagen. Het ylas
van glas ; glazen kelkje : Een, glaasie rum;
van mijn horlogie is gebroken.
eon
fig. Het glaasje
ender een ylaasie
uurglas : Het ylas is ledig geloopen ; fig.
zitten , drinken,
-.
/Jill la.1- iv afgelnopen zijn WI,
glazen
I.
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—aehtig bv. naar glas gelijkende.
—blazen,o.het blazen of vervaardigen van
glas door middel van eerie pijp. -blazer,
ni. die glas hlaast. —blazerij yr. (mrv.
-en.) bet glasblazen ; inrigting ter vervaardigit% vat) glas. —draad, m, glazen
draad.—gal, yr. glassehtlim.—gordiin,
yr. veristergordijn.—handei,
m. —huis, o. , rondorn
van glazer/ voorzien ; trekkas. --kilt,
y r. —klank, m. —kooper, m.
—kruid, o. naam eerier plant , die, verbrand , veel loopout geeft. —kraam
yr. glasminkel. —)nand, yr. —oog,
0. oog van i clas ; bij paarden, oog met een'
glasaehtigen kring. —oven, m. smeltoven der glashlazers. —raam yr. en o.
—roede, yr. gordijnroede voor de glazen;
roede, die in lood gezette glazen vastliondt.
—rust, yr. ruit van glas vensterruit.
—sehaar, yr. sebaar om bet nog niet
harde glas te snijden. —sebilder, m.
die op glas schildert. schilderen,
o. bet schilderen op glas. —sehrijver,
In. die op glas sehrijit. —schuim o.
—slijper, m. —smelter, m.
—smelting, yr. —traan, m. droppel
gesmolten glas , dien men in koud water
laat vallen , waardoor bij eerie eironde gedaante aanneemt en in eon' langen dunnen
staart met een knopje uitloopt wordt de
staart er algebroken , darn pat de droppel
eensklaps in een fijn poeijer over. -norm,
m. —werk o. allerler voorwerpen van
glas. —winkel, m. winkel, waar men
glas verkoopt.
Glazeliast, yr. kast met glazen denren.
—emaker, m. werkman, die vensterglazen inzet ; naam van een gevlengeld insect.
—en, onverb. by . van glas; van glazen voorzien. erig , (-er, -st,) by. dat er eenigszins als glas uitziet, inzonderb. van aardappels. —erigheid, yr. —espuit yr.
spirit om glazen te wasschen. —ewasrn. die vensterglazen wascht; groote
borstel , waarmede men de glazen waseht.
—ig, zie Glaze-rig.—igheid, yr.
*G.-lazuli/se o. (des -s,) glasaehtig bekleed
sel van aardewerk of van de tanden ,
verglaassel.
Glee, Glei. o. zie Gelei, vr
Gleed, Yerl. tijd van glijden.
yr. potteltakkers*Gleis, by. verglaasd.
aarde„ —werk, o. verglaasd werk.
Gleuf, yr. (mrv. - yen ,) nitholling. —je,
o. (des -s, mrv. -s.) yerkleinw. van &ed.
Cwi leuve, yr. (mrv. -n,) p,leuf.
Glibberen. o. w. met Z., wegens gladdigheid uitglijden. —ig, (-er, -st,) by . waarop
men ligt glihbert , glad, slibberig : Seri
glibberig pad. —iglikeid, Yr.
Glidhruid, o. duizcnilhlad.

*Gaief, yr. (mrv. -ven,) &ea.
Glijbaan, —dbaan, yr. sullebaari
zie Glijden. —den, o. w. met Z.,
(ik gleed. gegleden,) rich op eerie gladde
oppervlakte gemakkelijk voorthewegen : De
slede glijdt ore) 't ijs. 4-, eerie on willekeurige beweging maken : De ladder gleed
van de stoep, met H., zich op eene
gladde plaats beweging versehaffen , elders
slieren .; sullen, als : Ik heb een poosje
gegleden. —en, zie Glijden.
*Glimhout, o. verrot bout, dat in 't donker glimt. zie Grimlach.
—lagehen, zie Grimlageben.
—men, ongel. o. w. met H., (ik glom ,
gep;lornmen,) een' flaauwen glans bebben ;
zonder 'dam branden , gloeijen: Vermolrnd
houtglimt in het docker. Bet vuur glimt
onder de asch ;lig-Eeneg lirnmende (fiaanwe)
hoop op herstel. —mer, m. (des -s,)
eerie bergstof, die nit donne gele of witte
seliilfertjes bestaat en daarom ook kattegoud
en kattezilver genoemd wordt.
Glimp, m. (des -s.) niterlijke schijn,
voorgeven://ij mist aan de zaak een'sehoonen
B limp te geven. —en , O. W. met H.,
veroud. p;limmen , blinker). —ig, (-er, -st,)
by . dat een' Blimp heat. ---lack, zie
Grimlaeb.—lagehen, zie Grim-

lagehen..
Glimworm, m. zekere worm , die in 't
donker glimt.

G-linster , m. (des .s, nice. glinstering;
glimmenue vonk. —en, o. w. met H.,
een' flikkerenden glans verbreiden. —ig,
( -er -st.) by. dat een' flikkerenden glans
bezit. —ing vr. —worm, in. glim.
viorm.

*Glinte, yr. (mrv. -n,) glinting.

Glinting,

yr. (mrv. -en.) latwerk, aan
't welk men de takken van leihoomen vast
maakt spalier.

Glip , m. (des -s, mrv. -pen,) spleet , inzonderh. in eerie pen : De slip is te lang.

—pen ,

b. w. van eerie spleet voorzien

opglippen. 0. w. met Z., wegens gladdigheid slipper) : De inktkoker is 2111:i nit
de hand geglipt; fig. gemeenz. : Gaan
glippen, heimelijk megsluipen. —per,
overlooper. —pem, (des -s. mrv. -s,)

rig , enz,
—ping, vr,

zie

Glibberig ,

enz.

Glissen, o. W. met Z., weinig gebruik.
glijden.

Gloed,

m. (des -s.) hitte en liebt van een
gloeijend ligehaam ; vuur van gloeijende
kolen , inzonderh. wanneer ze tot gruis
zijn vervallen : Zieh boven den gloed war-

men. 'if-, groote bitte : In den gloed der
zon ; fig. your , hevigheid en drift der
bartstogten : Gloed der man , des toorns.
der dqnkbg arheid, *--, frisehlicid en glans
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van trieuwe stollen : De yloed liyt er nog
op. —niettly by. yonkelnieuw.
Gloeilkitte , yr. hittegraad , waarop jets
gioeit. -.I en , 0. w. met H., van virtu doordrongen eerie storke late en een' belderen
glans zonder vlarn even : Het ijzer gioeit.
Gloeijende kogels, kolen ; lig. zeer beet
zijn : 111ijne roeten gloeijen. Gloe7jend
Een yloeljende
zand. Gloeijende
oven.*-, een' irevigen haetstogt ondervinden :
Van liefde, haat. toorn,enz. ,,,)/oeiyen. Eene
gloeijende verbeeldiny. /evendig sehitteren : De oogen gloeljen. De frisehheid
der jengd gioeit op hare wangen. 4-, met
cone levendige aandoening vervuld zijn :
Elks borst gloeide voor het vaderland.
b. w. g!oeijend maken , does gloeijen : Het
ijzer gioeljen. —jend (-er, -st,) bv. dat
gloeit „ zie Gloeijen ; lig. vurig , branbw. als jets dat glocit : Gloei&rd,
f end beet. Gloeijend rood. —.Pug ,
vr. —oven, m. oven , waarin metalen
gegloeid worden. ---rooster, m. rooster,
waarop men kogels gioeit. —staaat, in.
staat van gloeijing.
Glom, veil. tijd vat) glimmen.
—Jen o.
Glooi, in. (des -s,)
w. met II., better: —jing vr.
het glooijen ; belling welke de onderseheidene deelen der vesting- of veldwerken met
opzigt tot het waterpas vlak hebben Inashoelt m. standhoek der glooijing tot het
waterpas y lak , gerneentijk 45 grader:.
Gloor, m, (des -s.) glans ; fig. luister,,
ee l : De gloor van zij n' roars.
Glop, 0. (des -s, mar. -pen,) eng straatje,
gang ; opening tussehen twee bergen ;
Een groot glop (d. i. gat) in iemands
voorraad maken. —je o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van glop.
glimmer: 'Tat gloo;1
Gloren, met
zich met luister
die test met Tatar! ;
vertoonen , sellitteren.
Glorie, yr. heerlijkbeid „ Inister, glans,
roeni : Lritziyt naor schild.
a.) stralen om het horrid der Iredigen ; b.)
voorstetling van den geopenden limel made goddelijke personen de engelen en de
vr. kroon der
gelukzaligen.
bw.
8 ezatigden.
(-(r, -st,)
zraciat yr.
rijk jn glorle , roeinrijk.
zucht naar gloric.
Gloti, yr. (ntry. -sen.) randteekenji ; fig.
schertsende aartmerking : maakt op
alias ylossen.
Gluip vr : (nice. -en,) in sommige streken,
kleine opening: De dear tart t op eene
d. i. op eene rest, op een' kier ; fig. Tee
steelswijze. —en,
(gulp of yluips , d.
0, w. met H., loeren , vooral met oogmerk
g

NV

o

orn iemand to verstrik ken„ of oil des to betel
ongernerkt
Lunnen loeren :
iii/it

Gode
door de dear. Elders zegt men gloepen,
gloeper, yloeperd , ter yloeps, dat volgens
BUD. de voorkeur zou verdienen. —er
tn. (des -s, mrv. -s,) beloerder; iemand die
gluipt ; fig. overlooper; valsehaard. —erd,
zie Gluiper. —s bw. ter gimp. Zie
ook of4- Istip.—sail, (-er, -ste,) b y . die
ienaand ter gluip benadeelt of zoekt le henadeelen.
GInren, o. w. met If, loeren, heimelijk
vr.
kijken : Door eene reet giuren.
*Gituar, in. (des -s,) bet gluren. —der ,
(mrv. -s,)
in. (des -s, yule -s,) —ster
die glunrt.
Gnap , by. err bw. in sommige streken , zie
bet meer algerneene
Snifirelen, 0. W. met H., in sommige
streken , in zijn vuistje lagchen.
Gnorren, o. w. met H., in eenige streken, zie

linorren.
God , m. ( - s, van God, in den 3 nv. sons
-e.) als eigermaam gebruikelijk voor het
Opperwezen : God is yroot. God liefitebben.
Gode welbehagelijk. De God der natural.
De vreeze Gods is het beginsel der wijsheid. God vreezen, aanbidclen. Op God
vertronwen. Indies het Gode beitaayt. God
beware ritzj ! God weet het. Zoo 'ivaar God
leeft! Gode zij dank ! , (minder edel :) God
dank ! One Gods wit, voor Met; nit liefde
voor God. (des -s, flier. -en,) ieder wezen
van cell' voortreffehi ken aard , hetwelk volgens de begrippen der heidenen de oorzaak
der veranderingen in de natuurlijke en zedelijke vereid is : Iemand onder het Fetal
der Goden plaatsen. halve God, ( peter :
Itaifyod,) iemand nit een' god en mensal
ontsproten ; fig. iets , waaraan men al to zeer
geheebt is : Het geld is zijn God.
maakt een' God van zijn' buik. in den
bijbeist., selrepsel, dat in naam en op last
van God werkt , engel , overheid : De God
(-er, -st,) by. en
van Adroit. —dell
bw. van God : De goddelijke gettade.
van God uitgaande of op hem gerigt : De

goddelijke zeg-en. '.era goddelijke wandel;
fig. eon' God waardig , heerlijk , voortreffelijk nitstekend : Een goddelijk nieisje.
Zrj zingt goddel jk. —delijkheid
vr. pddelkike natimr, goddelijke oorsprong.
alelloas (-zer, -ste,) by. en bw. God
niet aehtend , zonder godsvrucht , snood
in den troogsten grand : Een yoddeloos
mensal', ; fig. groot , erg , vreeselijk : Een

goddeloos leven maken. —deloosheid,
vr. (mit). - beden,) het goddeloos zijn ; goddelooze daad. —delooslijk , bw. - endom 0. (des -5, ) de heidensche godheden. —endrank-i m, drank der goden ,
ncktar. —eille.2r, yr. leer der goden ,
fa bet leer. —ennutai, 0. maal der goden.
. ambruzia.
--rnspijs, yr. spiJ s der
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eldersmeepenning geheeten.—soordeet,
—entaal , Yr. .taal der goden ; fig. god0. zeker corded in de middeleenwen, then
delijke taal. —enwoning yr. wooing
men in gevallen waar de waarbeid verborder goden. —ewaardig , by. God
gen was , zekere voorvallen, bij v. den afloop
waardig. —es , yr. (nay. -sett.) godin.
van een tweegevecht door het aanraken you
-- eleerd , by. en bw. in de godgeieerdbet lijk door den onderstelden moordenaar,,
held bedreven or daartoe behoorende. -gegelijk ook door de vuur-en waterproef, enz.iiet
leerde, m. iernand, die de godgeleerdgeleer detijk bw.
bestissen en deze bedissing als een oordeel
heid verstaat.
van God beschodwde. —spraak yr.
—geleerdheid y r. Niletenschap van
orakel, uitspraak der goden.—sregering,
God , zijn wezen en zijn werken ; de geleerde
yr. reli eving , waarbii de hoolden der natie
kennis dezer wetensebap. —gewijd , by.
als dienaars van God worden besehouwd.
aan God toegewijd. heid yr. (airy.
k 9 0. rijk van God.—svereering,
--heden,) goddelijke natuur ; God zell een
yr. vereering van God. —svrtieht yr.
heidensehe god. --in , Yr. (wry. -nen,)
yr. eerbiedig ontzag voor God. —vervrouwelijke godheid. --innendoin o.
geten (-er, -st,) b y. en bw. die God
de heidensehe vrouwelijke godheden. -ist,
vergeet ,
i. met moedwil miskent , godin. (van den mrv. -en,) iemand , die wel
deloos.
verlooehenaar,,
aan God gelooft , dock Met aan de openba—verlooehenaarster, y r. —verring, —isterij , yr. geloof aan God, docli
looehening , yr. god looehenarij.
Met aan cane openbaring. —iievend
--veil zaakster vr,, verzaker,
bv. die God liefbeelt vroom , godsdienstig.
m. die God verzaakt. —verzaking
—lonehenaar,m.,—Ionehenaaryr. ---vreezend (-er, -st.) by. en bw.
ster,, yr. die God verlooehent ; die het
godvrtiehtig. —vreezendheid , vr.
hestaan van God ontkent.-looehenarii,
(-er, -st,) b y. en bw. die
yr. —rnenseh m. naam waaronder
godsvrucht bezit; met godsvrucbt. -vruchmen Christus verstaat , die God en mensal
vrnehtiglijk, bw.
tigheiti yr.
to gelijk is. —shode m. bode van God,
—zalig (-er, -st,) b y • en bw. met
apostel. —sdienst , yr. dienst , Welke ter
godsvrucht vervuld; geneigd orn altijd naar
mere van God word t verrigt.yereering vim God;
Gods wil to !even. —zaligheid yr.
gemeensehappelijke open bare vereering van
hoedanigheid van den godzalige, godsvrucht,
God , en de inliond van alie bierbij gegodsdienstigheid.
bruikelijke plegtigheden : De godsdienst
begint om twee uur. de waarheden , Goed , (bij geniis van vergelijkingstrappen,
bezigt men in p!aats daarvan b^,ter, best,)
naar welke ons hart en ooze laden bij de
bv. en bw. het tegengestelde van kwaad ,
vereering van hetOpperwezen geregeld moeten
slecltt, boos, derhaive behoorlijk, aang,enaam,
worden ; bijzonder samenstel van godsdienbevallig , gunstig, nuttig, y oordeelig , hell
stige waarheden : De Luthersehe godsdie.,:st.
zaana , deugdzaam , wellevend , vriendelijk ,
—sdiensthaat , in. haat oni de godstoegenegen, zaelitaardig, gesehikt, bekwaam:
dienst. —sdienstig (-er, -st,) by. en
_Het meisje ziet er soed uit. Iemand goeden
bw, wat de godsdienst betreft ; godyruchtig,
raad germ. Dot middel is goo,,i, voor de
vroorn. —sdienstigheri ql, yr. god y ruchkoorts. Goed E'en yoed teeken. Goeden
bw.
tigheid.
morgen Eene goede gelegenheid. Bet
m. ijver moor de godsdienst.
goat hem good. De zaak stoat goed, Zij
—sdietastieera,ar m. leeraar der
tote eerie soede vronw roar hem wezen. Zij
godsdienst. —sdienstoefening , yr.
hebben char eon goed Leven. Dc man bezit
de openlijke godsvereering. —sdra,gt
Ben good hart. lemon(' een good hart toeomgang , waarbij de gewiide
yr. bij
dragen. hem genegen zijn. Eene goede
sgave , yr. gave
bostie wordt gedragen.
Een good workman. Die stof is niet
godworded.
gods. --slsi eregft ,
goed vow. een vest. De soede week, de
o. gebouw, tiVaarin arrnen enz. om
week voor pasehee. Goedo vrijdag yrijdag
Cods wit opgenotnen worden , gastimis ,
voor pase1091. Goed met kwaad vergeiden.
armenhuis , hefdadig gestieht. --shennis,
Sprw. Goed road , B red zoemwseh, in ;tile
--sliunde, yr. ketrais van God en godopn:theid. Eon s oed woord vindt eerie
delijke Bingen. —slasteraar , - swoorden bej oede plant.?, met
lasteraa,rster, yr. degene, die met
reikt men vaak zijn oogmtn ; gerneenz.:
opzet van God op eerie bongst onwaardige
Good geld nacw kwaud gold sinVen , iet,
woorwhim spreekt. —slastering,
zekers, wagon, om iets onzekers to verkrijgen.
den , door welke men God lastert. —sIemand go' de woorden gevt!a hew beleerlasterlifk
-st,) bv. en bw. eene
delijk iets vragen ; Ter goedor are,
gods!astering hevattende.
spennhig,
inist van pas. Ter goeder tronw., opreoiiijk.
cane handgift, inzonderb.
het !nivel)
Ter goeder 1000w ha widen. 1,-ts . ran
van bedienden, gemeenlijk ;;oosporming
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hand weten, hebben , d. i. van iemand, op
wien men vertrouwen kan.
eenyoudig :
Eene yoede ziel. Een goede sukkel.
groot , ruim : Ben yoed nur yaans. Een
yoede honderd gulden.*-, bw. ter aand u id ing
van goedkeuring oftevredenlieid: Zecr goed
Goed. drat ij komt. kort en goed, in een
woord. Ik weet het even zoo (oed of zoo
god , als lilt, gemakkelijk Gij
hebt yoed praten. lets te yoed (te vorderen) hebben, lets te yoed houden d. i.
borer]. Zich te yoed does, gemeenz. coed
eten en drinker. 0. (des -s, 1117.2% -area,)
ieder voorwerp floor Welk wij haven en
dot onzen toest and verbetert Aardsehe
goederen. God is het hoogste goed. Een
toevertrouwd goed. Goed en bloed opofferen.
Roerende goederen. Sprw. Ouregt goed
yedzjt niet. k-, caste bezittingen : Geld en
yoed. Have en yoed. Vaste yoederen. Een
onverrreemdbaar goed. allerlei Freedsehop of waar : Het schip moest de yoederen
in rune vreemde haven lossen.*-, kleederen:
Zijac zondaysche goed. - in bet dagelijksche verkeer, allerlei dingen, welker namen
men niet kan of niet wil noernen : Breng
al dat goed naar boven.Wat is het voor goed?
Zijn bij u ook zoo veel konijnen ? Dat
goed ueroorzaakt veel schade. Inyelegd
goed. —aardig, (-er, -st,) b y . en bw.
van eene goede geaardheid : Goedaardige
pokken. Ben goedaardig mensch. —aar-

heden zal ik nimmer vergeten. —ig
(-er, -st,) by. goedhartig , welwillend
y riendelijk , lierderijk. —igheid, yr.
bw. —je, o. (des -s, /my.
verkieinw. van goed hezit ; een Mein
buiten- of landgoed. —heuren, b. w.
(ik keur goad, eta.) a's goed erkennen en
er in toesLettineten : leder kearde zijn gedrag
ketaring, y r. bet goedkeuren
Die voorslay verwierf ieders goedkeuring.
—/ieu.ringsteeken, o. teeken van
goedkeuring. --troop, (-er, -st,) 1w. en
bw. tegenstelling van dunr, van een' betrekkelij k Beringer' prijs Goedkoope waren.
Goedkoo/) inslaan ; fig. Een yoedkoope
tidd , een tijd , waarin alias goedkoop is.
IN is er yoedkoop ajgekomen , bet heeft
van personen , die
hem weinig gekost.
voor prijs verkoopen , of van
winkels, waar men niet dut y is : IIij it
suet goedkoop. De goedkoopste

digheid,
—aardiglijk,
—bezitster, vr. —bezitter,
—dadig (-er, -st,) by. en bw. weldadig.
—dadigheid, yr. —doen onreg.

goed, enz.,) goedkeuren : lk vind het goed.
behagen vinden , er toe overgaau. -,
•

w. met El., nuttig of yoordeelig zijn : Dot
Ices ft hem goedyedaan. —dungien,
orireg. o. w. met H., goed toeschijnen :
Bet heeft den honing goedgedacht, hem
daarmed te begiftigen. - o. (des -s,) oardeel, meeting; ; eigen wil : Naar yoeddunken
handelen. —eren, men. van goed..
—erenwagen, m. pak- of vraehtwagen. ertiieren , (-er, -St.) by. en
bw. meédoogend , bormhartig. —ertierezaheid, y r. —ertierealijk, bw.
—gedaan, verl. dw. Yon goeddoen.
—gedaeht, dw. van goeddunken.
cir e v— ondeli , veil. dw. van goedvinden.

—gunner,m.,—gunster, y r. Tema
die ons getn;en is ,,ors bet goede niet enkel
glint, moor oak track te bezorgen. -gunstig (-er, -st,) by. en bw. gunstig , toegenen. —gunstigheid , yr. — gunstiglijk bw. —hartig , (-er, •st,)
bv. en bw. die een gmd hart bezit of yerwont. —hartigheid, yr.
—heid, yr. boedanigheid van
goed te zijn;
Hebt de yoedheld nuj te zeggen.
(mrv. -heden,)
goede g ood of d:enst , weidaad : Zijne yoed-

—koopheid

yr.

—maken , b. w.

(ik maak goed, enz.) book, '" herstellen
Hij zal de .s. chade noel goedinaken. 4E-, bewiizen : Eene stelliny goedmaken. --ma-

king,

y r.

—snnoeds, bw. met overle3

met opzet, voorhedachtelijk.

by. dot

echter slecbts als gezegde wordt gehruikt ,

opgernimd, weltevreden, vergenoegd, moedig:
bw.,
Wens goedsmoeds.

liwaadssehiks.—stijds, bw.
vroeg. —vinden , onyel. b. w. (ik vind
o. (des -s.) goedkeuring ; eigen wil : Naar
zijn eigen 8 oedvinden handelen. Met use
yoedvinden, met uw verlof.
(-er, -st,) b y. en bw. gewillig.
yr. —williglijk, bw.
Goelijk- (-er, -st,) by. en bw. schoon :
Een godlijk maagdeken. *-, aanyallig
: Een meisje van een' goelijken
aard. —heid, Yr.
*Goeinan, in. (mrv.-rnonnen, )scbeidsman.,
Golf, yr. (mry. -yen.) boar : De golven der'

zee. De golven verbrijzelden het schip.
• inborn, zeeboezem: De go lf van Yenetie.

• bij dicta. , zee. —achtig„ b y. naar
golven gelijkende. —geklots o. —je,
o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van golf.
swijze, by. en bw.
Golven, o. w. met 1-1.., zich goifswijze of,
gollachtig bewegen. met Z., gollachtig
of in golven vloeijeti. —ing , yr. (air y . -en,)
golfachtige beweging.
Gout, yr. (mrv. -men,) zekere kleverige stof,,
die nit gewassen druipt en vervolgens stolt:
Arabische gom. —ftehtig , by. --door,
yr. —kwast, m. —men, b. w. met
gom bestrijken of gla n zig makers : Zijden
stoffen gowmen.
door gornwater haven.
—mer, oh. (des -s, mrv. - s.)
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(-er,-st,) b y . voi gom. —ming, yr. —pot,
waardoor het water eener dakgoot loopt.
m. —rijk (-er, -st,) by. —water, o.
—plank, yr. plank op eene Boot in de
*Conde, yr. (mrv. -n„) deurkram, deurduim.
straat, enz. —steen, m. steen in eene
keuken , enz. , waarop men vaten wascht.
*Gondel, m. (des -s, mrv, -s,) grendel.
G-ondel, yr. (mrv. -s,) in Italie,
--water, o. water , dat tot wassehing
doch vooral te Venetiê een vaartnig zorrder
der vaten dient of gediend heeft.
zeilen met een' spitsen voor- en achtersteven. Gord,vr.(rnrv.-en,) —e, yr. (mrv. -n,) gordel ;
—ier m. (des -s, rnrv. -s,) gondelvoerder.
scheepsw. rib. —el, m. (des -s, mrv. -s,)
—voerder, m.
lijke) riern!om de middel.—elmaker m.
lions m. (van den -,) gonzend geluid.
die gordels maakt. —eltje , o. (des -s,
&oust, y r. in sommige streken , de overmrv. -s,) verkleinw. van gordel. —en, b. w.
geblevene kraeht van den mest, waarmede
met een' gordel bevestigen Het zivaard aan
in het vorige jaar een akker voarzien is :
de heup gorden. *-(zich), w. w. den gordel
De gonst is er uit.
omdoen.
Gonstol, m. bromkloot.
G-ordijn, yr. (mrv. -en,) een voorhangsel,
Gonzen, o. w. met een dof geluid voort,
dat op- en neergetrokken of weggeschoven
brengen ; in Noord-Holland , van water,
kan worden : Had de gordijnen op. *-,
in den vestingb. courtine, middelwal , verdat op het punt is om te koken, zingers,
razen , suizen. —ing, yr.
eeniging van twee bastions of in 't algemeen
Goochelaar, m. (des -s, mrv. -s,) -aarvan twee fortificatiewerken. —koord,
ster, yr. (mrv. -s,) --aces, (rnrv. -sen,)
y r. koord , waarmede eene gordijn worth:
yr. die goochelt. arii , yr. (mrv. -en,)
opgehaald. -les, yr. gordijnpreek.-preek
het goochelen, gooeheling fig. bedriegerij.
yr. berisping, (he eene vrouw haar' man to
-bat, m. —beker, m. beker, waarmede
bed duet, bedserrnoen..ring, m. -roede ,
gegoocheld wordt. —ing yr. (mrv. -en.)
y r. roede waaraan eerie gordijn hangt.
het goochelen ; toer van een' goochelaar.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
—kunst, yr. o. bet goochelen.
gordija.
—taseit , yr. tasc!i van cerr' gooehelaar. Gording , yr. ('our. -en,) het gorden.
—werk , o. gooelielarij.
*-, in den vestingb. eiken dwarshout, waarGooi, yr. (an/T.-jet-10 worp , smak : Hij wierp
mee de palissaden verbonden zijn ; scheepsw.
drie zessen in eene —jen, b, w.
barkhout. Gordriem, m. teéren gordel,
smijten , werpeu : fenmind een' steen naar G-orgel m. ( des -s, mre. -s,) strot : lemand
het hoop gooljen. Met een' steen tegen den
den gorgel afsteken ; fig. longpijp : Den
muur goo'4en. remand een gat in het hoofd
gorgel reppen , luide zingen. —drank- ,
m. drank , waarmede men gorgelt. —en ,
gooijen. Een hoed flood gooljen. —jer,
m. (des -s, mrv. -s.) —jing vr. —ster,
o. w. met 11., de keel met vocht spoelen :
yr. (mrv. -s.)
birij moet alle uur gorgelen. een' routeGoon, in. mre. samengetrokken nit goden.
lenden toon later] hooren ; fig. luid en gorGoor, (-der, -st,) bv. err bw. hetgeen door
gelend zinger,. —gezwel, o. keelgezwel.
Yr. —klep yr. —pajp , yr.
eene soort van gisting tot bederf begin
over te gaan of zuur te worden: Goore mak.
longpii p. —tje, 0. (des -s, nay . -s,) verGoor spek. *_, zonder beinestirig vrucht
kleinw. van gorge!. —water , o. water
drageride : Goor land; fig. morsig , vuil ;
orri to gorgelen.
stout , ondeugend. —a,chtig , b y. —en, Gors, vr. (rare. -zen,) aangesiibd land bij
0. w. met Z., Boor of zuur worden. —head,
eene rivier,, onderscheiden in binnengors en
yr. —igheid, yr. vuiligheid. ---pat,
buitengors.
o. wei.
Gort yr. gepelde graackorrels inzonderb,
van bockweit en gerst , Brut ; gortebrij.
Soot, yea. tijd van gieten. *-, vr. (mrv.
m. beuling met gort gevuld.
goten,) houten , looden , enz pijp : De goten
loopen. kleine waterleiding door eerie
—ebrij m. brij van gort. ---epap , vr
stall tangs de huizen : De goten zqjnverstopt.
pap van gort. —etelder —eteller
*-, waterleiding order een dak ; bij bovenm. fig. gierigaard vrek. —ig (-er, -st,)
slagswaterrnolens , houtwerk , - door hetwelk
b y. en bw,: Een rarl.en is gortig , warineer
zich , door overvoeding van het dier , kleine
het water op bet rad volt : De looze gout
stippen als korrels in het spek vertoonen ;
is die , weike het overtoilige water wegvoert.
fig. gemeenz. De knaapmaakt het gortig,
in somrnige streken, vertrek, waar men
de vaten wascht. — gat , o. gat in een'
d. i. past zeer slecht op. —igheid, yr.
mum, waardoor het water naar buiten loopt.
—maker , rn. grutter. —molen, m.
grutmolen. -worm, m. worm, dien men in
—je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
gout. —Hist yr. platte band in de kroongort aantreft. --worst, yr. worst van gort.
gesmolten ijzer, zie Gie,
lijst, welke client urn den rept) buiten het Goteling,
gebouw te doen vallen. —pijp, yr. pijp,
teling.
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Graft
le, —merle, y r. een Yoga —mijn, yr.
goudgroef; fig. bron van rijkdom. —munt,
yr. gouden munt. —papier o. verguld
papier. —plaat , yr. plaat gond. —pletter , m. die goud tot dunne blaadjes slaat.
----pletterij yr. pletten van goud; plaats,
waar goud wordt geplet. —schuim,
o. goudglid. —sbloem
y r. gondbloem. seltaal,vr schaal ter wetting van
goud. -stager, m.gondpletter. -smid

geel , ongemecn zwaar,, vuurbestendig en
zeer rekbaar is : Gedegen goud. Ruw goud;
fig. Het is een man als goud , men kan zich
op hem verlaten. Hij is met Been goud op te
wegen , men kan zijne waarde niet genoeg
schatten. Sprw. De morgenstond heeft goud
in den mond, vroeg in den morgen het bed
verlaten'en zich'aan den arheid begeven is zeer
voordeelig.Zie ook Blinken.*-.goudgeid:
tn. die sieraden en gereedschappen van goad
In goud betalen.Eene ton gouds, f i 00,000;
vervaardigt. —smidsdochter,, yr.
fig. bij dicht., goudgele kleur; stralen der
-smidsjongen, m. -smidsknecht,
zon ; glans der sterren ; rijp graan. --achtn. —smidsleerling, m. —smidsgig, by. —ader, yr. bergader,, diegoud
vrouw , yr. --smidsweduw yr.
bevat. —arend m. steeiiarend. - berg,
-smidswerk, o. -smidswinkel, m.
m. berg, waaruit men goud haalt. beurs,
—smidszoon m. —spinner , m.
yr. beurs met of voor gond. —bloem, yr.
—spinnerij , y r. bet spinnen van
zekere gele bloem. —brasem, m. een
goud ; inrigting , waar goud wordt gebrasem met eerie goudgele streep tusschen de
yr. gouden staaf.
sponnen. —staaf
oogen. —delver , m. —delving , yr.
—steen, m. toetssteen ; steen met gouden
—distel yr. eene plant in 't zuiden van
stippen. —stof, vr. goudlaken. —trekEuropa met gele bloemen en blinkende
ker m. gouddraadtrekker. —trekkestekelige bladen. —dorst m. onmatige
rij , yr. —verf, --verve, yr. verw
begeerte naar goud. —draad, o.
met eene goudkleur. —vinger , m. ring—draadmolen m. molen , waarop
vinger. ---oink, m. een zangvogel met
men gouddraad vervaardigt. —draadeene goudkleurige Borst. —visch, m.
trekker , m. workman, (lie gouddraad
visch . met goudkleurige vinnen. —visch..
trekt ; eigenaar van eerie gouddraadtrekkerij.
kora, yr. glas , waarin men goudvisschen
—draadtre,kkeril vr. bet trekker*
houdt. —visscher,, m. die goudkorrels
van gouddraad ; fabriek van gouddraad.
in rivieren verzamelt. —vlieg, vr naam
—en, onverb. bv, van gond Een gouden
van een' kever wegens zijnen goudglans.
Eene gouden, bruiloft, zie
ring ;
-vlies, o. dun vlies , nit de opperhuid van
Itruiloic De gouden eeuw, zie rieuw.
runderdarmen bereid , waarvan zich goudsiaEene gouden tor, tor met goudgele dekvlcugers bedienen „ om het daartusschen gelegde
gels. Gouden regen, een heester met gele
goud tot zeer dunne blaadjes te slaan.-wasbergen bebloemert. Sprw. Goudev.,
solder, m. die het goud van het zand
/oven . zie Berg. Den illuglenden vijand
reinigt. -wasscherij , yr. —worm,
moet men eene, gouden brag bouwen , men
m. een glimworm. —wortel, m. naarn
moot een' vijand , die vItigt , zijn' aftogt
van verscheidene plan ten ; schelkruid, sclielgernakkelijk maken. —erts, m. —geel ,
wortel , gouw. —zand, o. zand dat goud
by. —geld
—gewigt , 0. naauwbevat ; gondkleurigstrooizand. —zoeker,
keurig gewigt ter weging van goad. —gild,
m. die goud zoekt ; goudvisseher ; fig. goud0. verglaasd loodschnim van eerie gele kleur.
maker. —zucht, yr. fig. gouddorst.
-groef , yr. goridmijn. -- gulden,
—zuiger, m. fig. vrek , knevelaar,,
In. welcer eerie gouda-Hint ; later word die
schraper, uitzuiger van het yolk.
naam wel eensgegeven aan den achten twintig.
--kas —kast y r. kast , waarin het Gouw, yr. verouderd . landstreek ; dock in
Noord-Holland nog gebruikelijk , waar men
goud is. —kever , m. gouden tor. -kist,
zegt : Nij woont op de gouw, d. aan cm'
vr.
hoogen weg , waarlangs eene waterleiding
rig, by. —kaomp m. lost , yr.
loopt.
gedeelte der westkrist van Noord-Afrika.
y , -e, yr. sehelkruid : Groote gouw.
—lak., o. goudideurig lakvernis. —la- Gout
,Stinkende gouw,
ken , o. van zijde en gouden draden geweekte
ens ch.by, van goudlaken; Graad, m. (des -s, nu?). grader*,) in de wisen aardrijksk., het dire honderd en zestigste
fig. Goudlakensche fazant , fraaiste fazant
deel van cell' cirkel ; Die stad ligt op dertien
met goudgele yeeren op den rug, —leer
graders noorderbreedie. 3"-, op een' tbermo0. verguld leer,
, Yr. en o. borax.
meter , enz. zeker /rooter of kleiner deel van
-mtharie, vr.gondmeerle. —maker,
eene aangenomene ruirnte:De thermometer is
m. die voorgeert het geheim te bezitten , om
drie graden gerezen.*-,in de geslachtrekenk.
onedele maiden in goud te veranderen ,
verwridering van gemeensehappelijke stamalchymist.
makerij, yr. bet gewaande geheim van den gowlmaker.--Nneer

Gu ders : Wij bestaan elkander in den derden
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Gran
grand. "-, aan boogescbolen zekere trap :
Hij heeft den graad van doctor ; fig. ter
aanduiding van de hoegrootheid eener maat:
Den hoop,-sten graad bereikt hebben. In den
hoogsten grand gieriy zijn. Een hooz„-e
graad van beschaving. -boek, o. wegwijzer voor zeevarenden. -boog, m. een in
Braden afgedeelde cirkelhoog een werktuig
der wiskunstenaren , transporteur ; sextant.
-je , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
graad. -meter , m. werktuig, om den
graad der inwendige sterkte te meten.
Graaf , yr. (inn,. graven ,) werktuig om mee
te graven , schop.
Graaf, m. (des graven , des -s, mrv. - avers,)
weleer opziener, bestuurder , zie IlDijkgraaf,la luimgraaf,enz.*-, t ha ns een
titel van de leden des hoogen adels, welke
onmiddellijk na de hertogen volgen : Een
graaf is hoover dan een baron. —je o.
(des -s, wiry. -s,) verkleinw. van graaf.
—schap o. en yr. (des -s, mrv. -pen,)
gebied van een' graaf : De graafschap
Zutphen.
*Graafschop, y r. schop om mee te graven.
—werk o. werk , dat gravende verrigt
wordt.
Graag, (grager -st,) by. die of dat eere sterken trek naar eten heeft: longer maakt eene
grage maag. Ik ben heden niet graag.
dat troopers vindt, willig : Is het koren
nog zoo graag ? *-, bw. willig : Die boter
wil graag aan den matt.
gaarne : Ik ben
niet graag van huis. --held , —te yr.
eetlust ; sterke begeerte.
Graan, o. (des -s, mrv. granen ,) allerlei
koren, tarw , rogge , boekweit , enz. : Bet
rijpe yraan op den akker. De granen loopen
af. —gewas, o. gewas van granen.

--Handel, m. —handelaar, m.
—kooper , —korrel yr.
—markt, yr.-oogst, m. -schuur,
yr.—tje, o. (des -s, mrv. -s.) verk
van graan ; fig. gemeenz. : Een graantje
pikken , een borreltje drinken. —verkooper —vloot yr. vloot , die
granen aanvoert. --wet,yr.wet, omtrent den
in- en uitvoer der granen. —zolder,
korenzolder.
Graat yr. (mrv. grater,) een der lange
dunne en puntige beenderen , welke in het
vleesch der meeste visschen gevonden worden:
Ilij kreey eene graat in de keel ; fig. gemeenz. : Van de graat vallen , wager
worden. —je, o. (des -s mrv. -s,) verkleinw. van graat.
Graauw, m. (des -s, mrv. -en,) een bard
woord, dat men iemanditer berisping toevoegt:
Zij gaf hem een' graauw.
Graauw , (-er, -st,) 1w. eene nit zwart en
wit gemengde kleur,, grijs: Graauive erwten,
Graauw sehilderwerk. Sprw,
haven,

Grar
Des nachts zija alle katten graauw , zie
Rat. o. (des -s.) het gemeene yolk.
—achtig, by. —achtigheid, yr.
—broeder, m. Franciscaner monnik ,
dewijl hij in 't graauw is gekleed.
Graauwen , o. w. met H. , norsch of onvrieridelijk spreken, snaauwen : Graauwen
en snaauwen. —er, in. (des -s, mrv. -s,)
die graauwt.
Graauwheid, —igheid, y r. bet
graauw zija. —schimmel, m. graauw
geschimrneld paard.
Graauwster, yr. (mrv. -s,) die graauwt.
Graauwtje, o. (des -s, mrv. -s,) bijnaam
voor eeri e ezel.
Grabbel , rn. ( des -s.) opraping zonder orde
van kleine dingen , welke door elkander liggen. Grabbel in te grabbel is eigenlijk een afgeknotte infinitief. van grabbelen. ---en,
b. w. van kleine Bingen , welke door elkander
liggen , zonder orde oprapen : Te grabbel
gooijen , d. wegwerpen om opgegrabbeld te
worden. —ing, NT.
Gracht , yr. (mrv. -en.) eene gegravene
waterleiding : Hi) is in de gracht gevallen.
Eene droge gracht, gracht zonder water
tusschen bolwerken. *-, grond langs eene
gracht: Op eene gracht woven. mensehen,
die op eene gracht wonen : De heele gracht is
op de been. —ijs , o. --je, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van gracht. -molder,
m. —water, o.
Graf , o. (des -s, mrv. graven,) lima ter
begraving van een lijk in de aarde gemaakt :
Een lijk in het graf nederlaten. Een graf
ontheiligen ; fig. dood : Aan gene zijde
van het graf, na den dood. nt aan het
graf. Aan den rand van het graf staan.
Met den eenen voet in het graf gaan
niet lang meet zullen levee. Het wantrouwen is het graf der vriendschap. de
aan een' heuvel veelal kenba re begraafplaats:
Op een, graf zitten. —delver, rn. die
een graf of graven delft, doodgraver.-dicht,
o. lijkdicht. --diet, m. die kostbaarheden
uit graven steelt.
Grafelijk, by. gelijk een graaf ; een' gra'
toebehoorende. bw. als een graaf. -heid,
yr. waardigheid van graaf.
Grafgewelf, o. gewelf , dat tot begraafplaats client. —hettvel, m. verhooging
van g arde op een graf. —kelder , m.
kelder bestemd tot eene begraafplaats.
m. kuil , waarin men een lijk begraaft. —lied, o. lijkzang bij een graf.
---lucht, yr. lucht als van een graf. -ma.
ker, m. grafdclver. —naald y r. gedenknaald op of bij een graf. —schrift,
o. inschrift op een' grarsteen —spelonk,
yr, onderaardsche begraafplaats. --stele,
vr. grai, begraafplaats. —steen, m.
stem ter dekking van cen
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Graf
Graft , y r. (mrv. .en,) zie bet meer gebruikelijke Graeht.
Grafteeken 9 o. teeken op of bij een
graf. —tombe y r. —zerk
—waarts bw.
Gram (-mer -st,) bv. en bw. toornig, vergramd: Gram op iemand zijn. Tegen iemand
gramworden.Iemandgramaanzien.Iemand
gram maken. Ira grammen moede , vertoornd. —melijk bw. —moedig,
(-er, st,) b y. en bw. gram. —moedigheid yr. toornigheid , verbolgenheid ,
vergramdheid. —sehap , y r. toorn, vergramdheid. —storig, (-er, -st,) by.
en bw. grammoedig , vergrarnd. —storigheid vr. —storiglijk bw.
Granaat 9 m. (des -s, mrv. -aten,) granaatboorn. yr. (mrv. -aten,) de vrucht
van den granaatboom , granaatappel ; een
oorlogstuig, een holle ijzeren kogel , die,
met brandsas en buskruid gevuld, met de
band geworpen of nit mortieren gesehoten
m. (des -s, mrv. -aten,) een
wordt.
veelal rood eenigszins doorzigtig gering edelgesteente. o. (des -s,) de stof van den granaat. —appel m. granaat. —bloem,
Yr., zie bet betere Granaatbloesem.
—bloesem in. bloesem van den granaatboom. —boom, een boom in bet
zuiden van Europa en in Azie met fraaije
boogroode bloesems en eene appelvormige
vrucht , die met veel roode kernen gevuld
is. —buis yr. granaatpijp. —je , o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van granaat. -kern ,
vr. kern van den granaatappel. —pijp,
y r. pijp of buis aan eene granaat.
yr. schil van den granaatappel. ,—schot ,
schot met granaten. -- tasch o. tasch
met of voor granaten. —worp , m. het
werpen van granaten.
G-ranadier, m. (des -s, mrv. -s,) weleer
een soldaat , die granaten wierp, tbans
zekere voetsoldaat. —smuts, vr.-stasch,
vr. granaattasch.
4'Granepikker, m. fig. gemeenz. drinkeboer, zuiper, inzonderh. van jenever.
Graniet , o. (des -s, mrv. -en.) short
van harden steen. , 1w.

—berg, m. —blok o.

Gray
het gra:. de wild groeijende en als voeder
voor bet vee dienende gewassen: Gras maaijen;
fig. Gras over jets laten groeijen , jets
ongemerkt laten voorhij gaan. Dat is reeds
lung met gras begroeid , dat is reeds eene
oude gewoonte. Iemand het gras voor de
voeten weginuaijen , hem de gelegenheid
tot iets benemen. Het gras hooren groeijen,
gemeenz. zeer seherpzinnig of wijs zijn , of
meenen te zijn. Bij hoof en bij gras ,
gemeenz. nu en dan , zeldzaam. (van
het -, mrv. Brazen,) voorheen eene weidemaat van verschillendc grootte in de onderscheidene gewesten. —a,ehtig, by. --anjelier 9 m. kleinste soort van anjelieren.
----bloem, vr. bloem van gras ; anjelier.
—boter, sr. voorjaarsboter van koeijen
die in de weide Ioopeu of ten minste gras
eten —bouw,, m. bet verbouwen van
gras. —duinen, o. mrv. met gras begroeide duinen , boog grasland ; fig. in
grasduinen gaan veal en Ickker eten en
zich daarbij verheugen. —groen , by.
—halm, in. halm van gras. —haring,
In. baring, welke digt aan de kust wordt
gevangen..—hoop, rn. hoop gras. —]upper , m, sprinkliaan. —je , o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van gras ; grasschentje.
—kamp m. —k.leur, yr. —land,
o. —look , o. bieslook. —maaijen,
o. —maaijer, m. —maand yr. de
vierde maand van 't jaar, April. —moseh,
—irnuseh, yr. soort van musch. -opper,
m. eerste opper nadat bet gras gemaaid is.
—perk, o. met gras begroeide pick gronds.
—plein, o. —rand , rn, rand van gras
of graszoden om een bloembed, enz. —rijk,
(-er,-st,) by. met veel gras hedekt.-scheut,
ni. salient gras. —soort, vr. —spier,
yr. —veld
yr. grashalm.
o. —vellig bv. dat voor schulden verkocht moet worden. —verkooping
yr. —wagen M. —water, o. uit
graswortels getrokken water. —weer o.
weer, dat den groei van bet gras bevordert.
—worm, In. nips , die op gras leeft.

—wortel

m.

—zaad,

o.

—zode ,

yr. met gras bedekte zode.

Gratig , (-er, -st,) by. vol graten. —heid

9

yr.
m. —rots, yr. rots, die nit graniet bestaat.
Grap, y r. (mrv. -pen.) klucht. aardigheid: G-raveel, o. kleine steentjes in de nieren of
de pisblaas. acittig , by. naar graveel
Grappen maken. IN deed het voor de grap.
gelijkende. —ig (-er -st,) bv., zie GraHet is uit de grap gesehied. —je, o.
veelacittig; fig. Dat is te graveelig
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van grap. —pevr.
voor de hews, dat is te
maakster, vr., —pemaker, m. die
grappen maakt. pig , (-er, st, ) bv. en Graveerder, m. (des -s, mrv. -s,) kunstenaar , die graveert , graveur. - -ijzer ,
bw. kluebtig koddig: Een grappige vent.
o., —naald, yr., —staal, o., —stift,
—pigheid, yr.
yr. ijzer, naald staal of stift, waarmee
Gras, o. (van het -,) algemeene benaming van
de graveerder werkt. —sel, o. (des -s, mrv.
allegewassen met eere regten, bonen , meestal
-s,) gegraveerd week. o. gegrageleden stengel of halm, met lange smalle
veerd of te graveren work.
]laden zonder steel : De rope behoort tot
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Gray
Graven, ongel. b„ w. (ik groef, gegraven,)

Geva
met grendels sluiten: Eene deur grendelen.
—slot m. slot met een' grendel. —tie,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van grendel.
Greniken , zie Grinniken.
Grens, y r. (mrv. -zen,) de uiterste rand of
lijn : De grenzen van Holland. remand over
de grenzen brengen ; fig. De grenzenzijner
magt. De grenzen oversehrijden.—beek,
yr. beek welke tot grensscheiding dient.
—beeld, o. beeld dat tot grensscheiding
dient. —bevvoner, m. bewoner der
grenzen van een land. boom , m.
boom , die tot grensscheiding dient. - dorp,
o. dorp op de grenzen. —god , m. bij de
ouden, godheid , welke de grenzen beschermde. —jager, m. zekere amhtenaar op de
grenzen. —lijn, y r. begrenzende lijn.
—paal , m. paal , die tot grensscheiding
dient. —plants, yr. plaats aan de grenzen.
—rivier, yr. rivier, welke tot grensscheiding dient. —seheiding, y r. hetgene de grens tusschen twee dingen aanwijst,
grenslijn ; aanwijzing der grenzen tusschen
twee dingen. stad , yr. stad aan de
grenzen. stee p , m. steer) , die tot grensscheiding dient. —testing, yr. vesting
aan de grenzen. —zuii , yr. zuil die tot
grensscheiding dient.
Grenzen , o. w. met H., paler, , stooten :
Zijn land grenst aan het nzijne ; niet
verre van jets verwijderd zijn : Zijne droefheld grenst can vertwijfeling.
Greppel, yr. (mrv. -s,) smal slootje in
landerijen : Aar, de oostzijde van. de greppel. —tje, o. (des -5, mrv. -s.) verkleinw.
van greppel.
Gretig, ( -er, -st,) b ' . en bw. begeerig ,
happig : Gretig naar rijkdommen. Met een
gretig oog besehouwen. lets gretig ontvangen. —head, yr. begeerigheid : _lets met
gretiyheid aannemen. —lijk, bw.
Grief, yr. (mrv. -ven,) kwelling , hartzeer,
smart; klagt over geleden of vermeend
onregt : Waarin bestonden de grieven der
Belgen ?
rn. (des -s, mrv. -en,) fig. gemeenz.:
Een oude Griek , een schalk. Een regte
Griek , een wonderlijke snack.
Grief y r. veroud. grabbel : In de grid
werpen, to grabbel gooijen. —en, zie
Grabbelen. —geld, o., -penning,

holligheden in de aarde maken : Een gat
in de aarde graven. -, door graven vervaardigen, delven Een' put graven; fig. Len'
kuil voor anderen graven , d. het ongeluk
van anderen trachten te bewerken. door
graven uithalen : Zand graven. Turf graven. Een' sehat graven. —er , m. (des -s,
mrv. -s.) —eren , b. w. met scherpe gereedschappen in bout, steen , metalen , enz.
teekenen , of figuren snijden of steken : lets
in manner gravdren. 4E-, door gravëren
vervaardigen : Een wapen gravdren.
411;craveur, m. (des -s, mrv. -s,) graveerder.
Gravin , Yr. (mrv. -non,) vrouw of dochter
van een' graaf.
Graving , yr. (mrv. -en,) bet graven.
Gravinnetje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van gravin.
Grazer:, o. w. met H., in vas weiden :
.Het vee graast in klaverrijke weiden ; fig,
overvloedig gebruiken : Ztj prazen lustig in
Bens antlers goed. —ig, (-er, -st,) 1w.
grasrijk; naar gras smakende: Grazige boter.
Greb, Yr. (mrv. -ben,) greppel.
Creel, o. (des -s, rare. -en,) haam om den
hals van een trekpaard , gareel.
Green, y erl. tijd van grijpen.
Green m. (des -s, mrv. -en,) eene soort
van den. — en , onverb. b y . van green :
Greenen loom , hoot , balk , plank.
Greep ,
rn. (des
tijd van grijpen.
-s, -epee,) bet grijpen : Een' greep near
of in iets doers. Een gelukkige greep ; fig.
behendigheid handigheid : Den greep van
iets niet hebben.*-, yr. hetgene aangegrepen
wordt, geyest : De greep van een' deyen.
hand-vol : Erne grey halve guldens.
in Gelderland, enz. mestvork : &eft
grepen met Brie en met vier tanden. —je
o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van greep.
—steel, m. —tand. m.
Grein enz., zie Green , enz.
Grein , 0. (des -s, MTV. -en,) eon apothekersgewigt , waarvan er 20 op een scrupel gaan ;
fig. bij heeft geen grein of greintje verstand. d.i. geen verstandhoegenaamd.*-,soort
van kleine peper.
Grein , o. (des -s, mrv. -en,) zekere stof
van kemelshaar , wol, enz. , kamelot. —en,
on verb. by.
Greintje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
m. veroud. geld , dat te grabbel werd gevan grein.
worpen.
Greling m. (des -s, mrv. -en,) scheepsw. Griend y r. (mrv. -en ,) rijswaard bij eene
rivier.—land o. laag land, waarop wilgen
het zwakste kabeltouw , dat bij het boeggroeijen.
seren , enz. gebruikt wordt.
*Grenaat, enz. zie G-ranaat, enz.
Griet, y r. (mrv. -en,) een visch , die naar
Grenadier, enz., zie Grenadier, enz.
eene tarbot gelijkt.
Grendel, m.(des -s, sore. -s, -en,) een bout, G
Ggrriieettieeniij (ydre. s (-szn;r7vn.
avini
s,.)) v eirnki eFi
zerkicetr. district , dat order een' grietman staat
dien men ter sluiting op eene deur,, enz.
sehuift. —boom, m. boom, die als grendel
n
dient, --en , 1). 'iv, met cen' grendel of
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Grie
Grietman m. (mrv.-mannen, -lieden, en,

Grin

vatten , vangen Ik greep het kind . Zij
greep het den vent uit de harden. De gein Friesland zelf, -slieden,)bestuurders eerier
regtsdienaars grepen hem , joist toen hij
grietenij.
op de vlugt wilde gaan;fig. ('hats of Stand
Griep, yr. eene soort van aanstekende ziekte,
grijpen. d.i.plaats hebben. Men moet de gewaarbij veel slijm wordt uitgeworpen.
legenheid bij het /war grijpen , d, gehruik
Grieve , yr. (Inrv. -n.) grief. —en , b. w.
fig. beleedigen , diep treffen , grootelijks bevan de gelegenheid makers. Jibed grijpen ,
moed scheppen. —vogel 9 rn. grootstc pier,
droeven : Dit griefde mij. —ing , yr. het
condor ; fig. vrek , gierigaard.
grieven.—end , (-cr, -st,) b y. en bw. dicp
Grijs , (-zer, -ste,) by. ligtgraauwr: Grijs
treffend , aandoenlijk.
laken. Eene to,-rijze lueht.Grij:e haren. Grijs
Griezel 9 yr. veroud., zie Griezeltje.
van ouderdom; fig. Daar zal hij Beene grijze
—en, o. w. met H., eene huivering gevoelen,
haren van krijgen, dat zal hem wcinig
Mien: Ik griezel er van. —ing, yr. riling
by.
hartzeer veroorzaken. —achtig
van koude of vrees. —tie , o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van griezel ; ziertje, weinigje.
—baard, m. iemand met een' grijzen
baard. —held, yr. hoedanigheid van grijs
Grif, (-ler, -st,) bw. vlug , zonder haperen ,
te zijn. —kop rn. iemand met grijs Naar.
vaardig : Het ging haar grif van de hand.
—kruid o. zeker welriekend gewas.
*Griffen., b. w. fig. prenten. griffelen.
Griffel 9 yr. (mrv. -s,) pen , waarmede ge- Grijzaard, m. (des -s, mrv, -s,) oud man
woonlijk op eene lei wordt geschreven ; ent.
met grijze haren.
—en,b.w. fig. drukken , prenten :Die woor- Grijzelen zie Griezelen.
den zijn onuitwis eltbaar in mijn hart ge- G- rijzen 9 o. w. met H., grijze haren krijgen.
enten. —tje, o. (des -s, mrv. Grijzigheld , yr. grijsheid.
Grit, yr. (mrv. -len,) huivering, ruling ; nuk,
-s.) verkleinw. van griffel.
eigenzinnigheid : Wat zijn dat voor grillen?
G- riffie , yr. (mrv.-s,) griffel , waarmede op
hersenschim : Ilij heeft allerlei wondereene lei wordt geschreven.
lijke grillen in zijn `hoofd.
belagchelijke
Griffie , yr. (mrv. -ien,) gedingstukkamer.
poets : Hij rigt aardige grillen aan. - lig ,
—r , m. (des -s, mrv. -s,) geheimschrijvcr
(-er., -st,) by. huiverig ; dat huivering verbij geregtshoven, enz. —rschap , o. (des
wekt : Grilliq weer.
cigeuzinnig Een
-s,)—rsplaats, yr., —rspost, m. arnbt
grillig mensch."-, hersenschimmig ; poetsig,
van griffier.
grappig , koddig. —ligheid , vr. hoedam. (des -s,ntrv.
*G- riffioen
te zijn ; eigenzinnigheid,
nigheid van grillig
half lecuw en half
-en,) een fabelachtigrlier,
wonderlijkheid.
(mrv. -heden,) nuk , hervogel ; grijp, grijpvogel.
senschim. —ling, yr. (mrv. -en,) rifling,.
Grin, yr. (mrv. -en,)griffel; p;egravene water—werk 9 o. grillen; werk, dat nit allerlei
o. (des
leiding. —aal, m.
wonderlijk dooreen gewerkte figurers bestaat.
-s, mrv. -s,)verkleinw.van
- water,m.
—ziek (-er, -st,) by. eigenzinnig , grillig,
Grijn, m. (des -s, nzrv. -en.) scheldwoord
hersenschimmig.
voor iemand, die grijnt ; grompot , knorrepot.
—en , ongel. 0. w.(ik green, bet) gegrenen.) Grim , yr. grimmigheid. —as , yr. (mre.
-son,) aril, mane kuur. —assenmalier,
het aangezigt en inzonderh.den mond vertrekm. —bekken o. w. met H. , (ik grimbek,
ken;van hier wordt bet van kinderen gebruikt,
cnz.) de tanden laten zien. —lach , in. een
die u it verdrietige ontevredenheid schreijen :
zachte of stale lath, Welke door het vertrekDat stoute kind doet niets dan grijnen.
ken van den mond ontstaat. —lagchen ,
in sommige streken , schreijen , krijten ;
o.w. met H., (ik grimlach , enz.) zacht of stil
morren , gemelijk
—g 99 (-er. -st.) b y.
lagchen, waarbij men slechts den mond verdie grijnt , schreijerig, inzonderh. gemelijk ,
trekt , zoo dat de tanden even gezien worden.
ontevrcden , knorrig. —igheid , vr. —s
yr. (mrv. -zen,) cen vertrokken gezigt ; van
—melen , o. w. met H. , wriemelen ,
bier : masker, mom; fig. geveinsde. -zaard,
krielen : Het grimmelt er van mieren.
m. (des -s, mrv..-s,) die grijnst ; knorrepot.
—men , o. w. met H., grijnzen ; wooden,
van woede op de tanden knarsen ; brulleri t
—zen , o. w. met H. , nit verdrietigheid
bet voorhoofd fronsen ; knorrig of grommig
Deleeuw grimt."-, linden , vveenen. - mer ,
, (-er,
zijn ; met een' vertrokken' mond lagchen.
m. (des -s, mrv. -s,) huilebalk.
—zing , yr. (mrv. -en.)
-s,) by. en bw. zeer toornig of boos, woedend:
Een grimmig dier. Een grimmig gezigt,
Grijp , m. (des -s, mrv. -en.) grijpvogel.
gemoed. Er grimmig, uitzien. —mig—aciatig , (-er, -st,) by. geneigd om te
grijpen , happig. —en , ongel. o. w. (ik
lteid, yr. wocde , toorn , verbolgenheid.
- ming, yr.
greep , heb gegrepen,) de vingers of klaauwen uitsteken om lets te vatten, te gebruiken: Grinniken , o. w. met H., ginniken.
Hij grey near
degen. Ik greep in den G- rint 9 yr. tweede mecl der bockweit ;
b. Iv. door grijpen vatten , haasLig I
sehuit s yr, schuit
zand, —pad ,

— 319 —

Groe

Grip
die grint aanvoert. —schip ,

o.

—weg,

m.
Grippe!, enz. , zie Greppel, enz.
Grissen, b. w. steelswijze bijeen rapen en
wegnemen. —ser m (des -s, tnrv. -s,) die
grist.

Groef, verl.tijd van graven.*-,vr.(mrv.-ven,)

Groen ooft ; fig. Rijp en groen ; allec
dooreen zonder onderscheid ; fig. van
jonge menschen , onontwikkeld , onbeschaafd , ongeoefend : Een groene vrijer,,
een jeugdige. IN is nog groen , d. ongeoefend. Een groene , d. aan hoogescholen,
student , welke nog niet ontgroend is. *-, o.
(des -s.) groene kleur, groene verw :
groen gekleed. Spaansch groen.*--, groente,
groene kruiden : Het nieuwe groen is aangenaam. —achtig, bv. —boer, m,
Boer, die groenten kweekt. —boerin, yr.
—en o. w. met H., groen worden ; groen
loot dragen. —haring, m. versche baring.
—heid, y r. —ig b y . groenachtig. —igheid y r. het groene. —kelder m.
kelder, waar men groente verkoopt. —trooper, rn., --koopster, yr. die groenten
verkoopt. —lieden , m. mrv. van groenman. —ling, m. (des -s, mrv. -en,) een
vogeltje,groene vink.-man,m.(mrv.-lieden,)
groenkooper. —mand , y r. mand met of
voor groenten. —markt , yr. rnarkt, waar
groenten verkocht worden. —meisje o.
meisje, dat groente verkoopt. moes , o.
moeskruiden. —schuld, y r. schuld
wegens groenten. —te vr. (mrv. -n,) het
groen ; moeskruid. —tesoep , yr. soep ,
waarvan groente het voornaamste bestanddeel
is. —tie , 0. (des -5, ram -s,) eene peer :
Soppig groentje ; Een groentje , een
onbedreven mensch. —toxin , m. —verkooper , m. groenman. —verkoopster, y r. groenvrouw. —vronw, yr.
groenkoopster.
m. soort van groenaehtigen vink. o. groenverkoopster,
zie IWijf. --Winkel, m. winkel , in
welken groenten verkocht worden.
Groep , yr. (mrv. -en,) weinig gebruik..
graeht ; goat achter de koeijen in een' stal.
Groep, vr. (mrv. -en,) vereenigiag van
beelden ; fig. eenige bijeengeplaatste voorwerpen : Eene groep menschen boomen ,
eilanden. —eren, b. W. in groepen stellen.
je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
groep.
Groet, m. (des -s, mrv. -en,) bet groeten
met woorden of teekenen lemand met eel',
vriendelijken groet ontvangen. Doe hent
'wipe groet.- en, b.w.iernand bij het ontrnoeten door toespraak ofgebruikelijke teekenen,
bij v. eene buiging , het afnemen van den
hoed , enz., beleefdheid of vriendschap toonen:Ik groette Naar. afwezende zijne
toegenegenheid, vriendsehap of beleefdheid
toonen : Groet uwe zuster van mij. *-, door
eenig teeken eeren , zie Begroeten. 2k-,
met een' groet afschcid nemen: Ik groet u;
fig. in spot : Iemand groeten, hem afrossen.
—enis , yr. (mrr. -sen,) groet aan een,

graf; fig. Te groene gaan, bidden, ter begrafenis gaan , noodigen. langwerpige holligheid in een' pilaar,, enz. Zie ook de samenpi• estelde Steengroef Ziandgroef,
enz. —bidder , m. begrafenisbidder.
—ijzer, o. ijzer, waarmede gegroefd wordt.
, o. (des -s, mrv. verkleinw. van
groef. —werk o. gegroefd of te groeven
werk.
G roei m. (des -s,)groeijing, wasdom is
in zijn' vollen groei,lteeft zijn' vollen groei.
—jen, o. w. met Z. , grooter worden toenemen , wassen : Door den regen is het gras
aanmerkelijk gegroeid. Er groeit than:
Sneer koren in dit land, dan vroeger Dit
hoof is op mijn eigen land gegroeid ; fig.
Dat is niet in uw' eigen' tuitt gegroeid , dat
is niet nit uw eigen hrein voortgekomen.
door groeijen in den een' of anderen toestand
geraken , met voorzetzels , als : 1.) a a n, als:
Het vleesch is aan het been gegroeid. De
schors is weder aan den boom gegroeid;
2.) hoven, als: lemand boven het hoofd
groeijen , grooter dan iemand warden ; 3.)
door, als: De kamperfoelie is door het vettster gegroeid; 4.) i n ais : In een kleed
groeijen , zoo lang groeijen , tot een te maim
kleed iemand past ; 5.) o m , als : De wijnstok is om het pried gegroeid; 6.) o v e r, als :
Ilet rhos is over het dak gegroeid ; 7.) u i t ,
als : De knaap is uit zijne kledren gegroeid,
zijne kleeren zijn hem te klein geworden ; fig.
IN is good uit de kluiten gegroeid , is lang.
dikker en vetter worden : Hij is aannterkelijk gegroeid ; fig. In ceps anders Teed
toegroeijen,, zich er over verheugen.
nemen , yermeerdereren , vergrooten.
—jend, b y . als : Het groeijend rijk ,
het plantenrijk. —jing, yr. —iiracht ,
vr. kracht om te groeijen. set, o. (des -s,
mrv. -s,) het gegrocide. — steen, nt. grociende steen. —zaam (-zamer,, -st, ) by.
bevorderiijk voor den groei: Groei:aatn, war.
—zaarrnheid , yr. het groeizaam wezen :
De groeizaainheid van het war.
Groen, (-er, -st,) by. erne der hoofdklenren,
die uit blaauw en geel bestaat. de heerschende kleur in het plantenrijk : Groene specht ,
:ode , laken , weiden. Een groen pried ;
fig. Het wordt mij groen en geel voor de
oogen, alles verwart voor mijn gezigt.
Iemand groen op het kf zijn, iemand haten.
k-, sap:1A, frisch : Groen bout. Groene
afwezende : De groetenis aan uwe moeder.
onrijp, van mike Yruchten , die
bij het rijpen acne andere kleur aannemen : Groeve, vr. (mrv. -n,) grad. —ebiddev,
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m. aanspreker. -en, b4 w. van cent groef
of groeveu voorzien.

Groeze, y r. weinig gebruik. , het jeugdige
groen.

Grof, (-ver, -st,) b y . dik , sterk, van grooten
omvang Grof geschut e geld, garen. *--,
uit dikke of groote deelen bestaaude Grof
zand , meet, linnen, schrift. Grove suiker;
van bier: p;emeen, slecht gewerkt , vat, geringe waarde: Grof papier, porselein. -,
lomp, onbevallig : Grove handen, leden ,
gelaatstrekken. Grof van leden. Grof work,
waartoe siechts ligchaarnskracht wordt vereischt ; fig. Eene grove lout, van onligchamelijkc Bingen , niet fiin, lomp: Eene
grove leugen. 4E., van toonen , die diep en
met aangcnaam zijn: Eene grove stem. *-, bw.
grootelijks , zwaar , zeer sterk : Grof mistasten. Zich grof vergrijpen. Grof lieyen ;
fig. Gij niaakt het te grof , to erg. Grof (om
o. (des -se ) grof schrift,
veel geld) spelen.
grow. —achtig , b y . eenigszins grof.
bw. —heid, vr. —lijvig,
(-er, -st.) b y. grof zwaar) van lijf.
—lijvigheid yr. —smid m. srnid ,
die grof iizerwerk maakt , bij v. hoefsrnid ,
wapeosmid , ankersmid. —te 9 vr.(mrv. -n,)
bij sommige schrijimeesters, ne6rhaal, dikte.
*Greg , tn. (des -s,) een drank , die nit
geestrijk vocht en water bestaat en in de
latere jaret, ook bij ons schier algemeen in
gebruik is gekomen. —drinker, m.--,fie,
o. (des -s, mrv. -s„) glas grog.
Grol, y r. (Trim -len.) beuzeling , fabeltje ,
sprookje: Hij vertelt lower grollen. Grollen
maken , poetsen maken. —len o. w. met
H., grommen ; kronen. —114 9 (-er, -st,)
by. en bw. poetsig, kluchtig.
*Groin, m. (des -s,) het grommen.
Groin, o. (des -s,) ingewand van dieren ,
inzonderh. van visschen, waarvan te Utrecht
de vischgrommers lieden welke de visch
in
schoon maken en te huis brengen.
—melen
sommige stickers
wenteleti : In zijn bloed
0 W. met 1-1.,
(-er, -st.) by. vuil,
grommelen.
y r. mrv. -en,)
grommig. . —meling
wenteling ; vuiligheid, vuil.
Gromnten, o. w. met II., van beeren, een'
dollen toon later ' hooren , brommen ; fig.
ontevredenheid viten : Lig gromt van den
morgen tot den avond.*--, b. w. het ingewand
uit (visch) nettle ' , , seboon maken : De visch
grommen. --mnig , cr, -st,) van visch.
niet behoorlijk van het i ngewand gezuiverd ;
fig. knorrig, gemelijk. , grommelig.
--ntigheid y r. fig. knorrigheid, genielijkheid. —pot , m. en vr. iemand , die
gestadig gromt.
Grond, m. (des -s, nary. .en,) het onderste
gedeelte van een gebouw,, waarop het geheel
rust : IPie &e-ft den grond van dot knits.

Gron
gelegd ?; fig. Den grond tot iemands geluk,
onyeluk enz. leggen. de onderste vlakte
van een water : De grond der zee. Te gronde
gaan, zinken. Een sehip in den grond borers,
zeilen. Het sehip zit aan den grond. Grond
peilen , voelen ; fig. Te gronde gaan , arm
worden. leznand in den grond borers, hem
aan den bedelstaf helpen. Grond voelen ; fig.
zijne bekornst hebben.*-, zandbank in zee :
Wij vervielen op de gronden. Hij is een
kenner der gronden. oppervlakte van den
aardbodern : Op den grond vallen, werpen.
Dit huis bestaat net veel grond. Eenige
roeden gronds. de oppervlakte van den
aardbodem vooral met opzigt tot de gesteldheid der aarde : Die boomers moeten een'
vetten growl hebbert. Een zware, liyte grond.
van schilderijen , stollen , en andere
kunstwerken,', de eenkleurige oppervlakte ,
waarop de figurers, versierselen , enz. voorgesteld zijn Eene stof met bonte bloemeri
op een' witten grond. Hij voert een' gouden
leeuw op een' rooden grond ; fig. bet binnenste of diepste van jets : Ik wensch het
hem uit grond van mijto hart. In den grond
(in de hoofdzaak) heeft bij gelijk. Hij is in
den grond bedorven, Eene ziekte in den
grond yenezen. Jets in den grond (door en
door) kennen.*-, datgene, waarop jets antlers
berust , waaruit bet zich laat verklaren :
heeft gewigtige gronden voor zijn gedrag.
lets met gronden bewyzen. Ik ban achter
den grond der zaak niet konten. Welt voor
gronden hebt gij voor die stetting ? De
gronden eerier wetenschap. —begins e1,
o. eerste beginsel. —belasting yr. belasting op vaste goederen.-bestanddeel,
o. hoofdbestanddeel. —beiwijs o. hoofdzakelijk of eerste bewijs. ---.boor, yr.
aardboor. —brastli , yr. doorbraak aar,
m. hypoden voet van een' dijk.
theek. m. cijns, welke door den
bezitter van een stuk growls aan del, oorspronkelijken eigenaar wordt uitgekeerd
grondrente. —eigenaar , m. eigenaar
van een stuk gronds. —eigenaa,rster ,
—eigenares, vr. eigenares van ee:, stuk
gronds. —eigendont, rn. bezit van een
rn. (des -s, nirv, -s,)
Auk gronds. ' --el
Sik bw. grondig.
grondeling. —
, m. (des -s, mrv. -en,) een riyieryisehje, dat zieb op den grond ophoudt. —eloos , (-zer. -ste, ) bv. zouder grond , zeer
die') ; onpeilbaar Ern grondelooze balk;
fig. oneindig , on metelij k. —en , b. w.
stichten, grondvesten, fig. bouwen, vestiges:
Waarop is die bewering gegrond? ; zit;
Geg-rond. * - , grondverwen : Is de
met ff., grond
vloer al gegrond
voelen. —gebied o. uitgestrektheid
grinds, waarin iemand gebiedt. - gebonw,

0. gronds!ag van een gebouw.

— 321 —
Gron
Growl
0. hoofdgetal Een, Brie zes zijn grondwortel van een woord ; naam cener plant.
getallen.—haak, haak van een' schuite- Groo2n, zie Gaon.
voerder. ---])leer rn. eigenaar van den Groot , (-er, -st.) b y. 1.) z i n n e l kik ,
grond. —ig , (-er, -st.) by. van vise]], enz.
betgene in de ruimte ornvang of nitgebreiddie naar den grond smaakt : Deze visch is
heid in (leze of gene rigting heeft: Hoe grout
grondiy. op vaste gronden steunende :
is de tuin ? Hij is grower dan ik. De
Eenegrondige kennis , geleerdheid. Gronwei is vier builder groot. hetgene eerie
dige bewijzen. "-, bw, in den grond, door
aanmerkelijke ruimte beslaat , naar evenreen door. —iglteid. yr. —iglijk bw.
digheldeeneaanzienhike nitgebreidheid hat,
, 0. ijs, dat, volgens sommiger [neede gewone maat overschrijdt : Eene grow
!rings, op den grond der riviereu ontstaat :
stad. Een groot huis. Groote sehreden dopy.
Het grondijs pat , er drijft ijs in de rivier.
Een groote man. Groote oogen; fig. Groote
vr. , yr. hoofdkleur,
oogen opzetten, verwonderd slam). Grout
oorspronkelijke kleur. —knndig , by.
gaan zwanger zijn.
yolwassen : Zoo
bekend met de gronden : Hij is gronddra de kinderen groot zfjn. Fen kind groot
kundig , d. een keener der gronden , zie
brengen of maken bet opv6eden. ten
Grunt. --fasten m. nirv. grondbeaanzien van petal of menigte, aanmerke-lasting. —leer, yr. leer , welke de grondlijk : Een groot gezelsehap. Eene grootp
slag van andere is. —legger, m. (lie
menigte. De groote hoop , het yolk , de
den grond tot iets legt, stichter.
meerderheid der menschen. "-, 2.) onzi nvr. —legster, vr. —les, yr. grondregel.
n el ij k , het gene een' hoogen graad van
—00rzaak, yr. eerste oorzaak. —paal,
inwendige sterkte bezit : Groote hitte ,
m. paal in den grond. —regel m. hoofdkoude . Een groot .gesehreeuw, gedruis eh,
regel. —regt , o. regt , dat het bezit van
geluk, ongeluk. Groote bonder, dorsi.
een stuk growls geeft. —rente,yr. erfrente.
Groote vreuyde , smart , in zijne soort
—sap, o. bezinksel heffe , grondsop.
uitstekcnd , hover) andere van zijne soort
—schatting , yr. grondcijns. —seheiuitblinkend : Groote deugden, ondeugden.
ding , yr. scheiding van stukken yonds.
Groote kunstenaars. Een groat geleerde.
—slag , m. fondament , datgene waarop
Groote bedriegers.
gewigtig , belangriik:
iets anders gebouwd is of berust. —.sop,
lets groots ondernemen. door inwendige
o. grondsap. steen, m. een der steepen,
voortreilelijkheden uitstekend : Een groote
-welke den grondslag van een gebouw uitgeest. Een groot man. Frederik de groote.
maken ; eerste steen , welke tot een gebouw
Eene groote gedachte. GOD is groot. De
wordt gelegd. —steiling , yr. algemeene
groote heer , de Turksche keizer ; van hier
stelling, die tot grondslag voor andere client.
als bijw. edel , verlieven : Groot handelen.
---stem, yr. has. —stof, y r. oorspron41-, door uitwendige voorregtcn boven de
kelijke stof of bestanddeel , clement. -taal,
menigte nitstekende : Een grout beer. De
yr. oorspronkelijke taal. —teekening,
groote wereld. De grooten der aarde. -,
yr. plan. —tekst, m. oorspronkelijke
o. (des -5, mrv. -en, of, met weglating van
tekst. --toon, rn. hoofdtoon der diatoden uitgang na !rep. telw., -,) weicer waarde
nisehe toonschaal. —trek m. hoofdtrek
van een' halven stuiver Vijf groot. Een
van een geschrift. —vast, by. zeer vast,
pond grout, de waarde van zes gulden. -,
hecht. —verdeeling, yr. verdeeling
Bros: In't grout cerkoopen. —achtbnar,
van landerijen ; oorspronkelijke verdeeling.
1w. titel, zie Edel.—aehtbazasheid,
—verf, enz. , zie Grondverw, enz.
vr. hoedanigheid van grootachtbaar.—beh,
,—vergadering, yr. eerste of oorspronnr. en yr. gemeen, persoot) , die een' grooten
kelijke Nergadering. --verve, yr. eerste
bek heeft; fig. die veel of to veel spreekt.
verf, die op iets gelegd wordt. —verwen,
—boek , 0. hooldbock van een' koopman„
b. w. (ik grondverw, enz.) de grondverw op
enz. —dadig, (-er, -st,) b y. die groote
iets leggen , yonder). —vest , y r. growl(laden verrigt. *-, bw. heldhaftig.
slag. —vesten, b. w. (ik yondvest, enz.)
yr. bw. in erne
de grondslagen van jets leggen. --vesting,
hooge mate , zeer. —kande', rn. handel
vr. --vlarate , Yr. onderste vlakte ,
in het groat. —handelaar, rn. handemaarop iets rust, basis.—voorwaarde,
laar in bet grout. —hartig, (-er, -st,)
yr. booklyoorwaarde. -----waarheid, yr.
bv. en bw. een groot (d. edel) hart bezitcone wezenlijke waarbeid , die tot grondslag
tende ; fig. trotsch, —hartif,Theid, yr.
voor andere client. --water o. water.
het groothartig zijn, trotschheid.-heid,
dat zich op cenige diepte under de aarde
yr. (11111). -heden.) het groot zijn,nitmunbevindt ; water dat aan den voet der dijken
tendheid, voortreffelijkheid ; in de wisk. elk
nit den growl koint. ---fret, yr. wet,
ding, dat men ten aanzien der uitgebreidheid
die tot grondslag voor de overige dient.
in de ruimte besehonwt. ----hertog , tn.
_woo led, 0 . st arnIoerd.
titel van eenige Duitsche vorsten. —her41
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togdom , 0. gebied van een' groothertog. Gruis, o. (van het -,) kleine stukjes, verbrijzeld puin : In of Aan grills
--hertogelijk, by. vim een' grootinzonderh. van steenkolen voor kagchels
hertog. —hertogin, yr. vrouw of doelienz.: Het fi nds kostle twee gulden het
ter van een' groothertog. —je o. (des -s,
mud. —aehtig, by. alsof gelijk gruis.
2111T -s,) gerneenz., grootmoeder. -krnis ,
—bak , m. bak . waarin men gruis
0. hij verscheidene ridderorden , een der
heat,. —droog, by. beendroog. —hanvoornaamste ridders, die onmiddellijk op den
del, m. handel in kolengruis. —handep;roo t meester volgen. —magtig„ (-er, -st,)
laar, m. gruiskooper. —hok o. berg bv. zeer magtig ; inzonderheid als titel van
plaats your kagchelgruis. —ijzer,, o.
koningen en keizers : Grootwagtigste Koning
werktuig der glazernakers om de ruiten,welke
en Heer ! —making, yr. verheerlijking.
Met passen , of to breken. —kageheli,
---meester, m. benaming van het opperhoofd eerier ridderorde en van eerie moederloge der yrijmetseiaars. -meesterschap.
0. rang van grootmeester. --moeder,
yr. moeder van vader of moeder; fig. oude
vrouw, best, besje. —m.oedig, (-er, -st.)
by. en bw, grootmoedigheid bezittend ; met
rootmoedigheid: Een grootrnoedig mensch.
remand grootmoedig verb even. —moedigheid, vr. verhevenheid boven de gewone denk- en handelwijze. —mogend,
by. in de Nederl. geschied., titel , welke aan
de staten in de vereenigde provincieri word
gegeven : Grootmogende Heeren! -mond,
in. en yr. grootbek. —neus m. en yr.
(lie een' grooten neus heeft. —oor, m.
en yr. die groote ooren heeft. seh , (-er,
-ste,) by. en bw. hoovaardig, opgebtazen :
Fat is dat miff grootsch ! heerlijk: Een
grootsch gebouw, denkbeeld. —sehheid,
yr. —spraak y r. snoeverij , pogcherij.
—spreekster, yr. snoefster. —spreker m. snoever. —spreking yr.
grootspraak. —te yr. (mrv. -n,) nitgehreidheid van een ding in de ruimte: Sterren
ran de eerste grootte.Beide zqjn van de zelfde
grootte. —vader, m. de vader van vader
of moeder ; fig. woord van toespraak aan
eon' zeer ouden man. —varier by. en
bw. van een' grootvader ; als eon grootvader.
—zegelbewaarder, m. bewaarder
van het rijkszegel.
Grop yr. (mrv. -pen,) greppol, {Trod, grup.
-je, o. (des -s,mrv.-s,) verkleinw. van grog.
Gros , o. (van het
mrv. -sell, van een
hop. telw. voorafgegaan, -,) twaalf dozijn :
Drie Bros pijpen.
groothandel : _Koopman in 7t gros. —je, o. (des -s, fire. -s,)
verkleinw. van gros.
sier m. (des -s,
-s,) die in 't groot verkoopt of handelt.
—siersvak, o.
Grot,vr.(mrv.-ten,)hol, rotshol;inzonderh. eon
door kunst vervaardigd hol in histlioven ,
welks wanden met steentjes, schelpen, mos,
enz. onregelmatig belegd zijn. —je o.
(des -s. mrv. -s,) verkleinw. van grot.
—werk, o. kunstig work ter Yersiering
eerier grot. —werlier,, m, die grotwerk
maakt.
Grouwel , enz., zie Gruwel enz.
Grovelijk , by . p;roffelijk , grol.

yr. kagchel , waarin gruis wordt gestookt.

—keider, m. —kooper, m.
—lepel , lepel, waarmede men gruis
sehept. —mand, yr. mand , waarmeê
vervoerd of gemeten wordt. —schop,
vr. —weger m. —zand, o. gra zand,
grinte.

Gruit , yr. verwid. heffe , droesem ; van
bier nog tegenw. in Groningen, slordig werk;
fig. De gnat in lets brengen , lets bederven.
Gruizen , b. w., zie Vergruizen. -ig,
; vol gems. —igheid, vr.
by. gelijk
Grup, zie Grop. —pel, zie Greppet.
Grut vr. (mrv. -ten.) gort : Grutten eten.
van gort gekookte scheepskost ; fig.
lets, dat Mein is en uitgeschoten words: Het is
maar Brut. —je, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van grut ; enkel in het
grutjes voor grutten. —molen, m. gortmole(), d. moles, waarop men gort niaak t,
—ten , onverb. by. van [platen of gort :
Grutten brij , meet h. en o. w. met El.,
grutten of gort maker. --ter , m. eigenaar van eel' grid molen. —teriej vr.
(mrv. -en.) het grutten; grut
iiiteTs-

doehter vr. —terskneeht,
—tersteerling, m. —tersvrouw,
—terswaar, vr. waar, die een grutter
verkoopt, hij v. hoekweiten meel , gort,
rijst , enz. —tersweduw, yr. —ternm. winkel in welken grutterswaren verkoeht order). —szoon, m.
Gruwel, m. (des -s„ mrv. -en.) hoogste
of keer van jets: Een' grime' van lets hebben.
afsehuwelijke sdaad , gru el daa d :
Zich aan vreesekke gruwelen selrulriig
Timken. 4-, een vow-weep van afsehuu : .14)
is een gruwel in hare Doges. —daad
yr. a fgrijselijke rnisdaad . gru we!. - en ,
0. W. met H.. enkel ire : ran lets gvuwelen,
een' uw el van ie ts hebhen. —ig. (-er,

-st,) by. in sommige streken, bang voor
spoken. —igheid, Yr. ----ilk, (-cr. -st.)
by. en bw. afselmwelij k, verfoeijelijk, ijsselijk,

—ijkheid,
o. gruweidaad.
Gruwen, zie Gruwelen. —zaam.
zaam(-zarner,-st,)bv.en bw. gruwelijk.
heid, yr.
Guds, vr. (mrc. -en.) een steekbeitel met
cell' hollen bek. -- en , b. w. met cone gild
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Guur

Guth
uitsteken. *-, o. w. met fl., wanneer de
voortduring, en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt tappelings
loopen or stroomen : Het blued gudst nit de
blond , tangs de straten.
G uf (-ler, -st,) by. en bw. welligt reeds verouderd , mild , verkwistend.
vr.
Guicheien , zie Gooehelen.
*G-uichei hell , o. eerie wilde plant,
N%aaraar, men vroeger geneeskracht toeschreef
tegen domheid , enz.
Guig , yr. weleer, bespotting ; van hier nog
thans : Iemand de guig nasteken , hem
bespotten.
Guilt in. (des -s, mrv. -en,) oud slecht
paard ; fig. onwetend mensch.
rn. (des
mrv. -en,) spotboef,
schalk , deugniet.
*G-uitaar 9 (yr. gitaar,) yr. (mrv. -aren.)
een bekend snaartnig. —muziek, yr.
—snaar, vr. —speelster, yr. -spel,
m. —speler , m.
Guitachtig (-er, -st,) by. en bw. schalkachtig. —achtigheid, ye. erij yr.
(mrv. guitestreek. —estreek ,
m. guitestuk guiterij. —estu.k o. daad
van een' guit.-ewerk,o.werk van eereguit.
—je o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
guit.
Gut Yr. (inn. -len, ) kleine kabeljaauw.
Gul (-ler, -st,) b y. en bw. zacht en droop; :
Bet guile zand.
openhartig Ik zei het
Item met een gul hart. mild, edelmoedig:
Een gul onthaal. Hij is zeer gul. —aardig , enz. , zie Gulhartig 9 enz.
m. (des -s, mrv. -en,) een
appel , gouden pippeling.
Gulden 9 onverb. by. gouden : Het gulden
dies zie Vlies. Het gulden petrel, in
de tijdrek. het getal , dat aanwijst, bet
hoeveelste in den maankring een gegeven
jaar is; _lig. hooigst uitstekend De gulden
middelweg. m. (des -s, mrv. -s,) eene
fiederl. zilveren munt van 100 cent : Een
gulden heeft in andere landen niet de zelfde
waarde. —stalk 9 0. sink van een' gulden.
—tje 9 o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
gulden.
*Guidewater, 0. een fijne brandewijn
waarin men geslagen goudblaadjes doet.
Gluilhartig, (-er, -st,.) by. en bw. openhartig , opregt. —hartigheid 9 yr.
—hartiglijk , bw.
G-ulheid , yr. hoedanigheid van gul te zijn ;
inzonderh. mildheid.
Gulp, yr. (nary. -en,) groote baar water:
Net gulpen nit iets loopen.*-, groote thug;
spleet voor in de broek. —en , o. w. met
H., verouderd , inzwelgen; thans eene opening
hebben. 4-, met Z., stroomen, gudsen : Het
blued gulpte uit de wonde.
Gulzig (-er, -st,) by. en hw, zeer happig

of gretig , de spijzen !masti ff inzwelgende :
Eeti yulzige eter ; fig. Het gulzige graf.
—stard, m. (des -s, rare. -s.) gulzig
bw.
heid , vr.
mensch.
Gunnen , b. w. het bezit van iets bij een'
ander' zonder misnoegen hemerken : Ik gun
hem zijn yeluk. Zij gunt ',demand iets.*-,
toestaan , vergnunen : Gun mij , dat ik uwe
aandaeht eeniye oogenblikken bij deze zaak
bepale. —ner, m. (des -s, mrv. -s.)
--ring, yr.
Gunst, vr. (mrv. -en,) genegenheid ow
anderen iets goeds te wenschen en burl
welzijn te bevorderen , inzonderh. van
aanzienlijken omtrent minderen : lemands
gunst begeeren, verzoeken. Hij heeft
gunst van den minister verloren.
Het gaat naar de gunst, maar niet naar
de kunst, men handelt partijdig. 4-, kiwidizie Om iemands gunst verzoeken.
eene nit gunst bewezene weldaad : remand
eene gunst bewijzen. —bejag 0. het
streven naar iemands gunst. —betoon
0. —bewijs 9 o. —blik m. blik van
toegenegenheid. —brief m. scbriftelijk
verlof tot jets van de overheid. eling ,
m. en yr. (des -s, mrv. -en,) die iemandg
gunst bezit; fig. Een gunsteling des geluks.
— eloos (-zer, -ste,) by. en bw. buiten
gunst, onbegunstigd. (Gunster , yr.
(mrv. -s,) die gent.) —genoot, m. en
yr. gunsteling. —godin vr. in de label!.
eene der Brie bevalligheden. —ig , (-er,
-st.) by. en bw. gunstbewijzend genegen :
Iemand gunstig zijn ; fig. overeenkomstig
onze wenschen , voordeelig : Een gunstig
oordeel. Eene gunstige geleg,nheid ,
ornstandigheid. Een gunstige wind. Gunstig
over iemand spreken. —iglijk , bw.

—jagt vr. gunstbejag. --rijk, (-er,
-st,) by. en bw. rijk in bet bewilzen van
gunsten , gunstig. -.—waardig , (-er, -st,)
by. en bw. vaardig in het bewijzen van
gunsten. —woord , o. woord ter gunste
van iemand.

*Gurkje, m. zie Agurlije.
Gust , by. van eerie koe,niet dragtig is ; fig.
gemeenz. zonder vleesch of seek Een guste
maaltijd , pot , pannekoek.
*Guttegom Yr. eene geelroode sapverf
uit een' 0.4. boom verkregen.
Guur,, (-der, -st.) by. eenigszins koud :

Guur weer. De gure Iterfst. Gure u'inden ;
fig.stuursch, onvriendclijk:Een guur mensch.

—held 9

yr.

vr. (mrv. h's,) de achtste letter van bet
alphabet , en de zesde van de medeklinkers.
Sommigea willen baar den naam van letter
Wet gegeven hebben en noemen haar enkel
een geblaas ». L. TEN KATE zegt

De
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Haar

Haan

h is klinker Hoch medeklinker,, rnaar bestaat
con werktuip; der lettt!rzetters; eon vuurroet-,
alleen it) eel,' sehielijken oplier., en it, eene
zie litaakbus; bij naaisters , enz. Mein)
scherpe uitblazing van adem voor bet begin
omgebogen sulk welk in eon oog vat ,
van mien klinker. )) Er zijn geheele streken
ow jets vast to /louden: Eene rist haken
in Nederland, waar zij soms verzwegen wordt,
en oven; fig. Het zijn moor haken en
bij v. and voor hood, of voor een' klinker
oogen,, het is enkel verwarring. De wereld
wordt geplaatst in woorden , die in de aarrgeis vol haken en oogen, de wereld is you
winkelhaak Een stick
nomene schrirwijze zonder h zijn , bij v.
oneenigbeden.
huil voor nil. Verder client zij tot vorming
bout in den hank schaven, d. vierkant
van bet dubbele letterteeken Ch, zie Ch.
schaven ; fig. .Het is niet in den hank, het
Ha 9 tusschenw. dat meer dan eenen hartsis itiet zoo als het bohoort. Bet is buiten
togt nitdrukt , inzonderh. vreugde,
den haak, het komt to onpas. 4E - scheur
tiehap „ verwondering , bevreernding , ontin eon kieed zie
stekenis , sehrik , toorn verdriet, verwijt :
haakploeg. —achtig, by. naar eon'
Ha ! dat gee ft verligting. Ha ha! MG
haak gelijkende. —beentje, o.
be8 rijp ik het. Ha ha ha ! (ow lagchen nit
waarvan liaaksters zich bij haar work bedienen.
te drukken,) kan men zich iets kluchtigers
—boekje, o. boekje , waarin het haken
voorstellen ?
wordt geleerd. —bus, Yr. een yuurroer,
*Haar, zie Have.
dat een' haak aan de schacht had. --je,
Haag, vr. (mrv. hagen,) eene heining van
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van haak ;
inzonderh. soort van naald met een' weermeer of minder hoog struikgewas Eene
haak aan de pilot, waarvan haaksters zich
hang snoefjen. Eene doornen, beuken haag.
bij haar work bedienen. —lasch , yr.
allerlei struikgewas, dat zich veel meer
haakswijze laseh. —mortier m. weleer
in de lengte dan in de breedte uitstrekt ;
een kleinehandmortier voor granaten.
van daar in sommige streken voor kreupelbosch. Zie ook Meg. —appel, rn.
—pin, vr. haakbeentje. —ploeg, rn.
een akkergereeischap zonder raderen om
vrucht van den baagappeiboorn.
boom , m. zekere boom. —bes, yr.
de aarde om te woelen. --s bw. in den
haak, met regte hoeken. —ster, yr. (rnry.
lies, die aan hagen groeit. —beuk, m.
-s,) vrouw of meisje , die of dat haakt. —ssoort van kleinen beuk , die tot hagen wordt
gebruikt. —bezie, yr. haagbes. -bosch,
wijs, —swijze, by. en bw. bij wijze
van haak, haakachtig, met baker). —vorU. struikgewas, kreupelhosch. —dis , yr.
(mrv. -sen,) een viervoetig tweeslachtig kruimig, by. en bw. bij wijze of in den vorm
van een' haak.
pend Bier met yen' langen staart. -doors",
in. doornen strnik, waarvan men hagen Haiti m. (des -s, nary. halen,) trek ; teug;
plant. rn. gewone eik , wanneer hij
ruk ; fig. gemeeni. : Aan den haul pan',
bet hazepad kiezen. vr. en 0. (des mrv.
tot hagen wordt gebruikt. —je, o. (des -s,
halen,) een met Minden voorziene ijzeren
mrv. -s,) verkleinw. van haak.
staaf boven het your , om den ketel , enz.
0. mes urn hag), te snoeijen. —sehaar,
daaraan op of neer to sehorten. —baar,
y r.schaar, waarmede hagen worden geschoren.
by. dat gehaald kan worden , in sommige
Haai , in. (des -s, mrv, jen,) naam van
kaartspelen : Ik heb Been' haalbaren trek
een' verslindenden zeeyisch : Hij wend door
in de hand , ik kan geen' trek halen.
de haaijen opllegeten ; zijn haaijen
—bier , o. bier , dat men hij de maat
op de trust, men moet op het zijne passen ,
haalt. —boom, m. ijzeren ° Monter, boon)
bet loopt gevaar geroofd of weggenornen te
in eon' sehoorsteen, waaraari bet haat of de
worden. —jebek, m. —jekop,
ketting banal. —boter, yr. hater , die
m. —jemaag, yr. —jetand, m.

—jevel, 0.
Haak , m. (des -s, mrv. haken,) ieder krom

men in den winkel haalt. —kan vr. kan,
waarin men bier, enz. haalt. —ster, yr.
(mrv. -s.) —tje, o. (des -s, mrv. -s,) vergebogen, meestal puntig werkinig , om jets
kleinw. van Baal inzonderh. in sommige
daarmede naar zich toe to balm , vast to
streken bij landlieden , eerie kleine haal ,
louden, er iris aan to hangers, enz. ; inzond.
waaraan men de lamp hangt.
een schippersboom: Baal het met den hank
m. wijn , dien men bij de fleseh haalt.
naar u toe. 4E-, eon vischhaak ; de bek van
cone dreg , een anker,, enz. ; werkting , Hamm., o. (des nue. Kamen.) eon keret,
of bouten juk om den hats van trekpaarden.
waaraan men iets, de slager bet vleeseh
—pje, o. (des -s, moo. -s,) verkleinw.
hangt : Aan den hank d. i. in
van ttaarn.
plaats van zeif to s!agten , van den stager
ann,m. (des -s, wr y . barren,) het manrookstukken , mot , enz. koopen ; fig. De

pleit:nak hant nog aan den hoak (skker),
11_ i. zij is
niet afgedaan.
soort van
Lrontmen skutel, 0tH s!o:.ett open te steken;

netje van henoen , kalkoenen , paauwen
en ;Indere vogels , Nvelke tot dat geslacht
behooren : Eon' hoon sniiden ; fig. De

— 325 —
haar
haat& van de buurt , de voornaamste in den
ointrek. IN is een haan of haantje , d. i.
hij is driftig opvliegend ; ook : hij is stout,
ondernemend. Den gebraden' haan spelen
als cen groot beer leven. Zijn haan moet
altijd koning kraaijen anderen moeten
zich altijd naar hem schikken. Hij is een
haan op zijn' mesthoop, durft
we!, zoo dra het zijn eigen belanp; geldt.
Er zal geen haan near kraaijen , niemand
zal er iets van gewaar worden of er over spreken.
4c, dat gedeelte aan een schietgeweer
't well( den vuursteen houdt , enz. : Spent
den haan koperen afbeeldsel van een'
haan als windwijzer : Op de kerktorens Kee ft
men veelal hence tot windwifzers. bij
artill. in scheepst. lout: Den rooden haan
laten kraaijen, een schip, enz. in brand
steken. (1Iaander m. (des - s, mrv.
-s,) mind, waarin men vruchten plukt.)
--steer, m. Steen, die soms in de
maag der kapoenen wordt gevonden.
—tie, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
haan.
Maar , pers. voornaarnw. verhogen naamv.
van zij , zie
bezittelijk voornaamw.
van zij , als : 111lyne moeder verloor hear
geld. De verbuiging is :

Haar
wol ; ook als colleetief voor de gezamelijke
Karen . en nicer bepaaldelijk bet hooalhaar:
Een hear. De haren uws hoof ds zijn
Elkander bij de haren brrygen. Het
is zoo Nit als een hear. Het hear laten
knippen. Schoon hoar. Zijne haren milers
nit. Elkander in het haar zitten , piukharen fig. Zorg maakt grijze haren.
scheelde geen haar breed. Bet scheelt mij
geen haar niets. Ik geef er geen later
(niets) om. Zij gelijit hare moeder op een
haar, volmaakt. De haren rezen Item te
berge , hij was grootelijks verschrikt.
zal er geene grijze haren van zetten, het
zich niet zeer aantrekken. Haar op de
tanden hebben, bits of scherp zijn.
zal geen haar gekromd worden , u zal
Met bet geringste feed wedervaren. Zijn
hear wedrom halen, wraak nemeri of zich
schadeloos stellen. Ergens hear laten ,
d. schade lijden ; ook : over den hekel
gebaald worden. Er is geen goed hear eau
hem, hij deugt niets. Met huid en haar,
geheel en al. lets op een haar (zeer
naauwkeurig) weten. Hij treft op een hear,
zeer juist. Hij is geen haar beter den zijn
neef. Met de handen in het haar zitten ,
niet weten , wat men beginnen zal. Er iets
met de lumen bij halen , op eene gedwongEnkelv.
ene wijze te pas brengen. Wild hear in
den netts hebben, onhandelbaar zijn. Zijn
i1.
Vr.
0.
wild haar verloren hebben, ordelijk geworderi
1. Haar.
hare.
hear.
zijn. Pijn in het hear hebben, niet wel
gemutst zijn. in den landbouw, gereed2, Haars.
barer.
hears.
schap der Bras- en korenmaaijers , waarop
Haren.
barer.
haren.
3.
zij hunne zeisen en zichten scherpen : bet
Haar'.
hare.
hear.
bestaat nit eene ijzeren pin met een' platten
4. Haren, haar'. hare.
haar.
stalen kop , waarop men het seller !) met
den haarhamer dunner slaat. Zie
—a,cbtig, by. near haar gelijkende.
—band, m. band , waarmede het hoofdYr.
0.
hear wordt gebonden. --tiles, y r. knit'
bare.
1. Hare.
hare.
van Karen op het voorhoold. —bezem,
barer.
2. Harer.
barer.
m. bezem van hear. —borstel , tn. horbarer.
Harem,
3
haren.
stel , om het bear te reinigen et, &ad te
strijken. —bos m. hos haar. —bosje,
hare.
I
0. (des -s, verkleinw. van haark,s,
4. Hare.
hare.
hare.
inzonderh. in de planLk. bosje bear. -buffs
Dewiji hear, wanneer bet toonloos is „ bijna
yr. haarfijne buns.
wordt uitgesproken als her in herdeel , natard. , in. (des -s, mre. -en,) eene meestal
zoo dat er tusschen (zij beeft) hear deel en
gemetselde en cenigszins verhevene
Cik) herdeel weinig of geen ondersclieid is,
waaarop rnen your stookt, betzij tot het
sehrijyen sornmigen wet eens hew voor hear,
bereiden van spijzen of ter verwarming :
Zie oak Y are. bet verliest ook , als
Wij viten bij den heard. In het hoekje
een adjectief, de verbniging, wanneer bet
van den heard. .Er is geen rune can of
van zijn substantiefgeseheiden is : Haar was
op den heard. "-, o h sommige plaatsen ,
het erfdeel, school, het tegenwoordig zelden
inzonderh. op bet land, kamer , wear men
op die wijze gehruikt wordt , zie U%v.
het 'aim' stookt . woonvertrek : Ilij zit op
Haar, 0. (des -s,
den heard; van bier : bet gansehe Buis ,
haren,) een der fijne,
buigzame , holie vezelen op het ligchaam
wooing : Spew. Ei, en heard is gond waard.
van menschen en dieren , (ja zel Is van
ijzeren gereedschap waarin men yn ur
pianten,) zaeliter chaff ho,:stels en g: over dean f
stook I, versehillend van kaGebel : L'en
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Engelsche haard. --asch, vr. aseh van Haas m. (des hazer], mrv. hazen,) eel)
op den haard gebranden turf en bout,
klein eetbaar wild zoo gdier met lange ooren
—bezem, m. bezem , waarrive de haard
en langere achter- dan voorpooten , zeer
vreesachtig en surd; inzonderh. het main-retie,
wordt aangeveegd. —geld, o. belasting
anders rammelaar,, terwijl het wijfje marop de haardsteden. —go. den , in. ntrv.
Naas genoernd wordt : Een' harts in het lever
in de fabell. der oude Rom. huisgoden,
sch,ieten. Een' haas het vel afstroopen. Sprw.
—ijzer, o. vuurhaard; ijzer om den haard;
Vele honden zijn des hazen of der hazen
ijzer aan den haard , waarop men het hoot
flood, wanneer iemand door velen wordt
legs,
—je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van haard. —kolk
aangevallen, moet hij bezwijken. *-, hazede uitgesneden
vleesch : Zij eten picas.
41111a,ardoek,o.uit paardehaargeweven doek.
Haardplaat, yr. kizeren plaat, waarmee
lap vleeschachter het nierbed van een geslagt
rued. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw,
de haard belegd is. —stede, yr. haard
van hags. —jeover o. een kinderspel.
stookplaats. —stedegeld, o. haardgeld.
—steen, rn. steetien plaat, waarmee de Haast, m. Peter y r.) (van den -.) groote
haard belegd is. —stolp y r. —tang ,
spoed ; uitwendige hitte of ijver : Met der
haast. In der haast. 1k heb er geese haast
vr. tang, die men aim den haard gebruikt.
bij , men hoeft zich om mijnentwil niet te
—vuur, o. vuur in den haard.
haasten. Hij maakt of heeft gees' haast.
affaarfijn by. er bw. zoo fijn ads een
Sprw. Hoe meer haast hoe minder spoed ,
Naar.
—hamer, m., zie Haar. -kam,
wanneer men zich al te zeer haast , vordert
m. kam your het haar, elders reidekam.
bw. dra , weldra :
men vaak het rninst.
bw.
tot in de kleinste bijzonHij zal haast komen. Zoo haast (als), zoo
derheden. —Moven, o. w. (ik haarkloof,
bijna, schier Hi j is haast zoo lang
enz.,) fig. over kleinigheden twister). vitten.
gij.—elijk bw. haastig, haastiglijk.
—kloofster,, yr. —klover, m.
—kloverij , yr. (mrv. -en,) vitterij
-en,b.w.tot snelbeid aansporen:Gij moet mij
niet haasten,*- (zich) w.w.spoed maken, zich
twist over kleinigheden. —Moving, yr.
reppen: Gij behoeft u niet te haasten. Sprw.
—knippen, o. —knipper m.
Haast u langzaam, rep u, dock neem den
—knipster, yr. —krul, y r. —lint,
noodigen tijd. —ig (-er, -st,) b y . en bw.
o. lint, waarmee het hoofdhaar wordt gebonoploodie haast heeft : Hij is te haastig.
den. —lok y r. —loos (-zer, -ste, )
peed , driftig : Een haastig mensch. k-,
, o.
by. met weinig of Been haar.
plotseling , snel. —igheid, yr. het haasmes, waarmede men boter, enz. haart ; zie
,
ti ff zijn , spoed ; oploopendheid.
'Karen. —naald , yr. haarspeld.
bw.
—net, o. netje , waarmee het haar
bijeen wordt gehouden. —pluis o. p!tris ghat, m. (des -s,) cen hooge grand van afkeer,
inzonderh. ten aanzien van personen , zoo dat
van haar of van wol len stollen. —poeder,
men hun kwaad toewenscht Iemand haat
_poeijer, o. poeder voor het haar.
t oedrag en. Een oude haat. demands haat
—rook , m. zekere rook in bet voorjaar,
elders veenrook geheeten. —schaar, yr. ..aop zich laden.Een'ingekankerden haat tegen
iemand hebben. Haat dragen. -dragend,
schaar om bet haar te knippen. —scheel,
(-er,-st,) by. die of dat lang haat. —drazie
Scheel. --smeer , o. smeer van
gendheid, yr. —ster yr.
het haar. —snijden, o. snijden van het
hoofdhaar. —snijder, m. —snijding, *Iliaauwtje, o. (des -s, mrv. -s,) bij blocmister), world of bol van anemonen en ranony r. —snijdster, yr. —snoer, o.
haarband. —spell o. sierlijke speld in
kels.
bet haar. —star —ster yr. staart- Hach, yr. weinig gehruikelijk, gevaar. -je,
o. (des -s, nice. -s,) verkleinw. van had] ; fig.
ster. —tang, yr. tangetje om haartjes
die zich nit balddadigheid in gevaar begeelt.
nit te trekken. —tje , o. (des -s, mrv. -s.)
sommigestreken ,
verkleinw. van haar. —tooisel, o. datgene , waarmede bet haar wordt getooid.
ecn dik sink : De Icecap had een' Itacht
roggebrood op de hand. —je, o. (des -s,
—trekker m. haartang. —teens,
—turd, vr. vlecht haar. —vezel, m. haarmrv. -s,) verkleinw. van hacht.
wortel.-vleeht,vr.liaartuit,zieroolsch, Mad, verl. tijd van hebben.
—werk o. allerlei werk van haar. Haft , o. (des -s, mrv. -en,) insect met net-werker, m., —werkster, y r. die
vormige vleuge!en , dat sleeks weinige wren
leeft ; in eete collectieven zin : Het is er
in haar werkt en daarvan zelfs schilderijen
vervaardigt. —worm, m. worm , die het
zoo dik als haft, fig. het is er in groote
haar verteert. —wortel rn. wortel des
menigte.
liaars.—zak m. zakje van zwarte zijde Haftig zie Achtig.
waarin de mannen vroeger het haar van het Hafttijd, rn, tijd, wanneer men bet haft
achterhoold droek,, en.
ziet.
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1
Hags
beursje gehaakt
oe w. met
Elagehelijk, (-er, -st.) b y , sevaarlijk.
zieli
vasthechten : Zijne schaats haakte aan de
--held, yr.
mijne, fig in verwarring zijn : Zoo fang
Elagedoorn, —doren, zie Haagdie dingen nog haken, is er weinig aan
doors.
to doen.
een sterk verlangen naar iets
*Nagel, enkel in : Jan bagel, o.
()either, Naar rust en vrede haken.
de Ifroote hoop, bet gemeen , het gepeupel.
Bagel, m. (des -s,) de uit bevrozene regen- *Iflakhout o. hakbosch ; gehakt hout.
droppels ontstane rondachtige stnkjes ijs : Al Making, yr. bet haken,
Elakkelaar , m. (des -s, mrv.
de rogge is door den Nagel vernield ;
ster, yr. (mrv. -s,) die hakkelt. —arij,
De bagel zal er naar slaan, daarop zal de
yr. bet bakkelen. —en , b. w. aan kleine
straf wel volgen.*-. gegotene loodkorrels om
stukken hakken ; fig. seheuren : Met gehakmeé to sehieten : Grove Nagel. —achtig,
kelde kledren. *-, o. w. met H., zich met
bui , yr.
bv. dat naar bagel gelijkt.

bakkelen onledig honden ; fig. met gebrodigte drom : Eene
bui, die bagel bevat ;
kene wooden en enkele lettergrepen spreken,
hagelbui van pijlen, steenen. — en, onpers.
stamelen ; uit oneenigheid veel woorden der,
w. met H., als : Het hagelt, er valt bagel ;
hals breken [%adat zij wegens de goederen
fig. in digte drommen laten vallen : Het
een' geruimen tijd hadden gehakkeld,
hagelt steenen, pijlen. —fabriek ,
warden zij het samen eens. —ing, vr.
yr. --fabrikant, m. --gaps, yr.
—kees, m. (van den -, mrv. -kezen.)
soort van wilde parrs, die ',jell in den winter
—tong, rn. en yr. die hakkelt.
vertoont. —korrel, yr. korrel bagel.
—schoer, o. —slag, m. sleek hagelen, Bakken, o. w. met H.. een' hak doen
Naar iemand hakken. In iets hakken. *-,
geweldige bagel. —Steen, m. groote bagelb. w. in stukken houwen of kloven Rout
korrel , sulk ijs, dat uit de Iucht valt.
hakken. *-, omhakken ; in kleine stukken
—tasch, vr. tasch of zak, waarin de jager
kappen : Vleesch hakken; fig. Een leper
zij n' bagel bergt. —wit, b y . —zak
in de pan hakken , alles over de kling
m. ageltasch.
hat;eltasch,
jagen. —kenei, yr. (mrv. -jen,) een
Hagen, b. w. weinig gebruik. , zie Beklepper. —keneitje, o. (des -s, mrv. -s,)
hagen.
verkleinw. van hakkenei. —ker, m. (des
illagendeveld, o. gemeen w. puik ,
-s, mrv. -s.) —keteren, o. w. met H.,
Hagendeveld van notes. Het is een hagengemeenz, kibbelen, harrewarren , zie nakdeveld , bet is een phenix,
kelen in de laatste beteekenis. —heflak rn. (des -s, mrv. -ken,) houw met
tering, yr. —king , yr. —leder,
eene bijI , beep, sabel, enz.: Hij gaf hem
o. hakband. —noes , o. gehakt
een' hak in den arm ; fig. Een' hak op
moes. —pap, yr. cene snort van pap.
iemand hebben,d.i.een'pik op iemand hebben.
—set, o. (des -s, mrv.
tijd , wanneer bet bout wordt gehakt:
hetgene gehakt is; zoo veel in eens gehakt wordt ;
liet is than: in din hak van het hout. "-,
gehakt of klein gesneden stroo tot voeder
yr. eene soort van houweel , waarmee de
voor paarden , enz. : Haksel snijden, -selgrand worth orngebaald.
bid , dock
kist , y r. snijkist ; kortkist. —ster, yr.
minder deftig Zij Nee ft de koude in de
(mrv. -s.) die hakt. --stub o. hielstirk.
hakken; fig. iemand op de hakken zitten,
achterstuk onder nal, yr. (mrv. -len,) verouderd , verblijf ;
hem van nabij vervolgen.
waning; groot openbaar gebouw ; bans bij
een' schoen , laars, aan eene kous, enz. :
dichters , zaal ; zie ook Lakenhal ,
Eertijds droeg men schoenen met hooge
Saaihal Vleeschhal.
hakken. ls de hak reeds afgebreid ? zie
Biel. —band, m. aehterste band aan Hal, 0. (des -s,) hardbeid der aarde door
de vorst.
eerie schaats. —bank , yr. bank, waarop
yr. bijl, waarmede men Haien, b, w. naar zieh toe of in zekere
men bakt.
rigttng bewegen : De boot in het schip
bald. —blok, o. blok, waarop men vleesch,
halen. De handen op den rug halen. Den
bord o. plank , waarop
enz. hakt.
hoed in de oogen halen. iemand de oogen
met, iets bakt ; hovenste ;edeelte achter
nit het hoofd halen. Adem /iden,ademen:fig.
aan een sehip , dat go,soonlijk met suijw erk
Zich iets op den hals halen , zelf oorzaak
voorzien is ; een vierkant speeltuig , welks
zijr, van iets , dat ons hinderlii k is. Hij
metalen snares met twee stokjes warden
heeft zieh, die ziekte door zijn losbandil;
geslagen. —boseh, o. bosch , dat gehakt
leven op den hals gehaald. *-., iets van
i ; nzonreuosc
d er h . k
p e lb
h.
wort
d
eerie verwiiderde plaats, waarheen men zieh
naken, b, w. met een' hack vatten , bebegeeft , naar de plaats brengen, van welke
vestigen of naar zieb halen ; inzonderh. in
rnen vertrokken is: Een' brief van de post
samenstellingen, Aanhaken, ,4fhaken, enz.
halen. Den geneesheer halen. 1 -ets laten
Hij haalte de eene keten aan de and-re.
haken, eel,' ander' uitzenden
met een haakje werken : Wie &eft (tat
om iets le
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brengen fig. Een kind halen, bij de ver- Halts, m. (van den wry, balzen,) aari
lossing van een kind behulpzaarn zijn. .Thj
dicrlijke ligehamen het meestal ronde deel.
is gaarne, wear lets te halen is, hij is
't welk hoofd en romp verbindt : lemand
one den hale vallen, hem ombelzen. Ken'
steeds op zijn voordeel bedaclit , is inhaiig.
langen hals maken. lemand den hats
wegvoeren : De drommel zal u halen;
hereikcn : Het haalt
opwegen ,
afsnijden ; fig. Om hats raken, omkomeo.
Been honderd pond. IN haalt nieuujaar
Om hals brengen, orebrengen. Ik verzet
er mijn 7 kits (levee) onder. Op den hats
niet, leeft niet tot nieuwjaar. o. w. met
H., in vergelijking komen : Tn rijkdom ken
gevangen zitten wegens eene halszaak.
zij niet bij hem halen. Uw ongeluk haalt
lets op den hals of op hale en keel verbieden , d. i. ten strengste verbieden. Den
niet bij het mijne.
rn. (des -s, mrv. -s.)
hals (zijn leven) er can waken. Zijn'
flail, beteekent een van twee gelijke
deelen eens geheels : Een half brood. Ken
kids onder lets verbeuren of verzetten.
halve gulden. Eene halve el. Eerie halve
!let ken hem den hats kosten. Eene zaak,
mijl. De halve sons. De vrouw is ter halver
waaraan de hals hangs, eene halszaak.
Ken' zwaren last op den hats (te dragen)
dragt ; fig. Eene halve zuster, d. eene
zuster , die wet den zelfden vader en niet
hebben. kelt jets van den hats schuiven
ziela van jets ontdoen. Met den Italy (met
de zelfde moeder,, of de zelfde reorder en
het leven) betalen, Den hals breken. l)at
Met den zelfden vader heelt, stithuster.
zal hem den has breken , i. hem onge*--, vaak zonder juiste gelijkheid der deelen:
lukkig maken. Vele woorden den hals over
De halve stad spread er ran. IN zit
iets breken, , er veel over spreken. Zich lets
halve nachten op. halve laarzen. De halve
op den hats halm, zie g len. Hats
maan. Ten halve , onvolmaakt. Een halve
over pop, iri den grootsten haast. '-, von:.
geleerde. Den halven rouw ennui men. Ben
een' persoon (loch coke! met minaelaing
half bewijs. by, ter hat : Half vol.
en dus : bleed , sukkel , stomper: IN is
lets half opeten. Half en half , ten deele.
wegens de gelijkheid
een regte hals.
Half weg , op de helft van den weg. Half
den vorm bet dunnere of naanwere bovenSeptember. Deze klok slant heel en half,
deet aan verseheidene dingen : De hats eener
Bet is half zes. Jets half doorsnOen.
flesch. eener viool , eens • ankers , eener
Half doen, -svanneer van twee personen ieder
bajonet , van een kanon, aan de kapiteelen
tie helft bekomt. zonder juiste gelijkder Toskaansehe en Dorische zuilen. 4-,
beid der deelen , ten halve: Bet is maar
zeker sebeepstonw , smijt. Zie ook
halt wear. lets half beg r ijpen.lial dronken.
- ader, vr. ader welke door den his in het
_Half dood. verbonden met rangsehiklitofd stijgt. m. band ore den hals,
kende telwoorden vormt half verbuighare
hij v. van een' bond. —been, o. een der
grondgetal len , welke een geheel getal
met een half verbonden te kennel) geven :
beenderen van den Ws. —bel, yr. laei
aan den bals van sehapen koeijen caz.
Anderhalf , een nut' en een half.
—berg, m. weleer,, harnas , pantser.
Zevendelialve gulden , zes gulden en een
—brehend ( - er, -st,) bv. gevaarlijk.
halve. —baliken , by. fig. gemeenz.
—boord , m. board, dien men ern den
onbeduidend : Ken halfbakken eleerde.
hats draagt. —doek- m. dock , welke
—hout, 0. wagensehots. o. (des
ore den hals wordt gedragen.
-s, mrv. -s,) de helft van jets, dat net zees
vr. fistel aan den hals. —gat, vr. gat
grout is , bij v. van een' borrel Nog een
voor den hals aan een bored enz. --elialfie. —rnetaal, o. metaalstof die in 't
rond o.
re gt o, geregt , dat over bet Leven der
vuor vervliegt en Met rek !mar
besehuldigden uitspraak doet. —lrattade helft van den aardbol : Het .1Voordelijke
o. (des -s, sure. -en,)
0. Naar aan den hats. m. beer,
halfrond.
die bet halsregt nitoefent.
in Gelded. enz.. helft. , by.
, y r. heerlijkheid, waaraan bet halsvan dieren , welke op het land en in het
regt verbonden is. —ijzer, o. Fizeren
water leven. —sieten , by. half versieten :
De hoed is nog niet halfsleten. Ken halfband. —je, o. (des -s, mrv.-s,) verkleinw.
of meisje.
van ball; onnoorele vrouw,
sleten rok.
;Feint, yr. jicht in den teals, --Isketen
'Rainer, m. verbasterd van halster.
vr. eene veelal amide( ' keten , welke tot
Halfvaste, vr. bet midden der waste.
sieraad ore den hats wordt gedragen.
—weg bw. te balver wege : Wij zijn
—hiamp m. seheepsw. zekere
half weg.
tier, yr. —hraag, m. kraa l; aan
m. (des -s, mrv. -en.) de belle
of em den hats. —liwabbe, yr. kossere.
stengel der grassoorten , inzond. der granen.
--refit, o. regt over levee en deed.
—Iinoop,
knoop of geleding van een'
—Rje, 0. (des - mrv. -s,) verklei»w,
r e. gtea. , m. regter over Leven cn dood.
, by, van den halsregter
van halm.-Nteel,m,halm.-stroo,o.halmen.

- 329
Halt

Hand

het ijzer afspat. —steel, In. —tje o.
hjfstraffelijk. —riem, Ell. riem , die om
m.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van hamer.
den bats wordt bevestigd.
ring om den hals. —snoer o. snoer tot Iliammebeen, o. been in de ham. —metje, oe (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
sieraad om den bals. —spier, yr. spier
ham. —mevel, o. zwoord der ham.
aan den hals. —starrig, (-er, -st,) by.
—mevet, o.
en bw. onverzettelijk , stijf hoofdig. —starrigheid, yr. —starriglijk , bw. Hand , yr. (nire..en,) dat lid van het menschelijke ligchaam , betwelk client oni te
-straf, yr. doodstraf. —streng y r.
grijpen en te houden , het voorste ge.
streng om den hals ; zeere keel. —stuk, o.
deelte des arms van den pals tot aan
aan een harnas het stink 't Welk den bats bede vingertoppen : De vlakke hand. Eene
dekt;bij slagers,stuk van den hals.-ter,m.(des
lamme hand. Iemand de hand geven,
-s, mrv. -s,) toom zonder gehit, dies men den
drukken; fig. Iemand de hooger hand geven,
paarden , enz. aandoet om hen vast te houden:
iemand aan de regterhand laten gaan , of
Een paard bij den halster lei den.-vrien.d,
antlers aan die zijde , van waar hem het
m. boezemvriend. —wond, vr. -zaak,
minste gevaar dreigt. De Heer TA. ontving
yr. zaak Welke den hats betreft of kan
een' wenk van hooger hand (d. i. van de
kosten. —zeel, o. het zeel , dat een paard
zijde der regering), om die vertraute
om den bals heeft. —zenuw, yr.
Brie fe niet uit te geven. De handen vrij
Halt , —e yr. bij krijgslieden , stilstand
of ruim hebben, De handen niet gebonden
der voortrukkende manschappen : Halt houhebben , naar welgevallen kunnen handelen.
den , commanderen.
De handen zijn hem gebonden, hij kan
Halve , achterzets. 't welk den 2. naamv.
niet vrij bandelen. Ik heb schoone handen,
regeert en om , wegens , ten nutte van ,
in sommige kaartspelen, ik heb geen' enkelen
ter bevordering van , om den wille van ,
trek. Drat werk heeft handen en soden ,
beteekent , als : Kortheidshalve , ter bevoris voortreffelijk. De handen aan zieh zelven
Bering der kortheid. Duidelijkshalve , ter
slaan , zich van het Leven berooven. Zijne
bevordering der duidelijkheid. Zie ook
handen gebruiken. De handen uit de mouw
Mijnenthalve, cnz. Herhalve ,
steken , vlijtig beginnen te werken. Wij
Weshalve, enz.
moeten er de hand mede ligten , wij moeten
Halveren, b. w. in twee helften deelen.
bet goedkooper geven ; ook : wij moeten in
—ezolen , b. w. (ik halvezool, cnz.)
de zaak wat toegeven. Hij heeft er de hand
verbal vezolen.
med geligt, hij beat bet slecht gemaakt.
-Halzen, o. w. met H., gemeenz. zijne
De handen ineen slaan, met vereende
krachten inspannen , wurmen : Wij hebben
krachten werken. remand de hand boven
m. mrv.
er lang genoeg over gehalsd.
het hoofd houden , iemand beschermen. De
Wier, of ander watergras , dat bij het vishanden slap laten hangers „ den moed verlieschen aan de netten blijft zitten of de beezen. De handen in den schoot leggen, werkenen van zwernmenden belemmert.
loos nederzitten. Houd uwe handen te huis
Hama , yr. (mrv. -men, ) het bilstuk van een
raak mij niet aan ; wees voorzigtig ; laat u
varken , schink : Eene Westphaalsche ham.
met de zaak niet in. Hij kan zijne handen
Houdt gij van ham ?
niet te huis houden. als hij wat te kapen
Hamei, NT. (7nry . -jen,) getralied hek ter
vindt , is hij daartoe steeds bereid. Hij had
afschutting ; buitenste hek eener stadspoort.
zijne handen sal, hij was met bezigheden
Hamel, m. (des -s, mrv. -s,) gesneden ram.
overkropt. De handen ruim hebben , door
—gebraad, o. gebraden hamelvleesch.
niemand of niets belemmerd worden. De
—tje, o. (des .s, mrv. -s,) verkleinw. van
laatste hand can iets leggen , het voleino.
hamel.
digen of voltooijen. /k wank er mijne handen
werkHamer m. (des -s, mrv, -s,
van of , ik neem dat niet voor mijne reketuig om te slaan of te kloppen: Een houten.
handen aan het lijf hebben, tot
ijzeren hamer. Een' spijker met een'
een' zwaren arbeid in staat zijn. De handen
hamer in den muur slaan. De hamer in
werden hem gebonden , hij werd in zijne
een slaand uurwerk ;
Ilij is tusschen
vrije bandelwijze belemmerd. Iemand de
den hauler en het aanbeeld , hij verkeert
hand of de handen sullen, hem tevreden
in groat gevaar, lijdt am ' alle leant.
stellen of omkoopen. 1Vu zet of sla ik er
stamper in een' papiermolen , enz.
geene hand meer aan , nu laat ik er mij
yr. bij1, die aan het andere einde van een'
verder niet mee in. Hij wil er geene hand
hamer voorzien is ; strijdbijl. --antigen,
of singer om verroeren , er niet de geringste
m. papiermolen , enz. met hamers ; stampmoeite toe doen. Het zijn twee handen op
molen. —slag, m. slag met eery hamer:
.Hamerslag houden, bij het slaan met hamers
een' buik , ze zijn bet beide in alles eens.
slag houden ; fig. leder op zijne benrt
Ledi ge handen weten Been werk, doen vaak
iets dat kwaad is. De hand in lets hebben,
spreken.
hetgene onder bet smeden van
42
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deel aan iets hebben. Iemand de hand in
lets bieden, leenen, iemand in!iets bijstaan.
De hand aan iemand of iets houden , voor
iemand of iets zorg dragen. voorafgegaan van eetrige voorzetsels, in de volgende
uitdrukkingen : Lets aan de hand houden,
jets Met geheel laten varen. Wat is daar
aan de hand ? wat is daar te doen ? Iemand
eene gelegenheid aan de hand geven, hem die
bezorgen. lets aan de hand hebben, zich met
jets ingelaten hebben, Bet paard, dat aan
de hand (aan de linkerzijde van het rijtuig)
loopt. Aan de winnende hand zijn beginnen
te winnen. Aan de betere hand zijn, beginnen te herstellen. Iemand aan de hand
gaan , hem believen. Iets adder de hand
(bespaard) hebben. Achter de hand zitten,
de achterhand hebben. Bij de hand hebben,
gereed hebben ; in de nabijheid hebben ;
doen, verrigten. Wat heeft hij bij de hand?
wat beroep drijft hij Hij heeft niets bij
de hand, hij drijft gees beroep. Bij de
hand zijn, in de nabijheid zijn ; geslepen
zijn: Is Mevrouw bij de hand? kan men
Mevrouw spreken Mijn Beer is niet bij
de hand, is niet te spreken , hetzij hij nog
ongekleed is, of om andere redenen. Iets
bij de hand nemen , iets beginnen of °ridernemen. Deze wissel is door verscheidene
handen gegaan , in verscheidene handen
geweest. Het staat niet in uwe hand , magi.
Hare oudste dochter komt haar reeds in
de hand , is haar reeds van dienst. Iemand
iets in handen g even , aan zijne behandeling
overgeven. In de hand vallen, medevallen.
Teem die papieren , zoo als z j u in de
hand vallen , zoek ze niet uit. Dat boek is
in vele handen , wordt veel gelezen. Met de
handen over elkander of in den schoot zitten,
niets doen. Met de handen in het haar
zitten , niet weten wat men beginnen zal.
Nen kan geen ijzer met handen breken ,
zie IJzer. Iemand naar de hand gaan,
zich naar iemand schikken. Iemand naar
zijne hand zitten, wennen , hem doen gehoorzamen. Dat is een kolfje naar zijne
hand , dat vlijt hem. Lets onder handen
nemen, aan iets beginnen. Iemand onder
handen nemen , iemand te regt stollen. Wie
heeft die zaak onder handen ? win behandelt haar ? 11w rok is onder handen, men
is er aan bezig. Het werk is onder de hand
(terwij1 ik er aan bezig was) uitgedegen.
Ik zal er onder de hand (middelerwijl)
eens naar vernemen. lk zei het mijn' neef
onder's hands , in vertronwen. Onder de
handen van den heelmeester zijn , door
hem behandeld worden. Ilij is niet op mijne
hand, op mijne zijne. Zij hadden de wacht
op hunne hand , in hun belang. Iemand op
de handen kijken, hem naauwkeurig gade
slaan. De winter is op handen, staat voor de

deur, nadert. Iemand geld op hand geven,
d. handgeld geven. Lets op zijne eigene
hand doen , op eigen gezag. lk heb een
glaasje op mijne eigene hand, ik drink iets
bijzonders ; ook: ik heb een glaasjen alleen.
Het werk loopt over de hand , ik heh het
al te druk , kan mijn werk niet af. Hand
over hand (van lieverlede , meer en meer)
toenemen. Lets over de hand slaan , verkoopen , wegdoen. Iemand iets ter hand
stollen, overhandigen. flit de hand vallen,
tegenvallen. lets uit de eerste /land hebben,
d. voor den laagst mogelijken prijs.
Vleesch uit de hand (in den roes), verkoopen. Jets nit de hand (niet bij operibare
veiling) verkoopen. Lets uit de hand geven,
weggeven. Vruchten uit de hand (ongekookt)eten. Van de hand in den tandleven,
het verdiende onmiddellijk verteren. lets van
goeder hand hebben,van iemand,die vertrouwen verdient. Een paard, dat van de hand
(aan de regterzijde) loopt. Het werk gaat
hem goed van de hand , hij werkt Ong.
lets van de hand wijzen , afvvijzen , niet
toestaan. Iemand van de hand wijzen,
zijn verzoek weigeren. Deze gesehiedenis
is van hand tot hand (van geslacht tot
geslacht) overgeleverd. Per van de hand,
op een' grooten afstand. iVeem wat voor de
hand ligt , wat gij het eerste vindt. Is er
nog wijn voor handen ? kan men nog wijn
bekomen Poor de hand zitten , het eerst
spelen. Ik zal het voor's hands of voor
de hand maar doen , ik zal er maar eerst
mee beginnen. hetgene naar eene hand
gelijkt: De hand van een' aap , van een
anker. Eene ijzeren hand een hank. -,
wijze van schrijven : Hij beef t eene fraaije
hand. handschrift : Zet uwe hand er
onder. Ik heb eene eigene hand van hem ;
fig. wijze waarop iets geschiedt : Uwe zuster heeft eene losse hand , Breit los. Die
barbier heeft eene zachte hand . scheert
zacht. —arts, m. door WEILAND aanbevolen V6011 wondheeler. o.
waschkom. —bieding, vr. handreiking,
hulp. —bijbel, m. bijhel in klein for-

maat. yr. kleine bijl. —blaker,
rn. blaker, lien men in de hand draagt.

—boei, yr. boei voor de hand. —boek,
o. boek , dat rnen g-emakkelijk in de hand
kan houden ; bock , dat men gestadig bij de
hand 'weft en dagelijks gebruikt ; inzonderh.
voor zoo ver het de gronden eerier wetenschap beknopt inhoudt. —boog , m. een

kleine boog, dies men met de hand spannen

—boogsehutter, m. —boogsehutterij, y r. —boogseltuttersgezelsehap o. vereeniging van lieden,
wellie met den handboog schieten. - boom,
m, hefboom , kneve1. —boor, y r. kleine
kan.

boor, die met de hand wordt bewogen
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—boordje, o. boordje aan de hand,
manchet. brandspuit , yr. kleine
brandspuit. —breed, by. eerie hand breed.
—breedte, yr. breedte der hand.—dadig, by. medepligtig, schuldig. —doek,
m. doek , waaraan men de handen afdroogt.

Mande, uitgang van bijv. naamw., die
niet verbogen wordt en zoo veel beteekent
als snort, als : Allerhande , velerhande. Zie
ook Lei.
Mandel, m. (des -s,) alle bedrijf om een
bestaan te verkrijgen : That drift hij voor
handel ? wat doet hij voor den kost ? -,
inzonderh. koophandel : De handel is slap.
Handel clrijven. Verboden handel. -,
onderhandeling : In den handel over den
vrede te Utrecht. bet uitwendigelevensgedrag : Handel en wandel. —aar, m.
(des -s, mrv. -s, -aren,) die handel drijft ;
inzonderh. in samenstell. Boekhandelaar.
korenhandelaar. —aarster, yr. (mrv.
-s,) die handel drijft. —baar, (-der -st,)
by. die of dat zich laat behandelen ; fig.
mak , gedwee. —baarheid, vr.
—drijvend, by. die of dat handel
&Vt. — en, b.w. behandelen, dock weinig
in gehruik ; koopen en verkoopen ,
wijze
van koop verruilen , ruilen : Hebt gij iets
te handelen?
o. w. met 11., handel of
koopmanschap drijven : Hij handelt op Lissabon. zich gedragen in zijn' omgang
met de menschen : Hij handelt steeds eerlijk.
Hoe zal ik met dien knaap, met die zaak
handelen?
onderhandelen : Zij handelen
over den vrede. ten onderwerp hebben
met over , als : Dat boek handelt over de
spoorwegen. —ing, yr. (mrv. -en,) het
handelen ; bedrijf, daad : De handelingen
der apostelen , naarn van een der bijbelboeken.
voorstelling eener handelinp;.
Ila,ndeloos, by. zonder handen ; fig.
onhandig. heid , yr. toestand van
iemand,die Beene handen heeft;onhandigheid.
flandelplaats, yr. plaats,die handel drijft.
—rijk, (-erg -st,) 1w. van eene plaats ,
waar veel handel worth, gedreven. —sbedrijf, o. handel , koophandel. -shuis,
0. finis van koophandel , aanzierilijk kantoor.
—sonderneming, vr. ()internal] ing
in bet vak van handel. —sverkeer e.
verkeer door den handel, —svrijheid,
vr. vrijheid van koophandel.
--wijze, yr. wijze van handelen, d. i.
van doer] en laten.
lianden, 0. w. met H., gemeeriz. ter hand,
staan : Dat handt rnij niet. —euvel, o.
handjicht.-gaauw,(-er,-st,)bv. fig. vaardig
in bet nemen van'al,wat men krijgen kan, hehendig.-gaauwheid, Yr. -gebaar, o.
—gekiap, o. klappen in de bander] ten
teeken van toejuiching. —geld, o. aanridsgeld ,
eersie geld , dat een koop-

Inland
man ontvangt. —gemeen 9 by . enkel
Handgemeen zijn, worden, slaags zijn, rakes
Zij raakten met den vijand handgemeen.
—getrou.w, by. verbonden bij handtasting. —gift, yr. geld , dat als onderpand
van een gesloten verdrag wordt gegeven.
—granaat, yr. granaat, die met de
hand wordt geworpen. —greep, Yr. greep
met de hand ; hand-vol; inzonderh. geschikte
wijze om iets aan te vatten en te behandelen.
—ltaafster, vr. (mrv.-s,) die handhaaft.
—have, yr. (mrv. -n,) handvatsel. —haven, b. w. (ik liandhaaf,, enz.) bescbermen ,
verdedigen, in stand doen blijven : De regten
der menschen handhaven. —haver, in.
(des -s, mrv. -s.) —having, y r. —hei,
vr. kleine hei,die men met de bander, beweegt.
---hooding, yr. handhaving. —ig,
(-er, -st.) by. en bw. die handen heeft , enkel in samenstelling : Tweehandig, vierhandig. '"-, hehendig, vlug : Een handigmeisie. gemakkelijk te gebruiken : Een
handig mes. - igheid, vr. behendigheid,
vlugheid. —ijzer, o. handboei. —je,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van hand ;
fig. Een handje van iets hebben , jets
over 't algemeen gewoon zijn , het ligtelijk
doen. Een handje (een weinig) helpen.
—je-vol, 0. (des -s-vol, mrv. -s-vol,) verkleinw. van hand-vol. —jicht vr.
—kaart vr. goede kaart buiten de troef.
—kijker, m. iernand , die nit de hand
waarzegt ; kleine verrekijker. —kijkerij,
—kijking, hijklittnst, yr. waar•
zeggen uit de hand. —kijkster, y r. die
nit de hand waarzegt. —korenmolen , m. kleine korenmolen , die in belegerde vestingen gebruikt en door twee man
ire beweging gehracht wordt. --kus, rn.
kus op de band. —langer,m., -langster, vr. die een' ander' bij zijn week behulpzaam is , door hero bet noodige awl te
reiken. —lantaarn —lantaren,
yr. lantaren , die men in de hand draagt.

—leder, —leer, o. hij schoenmakers,
enz. leer ter beschutting der hand. —leiding , yr. (rare. -ell.) aanleiding , onderwijs,onderrigt;boek,waarin de heginselen eerier
wetenschap enz. geleerd worden. —lob ,
---lob, yr. —molen, in. kleine molar,,
die met de hand in beweging wordt gebracht.
—opening, vr. verlof van de overheid.
om tot het yerkiezen van cell' predikant
over te gaan. —opleggen, o., —oplegging , vr. beslap;legging ; oplep;ging
der handen. —paard, o. paard , 't welk

door den rijknecht aan de hand wordt geleid ; paard , dat your een rijtuig aan de reg-

terzijde van bet zadelpaard loopt. --pers,
vr.kleine pers, welke met de hand in beweging
wordt gebracht. —pijl, Di.
, die met
de hand wordt geworpen.
vr,
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slag in de hand Met eerie zoogenoemde plak ;
, dat lijkt er niet
er been handwater
plak , waarmede vroeger de onderwijzers de
naar. —werk, o. de geschiktheid , om
kinderen tot strafin de hand sloegen.-rasp,
met de handen en met behulp van werkyr. kleine rasp , welke met de hand wordt
tuigen en gereedschappen allerlei dingen
bewogen. —reiken , b. w. (ik handreik,
volgens de regelen der werktuigkunde en
enz..) helpen , bijstaan , een handje helpen.
aangeleerde handgrepen te vervaardigen ;
—reiker m. (des -s, mrv. -s.) —reiinzonderh. in zoo verre die geschiktheid als
king, Yr. hulp verleend door het aanreiken
een beroep gedreven wordt: Een handwerk
van bet benoodigde fig. bevordering van
leeren , drijven ; zie ook Ambacht.
iemands gemak door verleende help. -reik- —werker, m. al wie een handwerk
ster yr. —scherm, o. scherm , dat drijft. —werkslieden, —werksmen met de band bewegen kan. —sehoen, luiden —werkslui m. mrv. van
m.
m. bekleeding voor de hand. —schoenbandwerksman. —vverksman
leder, —sehoenleer, o. -schoen(mrv. -slieden, -sluiden, -lui,) handwerker.
inaakster, vr. —schoenmaker
—werkster yr. vrouw , die een handm. —schoenmakerskneeht, m.
werk drijft. --wijzer, m. iemand, die
knecht van eenillandschoenmaker.-schoeneen' ander' den weg wijst ; paal met armen,
winkel, m. —schrift, o. de wijze
op welke de namen der naaste plaatsen ,
van schrijven met opzigt tot den vorm der
waarheen de wegen loopen , met opgave der
afstanden vermeld zijn. —zaag, yr. kleine
letters , hand ; een geschreven (niet gedrukt)
zaag „ die met eene hand bestuurd wordt.
werk ; eigenhandig briefje; schriftelijk bewijs;
naamsonderteekening. —sehroef, yr.
— zaaan (-er, -st, ) bv. geriefelijk ; gemakkelijk te behandelen ; handelbaar.
sehroef, die met de hand wordt bewogen ;
—zaamheid Yr.
schroef,, waarin iemands hand wordt bem. een balk onder bet dak
yestigd.—slag, m. slag met de hand; inzonvan een buis , welke de sparren onder hunne
derh. slag met de hand in die van een' ander'
gekra,ai , o.
vereeniging verbindt.
ter bekrachtiging eerier belofte. —slede
yr. kleine slede. —spaak, yr. spaak, die
—ham, m. kam of rood vleezig uitwas
op den kop van den haan ; eerie plant, welker
met de band wordt bewogen ; soort van
bloem naar den kam van den haan gelijkt.
hefboom , knevel. —spies , — spiets
yr. kleine spies. —spuit, yr. kleine spuit,
—klaauw, m. hanespoor. kraai ,
m. hanegekraai. —mat , y r. afgeslotene
welke door een' mensch gehanteerd wordt.
plaits waar hanen vechten. —nei, o.
—stolfer rn. stoffer , stolvarken, -tasfig. een zeer klein ei,gelijk de kippen sums legtelijk , (-er,
by. fig. zoo duidelijk,
gen.waarvan bet gemeen gelooft, dat bet door
dat men bet als ware bet tasten kin , klaareel,' haan is gelegd. -ngevecht, o. gevecht
blijkelijk. —tasting, yr. belofte bij handtusschen twee afirrigte hanen (in Eugeland).
slag : remand onder handtasting ontslaan,
-poot,m.poot van een'haan,fig.11-anepooten,
hem ontslaan onder de belofte, om
d.
slecht schrift. --spoor , yr. het scherpe
bij de eerste oproeping dadelijk weer te verhoornachtige uitwas achter aan den poot van
schijnen. —teekenen, o. teekenen met
krijt. —teekening, yr. handteekenen;
den baan. —tred, m. tred of trede van
een' haan ; naam van de twee knoopige
ondertcekening , handschriff. --trouw ,
banden in het eiwit, welke den dojer in bet
Yr. getrouwheid bij handtasting beloofd.
—vat , —vatsel, 0. gedeelte van een
midden houden. —veer , yr. veer, inzond.
staartveér, van een' haan ; fig. ondeugende
merktuig , waarbij men bet vat. —vervrouw , Peeks, bheks. --voet, m. een gedraai, o. verzwikking der hand. -vest,
slachtvan planten,dat onderscheidene soorten
vr. schriftelijke oorkonde onder eerie verzeke
telt , waaronder de ranonkel.
ring , die met de hand werd gegeven ; van
bier zijn handvesten de voorregten eerier Hang, m. (des -s, nay. -en,) hout of touw,
waaraan men iets ophangt;inzonderli. schuur,
stad of plaats , die op een' brief geschreven
waar men visch , enz. te rookery hangt.
en met een aatiliangend zegel bevestigd zijn.
--vogel, m. valk afgerigt om op de hand
—bast, m. strop, waaraan men iemand
opliang( ; iemand welke den strop verdient,
le zitten. —vole yr. (nirv. -en-vol,) zoo
galgbrok ; hangop. —blaker m. liangHeel eene hand vatten kan; fig. eenegeringe
bond o. uithangbord.
ende blaker.
menigte Eerie hand-vol yolks. Sommigen
schrijven : Handvol en handvollen. De bier
—brug y r. hangende brug. —dief,
rn. ongebruik. schertsende benaming voor
gevolgde spelling werd door onzen diehter
scherpregter. —en, ongel. b. w. (ik hing
STARING voorgeslagen. —vormig by.
en (bier en daar in de volkstaal,) hong , ge--wager, m. wagen met twee widen,
hangen,) in de hoogte bevestip,d vrij zweven:
die met de banden getrokken of geschoven
De rob hangt er niet. De dief moet hanged;
wordt , trekwagen . —water o. water
cm de handen te wasschen fig. Dat heeft I fig. Het hoofd laten hanen , den moed
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verliezen. De lip laten hangen, pruilen ;
ook : gemeenz. schreijen. Met hangende
pootjes terug komen, gemeenz. alleronderdanigst verzoeken om lets, dat men in het
eerst versmaadde. Met hangende wieken
te huis konien, met schaamte wederkeeren.
met voorzetsels , als 1.) a a n , als Er
hingen kroonen aan de zoldering. Bet
kind hangt gestadig aan den hals der
moeder. Bet kind hangt mij gestadig aan
het kw; fig. Die zaak hangt nog aan
den spijker,, is nog niet afgedaan. Aan die
zaak hangt reel geld , die zaak vereischt
veel geld. Daaraan hangt veel , er hangt
veel van af. Zijne welvaart hangt er aan,
is er meegemoeid. Het hangt aan een' zijden
draad , is in groot gevaar. Aan iets blijven
hangen met de kleeren aan iets vast raker);
fig. tegen zijn' zin iets nemen of koopen.
Ik ben aan dat huis blijven hangen , d. i.
(onder andere,) om den plokpenning te verdienen , zette ik het in en kreeg het voor
de gebodene som. Aan een stroo blijven
hangen , gemeenz. zich gemakkelijk laten
houden. Zijn hart hangt aan het geld,
hij houdt veel van het geld. Aan iemands
lippen hangen, met belangstelling naar
iemand luisteren. Haar oog king aan zijne
blikken , zij kon bet daarvan niet aftrekken.
Dat hangt aan elkander (aaneen) als droog
zand, gemeenz. daar is gees samenhang in;
2.) boven, als : Ons hangt een zwaar verlies boven het hoofd, een zwaar verlies dreigt
ons; 3.) over, als: U hangt een gevaar
over het hoofd, gij wordt er door bedreigd.
*-, op zijde hellen : De muur hangt een
weinig,, zie Overhangen. Wat staat
gij dear weer te hangen ? te leunen ? -,
met jets behangen zijn : De boom hangt
vol kersen, zweven : Er hangt een
zwaar onweer boven de stad.*-, b. w. maken
dat iets hangt : Papier te drogen hangen,
met eenige voorzetsels , als , 1.) a a n ,
als : Den hoed aan den kapstok hangen ;
fin. Zijzt hart aan iets hangen, overgeven,
zijne genegenheid op jets vestigen. Veel geld
aan jets hangen , besteden or tt! koste
leggen ; 2.) i n , als : lemand iets in het
hoofd hangen, iemand op iets brengen of
hem iets wijs maken ; 3.) naar, als : De
huik of Den mantel naar den wind hangen,
zich naar de omstandiglieden schikken ; 4,)
o p , als : De kap op den blitz hangen zie
Rap. ophangen , aan de galg hangen:
De diet werd gehangen ; fig% Tusschen
hangen en worgen , in groot gevaar. -,
o. (des -s,) het hangen ; belling , zijde :
Het hangen van een' berg. —end , by.
dat hangt De hangende tuinen van Semiramis. —ende , voorz. gedurende :
Bangende de beraadslagingen. —er m.
(des -s, mrv, -s,) schertsend degen, sabel,

Manz
zijdgeweer ; oorhanger. —gat, m. ea yr.
talmer,, talmster. —horlogie 5 o. hangend uurwerk. —ijzer o. een keukengereedschap, waarop men eene pan te vuur
hangt. Sprw. zie Aanvatten.—kamer,
yr. eene soort van halve verdieping in eene
hooge kamer,, die Naar licht van het bovenste
gedeelte der ramen ontvangt. —klok, yr.
hangende klok of uurwerk. korf m.
hangende korf Oraagkorf, bij v. aan de zijde
van een' ezel , onder aan een' vracbtwagen.
—lip m. en yr. (des -s, mrv. -pen,) iemand met eene hangende onderlip. - man,
m. weinig gebruik. beul. —mat , y r. eene
mat of stuk grof linnet' , dat met de vier
hoeken aan touwen hangt, om tot slaapplaats
te dienen , inzonderh. op schepen. —oor,
m. hond , met hangende
o. hangend
ooren ; tafel met hangende of neerslaande
hladen. m. en yr. slordig of onzindelijk
mensch. —op , m. (des _s.) het kaasachtine gedeelte van karnemelk waaruit men
de wei door eeredoek laat lekken.-schuur,
Yr. schuur, waarin men papier.: enz. te drogen
hangt. — slot o. slot , dat men voor iets
bangt. —stoel , m. bij de papiermakers
een driebeenig hankie waarop men het op
te hangen papier lent. —werk, o. hangend
timmerwerk , bij v. hangkamer.
'Illannekemaakjer,, m. Westphaling ,
die des zomers in Holland gras komt
maaijen.
Hans, m. (van den -s, mrv. -en,) verkorting
van den eigennaam Hannes , Johannes.
*-, weleer vaak in 't algemeen voor een'
manspersoon ; van Bier tegen woordig nog
in : Den grooten hans (den grooten beer)
spelen. De groote hansen, de aanzienlijke
lieden. 'Lie ook Vochhan.s , Smal-

hans, Sehraalhans,enz.—belier,
hanzebeker. --je , o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van hans : Bansjen in den kelder
heet men schertsend het kind , waarvan eerie
vrouw zvvanger is , als : Op de gezondheid
van hansjen in den kelder! —sop , m.
eene speelpop voor kinderen, die als een
hansworst gekleed is ; zeker kleed van
kinderen. —worst , M. (van den -, mrv.
-en,) een poetsemaker, die op het tooneel en
bij andere verhistigingen het yolk door allerlei
grappen vermaakt ; fig. iemand , die zich
belagclielijk aanstelt. —worsterii , vr.
belagehelijklicid , verrigting
(inre. -en,)
van een' hansworst.
Illanteren , b. w. behandelen. --ing, yr.
(mrv. -en,) het h anteren ; kostwinnig.
Hanze , yr. (mrv. -n, ) verbond tusschen de Nederd. steden ter bevordering
van den handel sedert het midden der 13.
eeuw. —beker, m. veroud. groote beker,
die , boordevol geschonken werd geledigd
door dengerien , Welke als lid in eerie halm,
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hard , eene beminde Bade te verliezen.
werd opgenornen„ yr. stad, welke
—achtig, by. eenigszins hard. —bit,tot het hanzeverhond behoorde. --vertig bv. hard in den bek. —draven
bond , o. hanze.
c). w. met H., (ik harddraaf,, enz.) van
Hap m. (des -s, mrv. -pen,) de daad van
paarden , den hardst mogelijken drat loopen.
happen : Een' hap in een' appel doen. -,
—drawer , m. paard , dat harddraaft ;
zoo veel men in eens hapt, beet, mond-vol;
fig. schertsend,traag mensch. draverij,
fig. Een' hap uit lets haler , een voordeel
yr. (mrv. -en,) wedloop van harddravende
van iets trekken.
paarden. —draving, vr„ —eboll., m.
naperen, o. w. met H., aan jets vast zitten:
een stijfkop. —ebollen, o. w. met H.,
((E'en haperend schip.» VONDEL ; Ik
(ik hardebol, enz.,) met de hoofden (zie
weet niet, waar het hapert, ik weet het
Doi) tegen elkander stooten ; fig. Tegen
beletsel niet te vinden. *-, stuiten in het
jets hardebollen, hevig tegen iets kampen.
spreken met de tong hakkelen : Hij zei de
—elijk., bw. —en, b. w. hard maken :
les zonder haperen op. ontbreken : Bet
IJzer harden. uitstaan , verdure') : Wij
hapert kern aan geld. --ing, yr. beletsel;
konden naauwelijks de koude harden ; fig.
stottering.
.Hij kon het niet 'anger harden , hij moest
*Hapje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
haar zien. Hij kan het dear wel harden,
van hap ; fig. Het is een aardig hapje ,
d. uithouden. *-, o. w. met H., duren :
voordeeltje. —pa , bw. bij kinderen , als :
1k kan van koude niet laver harden.
Bet is kappa , het is weg. —pen , o.
(Harder, zie Herder.) —held , yr.
w. met H., den mond met een geluid snel
(mrv. -heden,) de hoedanigheid van hetgene
openen en sluiten : De hond hapt naar de
hard is ; fig. hevigheid ; strengheid ; onaanvlieyen. b. w. met een' hap in den mend
genaamheid ; hardigheid. —hoofdig
nemen : De hond heeft htt vleesch uit den
(-er, -st,) by. stijfhoofdig. —hoorend
schotel gehapt. —pig, (-er, -st.) by. en
(-er, -st.) een weinig doof. —hoobw. begeerig : Happig naar jets zijn ; fig.
rendheid, yr. geringe graad van doofgemeenz. Ik ben er niet happig op , ik
beid. —hoorig (-er, -st,) by. hardben er niet begeerig naar. —pigheid,
hoorend. —hoorigheid, vr.—igheid,
yr. bw. —schaar
yr. (mrv. -heden,) hetgene hard is ; eene
—scheer m. (des -s, mrv. -scharen,
hank pick. —leerend, (-er, -st,) bv.
-scheren,).spotnaam voor een' geregtsdienaar,
die met moeite iets leert of aanleert. —leediender, diefleider; fig. zeer begeerig mensch.
rendheid , vr. —leerig, (-er, -st,)
liar , yr. (mrv. -ren,) her.
by. hard leerend. —leerigheid Yr.
Hard, (-er, -st,) by. en bw. dat aan eene
—lijvig , (-er, -st.) 1w. die een hard
werking van buiten een' meer of minder
lijf heeft ; die de vertecrde spijzen met
sterken wederstand biedt : Zoo hard ale
gemeenz.
moeite uitwerpt , verstopt ;
21- zer. Bard brood. Horde eideren. Bard
vasthoudend. VI'. —looliggen , d. i. op een hard bed, enz. ; fig.
per, m. bediende , welke voor den wager
hevig , sterk streng, krachtig : Een horde
van zijn' beer loopt of tot boodschappen wordt
wind , regen , winter. Eene harde vorst.
gebruikt . die spoed vorderen. In de laatste
onaangenaarn ens zeer trek of een'
jaren heeft men dikwijls hardloopers gezien,
onaangenamen indruk op ons maakt , bedie voor eene fool blijket, van hunne vlugleedigend : Een hard antwoord. Horde
heid in bet openbaar geven ; fig. schertsend,
teal. Horde woorden.
dot zekere ruwharddraver. —loopster , yr. vrouw ,
heid heeft : Een harde stijl. Deze wijn is
die voor eene fooi in het openbaar blijken
van Meurer) onhevallig door zekere
hard,
van hare vitigheid geeft ; fig. schertsend
overlading : De vooryrond dier schilderij is
traag vrouwmensch. —nelkkig, (-er, -st,)
dat vecl kan uitstaan , gehard :
te hard.
Een hard paard. Eel' hard man. Vw paard
by. en bw. stijfhoofdig , onverzettelijk ; fig.
Ling aariboudend , moeijelijk te verdrijven :
is hard in den bek. streng : lernand hard
Eene hardnekkige koude , ziekte. —nekbehandelen.*-, dat eene zekere mate van hekigbeid , yr. —nekkiglijk, bw.
vigheid of sterkte beat : Hard loopen,schreeu—steer, m. gehouwen stoen. —stee-wen , zingeit. Eerie horde stem. Het is van
daag hard koud. De man is hard ziek. Het
nen., onverb. by. —vochtig(-er,- st, )
regent hard. Het zal hard houden bet zal
by. hard ongevoelig , orittleedoogend.
—vochtigheid Yr. hardheid , ongemoeite kosten.*-. moeijelijk, zwaar,, kwellend :
Een horde arbeid ; fig. Het hard:hebben , gevoeligheid onmeédoogendheid.
meenz. Bet hard voor de schenen hebben , Hare, zelfst. bezitt, voornaamw. van den
3. pers. vrouw. coke! en meerv. zie Mijne.
veel doorstaan. !errand hard vallen iernand
veel moeite veroorzaken. Bet gaol hard Iliaren, b. w. (eene zeis of zicht) met den
bij de
tegen hard men geeft van beide kanten
haarharner scherpen. zie Haar.
met bet
niets toe. *-, bedroevend
landlieden : De boles haren, d.
treurig : Ilet is
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haarmes eene kluit boter in alle rigtingen
doorsnijden, orn er de haren uit te haren.
0, w. met II., het haar yerliezen.
Harem , onverh. b y . van haar: Een haren
hemd, gordel.
Harent enz. , zie litijnent , enz.
Harig (-er, -st.) b y . met haar begroeid
of bedekt. —lteid, yr.
Haring, m. (des -s, mrv. -en.) cen k/eine
zeevisch welke in de noordelijke wateren
in groote menigte gevangen en veelal gezouten
(als pekelharing) of gerookt (als bokking)
gegeten wordt : Haring kaken. Ten haring
(ter haringvangst) varen. Een voile haring,
waarin knit of melk is , tegenstelling van
IJle haring. Groene haring, versche haring ;
fig. Ik wil er knit of haring van hebben,
ik zal het wager' , wat er van kome. Zijn
haring braadt daar niet , d. hij bereikt
daar zijn doel niet, hij wordt daar niet
vriendelijk ontvangen. —buis , vr. buis,
waarmee men ter haringvangst vaart.
—droger, m. die haring droogt of een'
bokkinghang heeft. —graat, vr. Jager,
m. zie Jager. —je o. (des -s, mrv. -s.)
verkleinw. van haring. —kaken o. zie
"[taken. m. die haring
kaakt„ —kooper, m. koopman haring.
—kop, m. kop van een' haring. - man,
m. man , die haring verkoopt. —net o.
net, waarin men haring vangt. —pakker,
m. die haringen in tonnen pakt. —pakkerij , yr. het pakken der haringen in
tonnen ; plaats waar dit gedaan wordt.
—pekel, vr. —salade, —sla, vr.
salade van gekookte in schijfjes gesnedene
aardappels, enz. en fijn gestieden' haring
met olio en azijn. —tijd, m. —ton ,
yr. —danger m. —vangst yr.

-vat,o. -vel,o. — y in, vr.—visseher,
M. —visseherij Yr. het visschen van
haring. —vrouw, y r. —wijf, o. vrouw,

metalen bedekking ter beschutting van bet
ligchaam in den oorlog tegen steken , houwen en geweerkogels : Het harnas aangespen ; fig. Ik zal daarorer het harnas niet
aangespen, ik zal mij dat niet zoo zeer
aantrekken. Iemand in het harnas jagen,
hem toornig makers. —maker, m.
Harp , Yr. (mrv. -en,) een driekant speeltuig met darmsnaren , welke met de vingers
getokkeid worden : De harp slaan , spelen.
Op de harp spelen.*-, eenc vierkante staande
zeef van koperdraad , waarover men de
granen laat loopen om ze te zuiveren ; in
kruidmolens een werktuig ter zuivering van
het buskruid. - en , b. w. (granen) met
de harp zuiveren. —enaar rn. (des -s,
mrv. -s, -aren,) harpspeler.
Harpij, vr. (mrv. -en,) in de Grieksche
fabelleer, eene der twee of Brie monsters met
vrouwegezigten , gierevleugelen en vreeselijke
klaauwen.
Harpje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
harp.
Harpluis, 0. (van het -,) geteerd werk van
oude touwen , waarmee de reten van schepen
digt gebreeuwd worden.
Harpoen, m. (des -s, mrv. -en,) bij de
walvischvangers eene werpspies met weerha ken , die, aan eene hjii bevestigd , den visschen in de fluid worth geworpen. — en ,
b. w. met den harpoen werpen. —er m.
(des -5, mrv. --ier , m. (des -s, mrv,
-s, -en,) &gene , welke den harpoen werpt.
--stok m. het bout win den harpoen.
—wont yr. wood met den harpoen.
Harpsnaar, yr. snaar eener harp. - speelster vr. —spel yr. —speler m.

—toon ,

M.

la pubs, ( van hot -,) cane harsachtige
stof, waarmede men de huid van een schip
tegen de wormers tracht te beveiligen.
—wizen , b. w. met harpuis bestrijken.
Harre , zie Herre.
Harrewarder, in. (des -s, nirv. -s.)
twistzocker , stribbelaar. —ren o. w.
met H., twist zoeken stribbelen , kibbelen.
—rerij yr. (mrv. -en.) bet harrewarren,
strihbelarij. --stet yr.
o. (van het-, inn). -en,) eene vaste
verbrandbare stof, die nit planten wordt verkregen en enkel in wijngeest en vIngtige en
vette olie:n oplost. —ftelttig, by. naar bars
gelijkende. - -boom , m. in het algemeen

die baring verkoopt. -.. zout 0. zout ter
vervaardiging van pekelharing.
Hark , yr. (mrv. -en,) een getaad werktuig
met cell' langen steel , ter bearbeiding en
reiniging van den tuin , en tot andere eiriden:
Eene houten en eene ijzeren hark ; fig.
gemeenz. zegt men van een rneisje of vrouw,
die zeer stijf is: Zij is eene regte hark.
—en, b. w. met de hark bewerken : Zijn de
laden al geharkt. met de hark ergens
Beer! brengen : Hark dat loof bijeen.
een boom, die liars oplevert ; inzonderh. die
moet dat stroo van het bleaveld harken.
snort van den , waarnit men bars verkrijgt.
—er m. (des -s, mrv. -s.) —je o. (des
-s, mrv. -s„) verkleinw. van hark. —sel, Harsen, enz. zie Hersen enz.
0. (des -s, mrv. -s,) het bijeen geharkte ; Harst m. (van den -, sure. -en,) rugstiik
van een rand. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
inzonderh. in den landb, het bijeen geharkte
verkleinw. van harst. Zie ook Varkenskorte stroo, nadat het gedorschte koren nit
lia,rstje.
het Lange stroo is geschud. —steel, m.
Hart, o. (des -en, tare. -en,) de in de borst
—ster,5 y r. —tand, tn.
van mensal en dies gelegenc bijna driekante
Illarnas , 0. (van het -, nay. -sen,) eerie
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Mart
of kegelvormige vleeschklomp , welke door
afwisselende uitzetting en samentrekking den
omloop des bloeds bewerkt en de warmte des
ligchaams veroorzaakt : .Het hart slaat,
beweegt zich. Het hart klopt, slaat harder
dan gewoonlijk. Een kind onder het hart dragen, daarvan zwanger pan; fig. (waar het verschillende wijzigingen van beteekenissen aanneemt, b. v. geweten, trek naar iets,
moed, genegenheid, gemoed):
Nu is mijn hart ligter,, de angstige zorg
is geweken. Nu is mij een steen van het
hart , no is mijn angst verdwenen. Het
ligt mij na aan 't hart , daarvoor draag ik
groote zorg. Het hart bloedt hem , bij lijdt
vreeselijke boezemsmart. Dat zal mij het
hart breken , dat zal mijn dood zijn. Dat
ligt mij as aan het hart, daar stet ik veel
belang Eene zaak ter harte nemen
zich aanhoudend om iets bekommeren of
over jets bedroeven. Dat ging hem aan
het hart, dat bedroefde hem. Zijn hart
(tan iets hangen, zich sterk aan iets hechtenJets op het hart hebben, zich bezwaard
over iets Bevoelen en het daarom verlangen to
openbaren. Dal doet mij in mijn hart iced.
Hij heeft een goed hart hij is goedhartig,
goedaardig. Ik moet u mijn hart openbaren,
mijn hart voor u uitschudden , d.
u
mededeelen , wat mijn hart bezwaart.
heeft geen hart , gem' moed. Indien gij
het hart hebt Het; hart op de regte plaats
hebben, dragen, d. regtschapen zijn.
_remand een hart in het liji spreken, hem
moed inspreken. Zijn hart (ziel) tot God
verheffen. Hij heeft het hart op de tong ,
hij komt steeds rood voor zijne gevoelens
nit. Bet hart hoog dragen, hooghartig zijn.
Een ligt hart hebben, luchthartig zijn. Zijn
hart aan of met iets ophalen , zich aan
iets vergasten of met jets verlustigen. Uit
zijn hart stellen , nit zijne zinnen zetten.
lemand een goed of kwaad hart toedragen , d. hem genegell of ongenegen zijn..
Zijn hart van ientdnd aftrekken , zijne genegenheid voor iemand later varen. Alle
harten ;mar het zijne rekenen , beoordeelen,
alle menschen naar zich zelven beoordeelen.
remand een hart onder den riem of den
gordel steken , iemand moed inspreken.
Met al mijn hart. Van ganscher halite ,
met de grootste bereidwilligheid. Van harte,
Uit grond des harten, gaarne , zees gaarne.
lemand aan zijn hart (boezem) drakken
hem omarmen. Ik Lan het niet over 't
hart krijgen , er niet toe hesiniten. Sprw.
Waar het hart vol van is , loopt de mond
van over , gaarne spreekt men van datgene,
mat onzen geest het meeste bezig houdt.
tit bet oog , nit het hart , hetgene men
niet ziet, north, spoedig vergeten. Illijrt Hart./
nls v,oGrd van liefkozende toespraak mijoe

Grote
beminde !. mijn schat! hetgene naar een
hart gelijkt : De harten op kaarten , zie
ook Marten. Een marsepeinen hart.
het midden of binnenste van iets : Het
hart van een' boom. In het hart van de
zee, van den zomer,, van den winter. -,
inwendige levenskracht : De wijn versterkt
het hart. —ader yr. ader , welke nit
het hart komt of derwaarts gaat ; fig. het
voornaamste of gewigtigste van iets. —brekend (-er, -st,) by. wat den hoogsten
graad van kommer en hartzeer veroorzaakt.
—ebloed o. bloed in het hart of dat
onmiddellijk nit het hart koint ; fig. het
m. fig. die iemands
kostelijkste.
hart steel t. Bleed o. hartzeer , hoezemsmart. —elijk (-er, -st, ) by. en bw.
van harte teeder ; fig. tamelijk gezouten.
Het bijw. hartelijk komt ook voor in de
beteekenis van hartig. —elijkheid, yr.
teederheid fig. van spijzen , enz. het liartelijk zijn. —eloos, zonder hart,
lafhartig. —dust in. hooge mate van
genoegen Naar hartelust, met groot genoegen. —en , yr. (ntrv. -s,) eene der vier
kleuren op de speelkaarten : Ik sped in
harten. eene enkele kaart van die kleur:
lk heb drie hartens ingekoeht. *-, onverb.
by. dat tot die kleur der speelkaarten behoort:
Marten honing. Sommigen schrijven : Bartenaas hartenaeht , enz. —enet, -evlies o. vlies , dat bet hart omgeeft —evriend, m. boezemvriend; geliefde. —ewee o. harteleed. —ewensch in.
al , wat het hart kan wenschen Naar hartewenseh. —ewond NT. ---grondig,
(-er. -st,) by. en bw. oprcgt. —ig (-er,
-st,) by. gezond , sterk ; fig. moedig. -,
bw. van tiarte: Hartig lagehen. Hartig
drinken, goed drinken. —je o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van hart. —jesdag,
m. , Yr. eene der twee holten
in het hart , welke door cell' vleezigen wand
geschciden zijn , nit Welker eene de longslagader en nit wclker anderc de hoofdslagader voortkomt. klopping yr.
—kolk m. hartputje. —kruid, o.
eene plant. —lap , m. lap , dien men hier
en daar kleinen kinderen op het hart legt.
m. en vr. fig. gerneenz. lieveling.
—plijn , yr. pijn om het hart. -putje
o. de kleine uitwendig zigtbare verdieping
beneden het borstbeen. —roerend,
(-er, -st,) bv.. en bw. aandoenlijk , treffend ,
roerend. —sterkend. , by. bet hart of
de levenskracht versterkend. —sterking,
yr. lets, dat de levenskracht versterkt.
—stogt, m. elke onwillekeurige en merkbare verandering in den gemoedstoestand ,
inzonderh. iedere bevige gemoedsbeweging
en hegeerte, door welke de ziel beheerseht
,,,,,ordt en IA aarb:j Z ji trtecr lijdelijk is , dan
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mei behoort , drift: Zijne hartstogten be- Haven, yr. (mrv. -s,) eene wort van iniianr
aan de zee of in rivieren, waar schepen
heerschen, bedwingen. —stogtelijk
(-er, -st.) by. en bw. hartstogt bezittend
binnen loopen en veilig voor anker liggen:
of vertoonend : Een hartstogtelijk menseh.
Het schip is in de haven. Eene haven. aanin hartstogt gegrond: Een hartstogtelijk
doen. Eene havenbezeilen,inzeilen.inloopen,
Jager. Bartstogtelijk beminnen, spelen.
binnen loopen. De haven verlaten ; fig.
—stogtelijkliteid, y r. —stong, zie
Er is Beene haven met hem te bezeilen,
men kan niets van hem maken. IN is in
Iffertstong. — y ang, in. plotselinge
ownagt doodelijke flaauwte. —verhefeene goede haven ingezeild, hij is goed
fend , (-er, -st,) by. dat het hart verheft.
aangeland. In de haven zijner begeerte
geraken , zijne wenschen bevredigd zien.
—verselieurend, (-er, -st,) by. dat
het hart verscheurt, ijselijk. —vinger,
Hij is in behouden haven, hij is buiten
gevaar. IN is in eene vreemde haven geweest,
in. middelste ving-er. —vriendin, vr.
boezemyriezidin. —zakje, o. hartevlies.
d. bij eene ontuehtige vrouw. —anker,
—zeer, hartewee, harteleed , grievend
0. dat altijd op de zelfde plaats,
Iced • remand veal hartzeer veroorzaken.
inzonderh. in de havens aan den oever benaspel, ties -s, mrv. -s, -en,) zeker werkvestigd is om de schepen met een touw
daaraan vast te maken. cijns, m.
tuig, op onderscheiderie wijzen samengesteld,
unr garen vau de klossen op of van strengen
havengeld. —dam, In: darn voor eene
haven ter besehutting. —en , o. w. met
tot kluwens , enz. te winden ; eene spil ,
H., weinig gebruik. in eene haven komen.
waarom een touw loopt , ter opwinding
b. w. reinigen : De kinderen kavenen,
van lasten of ter voortbrenging van eene groote
kracht; fig. gemeenz.: Op den haspel passen,
d. i. hen wasschen en kleeden. kreuken,
verlomfaaijen ; fig. afrosseti , toetakelen ;
alles nagaan . op alles naauwkeurig letten.
Dat slait als haspels in een' zak , dat
mishandelen. —geld, o. geld , dat voor
de binnenioopende sehepen betaald wordt.
strookt of sluit niet. Een haspel, van een'
mensch , een ellendige sukkel, houtje
—hoofd, o. havendam. —ing, y r. het
havenen. —ltapitein m. havenmeester.
binnen in eene viool refit onder de brug ter
—hefting, m. ketting , waarrnee de
bevordering van den klank; in het krijAswezen,
Friesehe of Spaansche rioter, d. een balk
ingang eerier haven wordt gesioten.—licht,
o. lieht, Bat's wicks bij eene haven op eene
met ijzeren punter) ter afsluiting van den
veg. —aar m. (des -s, mrv. -s,) die hashooge plants onderhouden wordt. —meester, , ambtenaar,, welke voor de orde
pelt ; haspel , sukkel. —aarster,
en veiligheid in eerie haven zorgt. —regt,
vr. die haspelt. —en, b. w. (garen) op
den haspel minden ; verm' arren , warren :
0. haveageld. —sehender, m, die eene
Zit haspelt alles dooreen, o. w. met
haven sehendt, —stad, yr. stad met
eerie haven. —tong , y r. plankier.
H., fig. : Over iets haspelen, geschil over
lets liebben over jets twisten. --ing , yr. Haver , y r. eene bekende graansoort , die
het haspelen ; fig. harrewarrerij. —raam,
inzonderh. tot voeder van paarden dient :
yr. en o. soort van haspel. —werk, o.
Wilde haver, een onkruid. Sprw. Paarden,
knoeiwerk.
die de haver verdienen, krijgen ze niet,
flassebassen, o. w. met H.. gemeenz.
de verdienste wordt zelden beloond. -aar,
zich veel moeite geven ; razes , tieren.
vr. —angel, m —anker, m. —be—serij, yr. (mrv. -en,) hooldbreken.
zie, yr. eene vroege pruim of slee. —bier,
Iffatelijk (-yr, -st,) by. dat haat ver0. —bloem, y r. —bouw, m. tijd van
dient ; fig. schandelijk,
bet zaaijen of oogsten der haver. —brij ,
vr. liet hatelijk zijn. —en, b. w. haat toem. hrij van havermeel of havergort.-brood,
dragen, cen' hoogen graad:van afkeer omtrent
0. —esch, m. wilde esch. —gort, yr.
iernand of lets voeden : leniand p aten. De
gort van haver,-Mandel, m. (Iffaverij,
z.;onde p aten; gemeenz. onaangenaam vinden:
y r. (mrv. -en ) in de scheepv, onkosten
Ik haat niets meet aan hem, dan zijn
welke op zee gewoonlijk plaats hebben ,
gedurig tegenspreken. —er, m. (des -s,
b.v. haven-, foods-, en andere gelden ; buitenmrv. -s.)
geworie Losten de sehade , Nv a t eer b. v.,
lave, vi'. hetgene men beeft tijdelijk vet-urn het geheel te redden , een mast gekapt,
11103 m , roe..ende goederen, bezittingen :
een gedeeite der lading over boord geworHave en goed verliezen, verpanden. V arende
pen wordt, of het om een' kaper to
hare, veroud, rocrende goederen. Levende
ontgaan , in eerie haven moet hinriPti.looperr,
hare, veroud. dieren, welke ons toebellooren.
enz.; ook de kosten , welke dcgenen dragen,
—boos, (-zer, -ste,) b y . en bw. eigeulijk:
wier goederen gelukkig zijn overgekomen ,
zonder have; van bier in bet gebriiik sfordig,
ter schadeloosstelling van anderen , wiry
vuil , ongedaan : Een haveloos
goederen over booed moesten geworpcn
—loosheid yr.
urden; de schade ctu kosten, m elk e ontstaan,
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wanneer het lek worth , zijne marten verliest , enz.) —kaf, o, kaf van haver.
—kist vr. kist , waarin zich de haver
voor dagelijksch gebruik bevindt. klaP,
m. gemeenz., als : Ilij wordt 0711 een' haverklap (ligt) boos. —koek, m. P latte koek
van havermeel.—kooper, m.—korrel,
yr. —land , o. haverveld , haverakker.

—magazijn,o. —meel, o. -mout,
0. —oogst, m. inoogsting van de ha er;
tijd van de inoogsting der haver. —pap,
vr. —sitoppel, m.—stroo, o. -veld,
0. —zak, m. —zolder, m. zolder ter
berging van haver.

Ilavezaat , yr. (mrv. -zaten,) —zate,
yr. (mrv. -n,) soort van hofstede.

Havik rn. (des -s, mrv. -en,) een roofvogel
met een , krommen snavel : hij heeft donkerbruine v!eugels en rug , en boven de oogen
eene lange witacbtige streep. —sbek

m.—sei, 0. —shop, m. —skruid,o.
zekere wilde plant, die heilzaam voor de oogen
wordt geacht. snens, m. fig. gebogen
neus gelijk de neb van een' havik. —ssteen m. bij de ()mien , naam van een
edelgesteente, dat eenige gelijkheid met bet
oog van een' havik had. —svangst yr.
het vangen van een' havik of van haviken.
—sveer, yr. —sviengel, m. —svlugt, yr.
Ilazebeentje, o. zeker beentje uit een'
hazepoot , waai van sommigen zich op eene
tabakspijp bedienen. —bek, m. bek van
een' Naas ; gemeenz. , hazemond. -bloed,

0. —drek rn. —haar 0. --jagt ,
yr. —kop
Ilazelaar, m. (des -s, mrv. -s, -aren,)
hazelnoteboom of struik. —aarsbosch,
0. —aarshout, o.
*Ilazeleger, o. leger van cen' haas.
Ilazelhoen
o. soort van wild hoen ,
gooier dan een pa trijs.
yr. fig. hazemond.
Iffazelmnis, yr. —noot, yr. de eironde
gladde hoot van den hazelaar. —note-

boom , m. -notehout, o. noteroede yr. —notestrnik rn.
struik , die hazelnoten voortbrengt.

Hazeiwortel , m. eene plant met cen'
klokvormigen kelk.

Illazemond, m, mond van een' haas ; fig.
bij mcnschen eene door de natuur gespletene lip. —Hens, m. —noog, o. —noor , 0.
Hazenoot, enz. , zic litazelnoot, enz.
Ilazepad, o. fig. als: Het hazepad kiezen,
uit lafhartigheid de vlugt nemen. —pan,

yr. pan , waarin men cen' haas braadt, enz.

—pastei ,

yr. —peper yr. de voorste
deelen van een' haas benevens bet eetbare
gedeelte van de ingewanden met bet blood tot ,

eene spijs bereid.

—poot,

—slaap '1

m. slaap van den haas ; fig. ligte slim!) : E'en'
haze,slaap doen. — spoor, o. --sprong,
m. sprong van cen' mans; in den achterpoot
van een' haas zeker beentie , dat tot springen en andere snelle bewegingen onontheerlijk
is , en meermalen als pijpewroeter gebruikt
worth. —strait m. strik , waarin men
hazen vangt. —staart, in. —strout,
rn. hazedrek. —vet , a. vet van een' haas,
boot daarvao. —vet , a. —vleesch, a.
tussehenwerps. van verwondering : Ile!
is het wear 2 um te roepen : Be ! plan,
boor eens *-. in de volkstaal , om te vragen : Het is koud, he?
Ilebachtig, (-er, -st.) by. gemeenz. ,
happig , begeerig. —a,chtigheid , yr.

lle ,

—belijk, (-er, -st.)
bevallig.

by. weinig in gebruik,

, vr. gewoonte.

Ilebben, onreg. b. w. (ik heb, bij heeft ,
wij bebben , enz. , ik had , hij bad , wij
hadden , enz.) doch in den lijdenden vorm
niet gebruikelijk , honden , aan of bij zich
dragen , bezitten : Veel geld hebben. .111j
her ft eery stok in de hand , den hoed op
het hoofd, Pen' ring aan den vinyer, geen
hemd aan het lijf , geene des om den lials,
geen tayiyt op den vloer. Iernand bij of
aan de hand hebben; fig. lets bij de hand
(d. gereed of in de nabijheid) hebben. Ik
h,b geld in den zak , bij mij. Dane hebt
gij het boek ; lig. bij het overreiken voor :
Deem bet, ontvang het. Dear hebben wij
het, d.
wij ondervinderi bet , het is gebeurd. in zich beyatten : De start heeft
veel inwoners. De pomp heeft geen water.
Een gulden heeft honderd cent. *-, als
bestanddeel eigenschap , eigendom enz.
bezitten: De mensch keit een ligchaam
en eene ziel. Dit dier heeft zes pooten.
Veel bekwaamheid hebben. IN had geluk,
eer, gelijk, ongelijk. De man heeft veel
bezi8heden, zor,f; en, schulden, brave ouders.
Oni,g'an,9,- met iemand hebben. Men heeft
veel geduld met mij gehad. lets in zijne
magt hebben. Zij had er weinig voordeel,
nut van. Een verzoek aan iernand hebben,
d. i. hem om iets willen verzoeken. bekomen , eriangen krijgen : Ilij zal mijne
doehter niet hebben. *-, gewaar warden ,
ondervinden : Het kind heeft honger,, dorst,
sleep. Fen' tegenzin in jets hebben. Ik
heb er niets teen. Ik heb niet gaarne, dat
gij 's avonds zoo laat te huis komt. -,
toelaten : Ik wil het niet hebben. met
te en eene oubepaalde wijze beteekent hebben
bezitten, als : iViets te, eten hebben;
b.) door uit- of inwendige noodzakelijklijkheid verpligt zijn , moeten, als : Ik
heb veel te doen , brieven te schrijven ,
eene les te leeren. Gij hebt 71 naar hem
te rigten. remand veel te danken hebben.
Zij heeft hit u te wfjtett ; c.) geregtigd zijn,
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mogen , kunnen , als : Hij heeft niets te
zeggen. Ik heb er niets tegen in te brengen;
d.) enkel omschrijvend, als : Dat heeft nets
te beduiden, niets te beduiden, d. dat
beduidt jets, niets. Met iemand to doen
hebben, met hem in betrekking, enz. staan.
eenige bijzondere spreekmanieren zijn :
Van Wien hebt (weet) gij dat ? Wat hebt
gij daaraan ? waarorn doet gij dat ? Ik heb
(verdien) niets aan dit laken, Sprw. Hebben
is hebben, maar krijgen is de kunst. Hoe
sneer men heeft , hoe meer men hebben
wil. onpers.: .Het heeft geen' haast
er is geen haast bij. Het keep seen' nood,
zie Nood.*-, onvolk. hulpw. zonder andere
heteekenis, dan het vormen der onderscheidene tijden der Yoleindigde handeling van
alle bedrijvende werkw., gelijk ook van de
wederkeerende en veel onzijdige en onpersoonlijke werkw.: dat gebruik komt hiervan
daan, dewijl men het hegrip van voleindiging
onder den vorm van een bezit opvatte : Ik
heb het werk gemaakt, d. ik heb het
gereed. Zij heeft zich aangekleed. Hij heeft
zich verdronken. Wij hadden geloopen.
Het heeft gesneeuwd. —bend, bv. gemeenz. als : Hij is een hebbende gek, een
inhalig mensch. —lust, m., —zucht 5
y r. lust of zucht om te hebben , begeerlijkbeid , inhaligheid. —zuchtig (-er,-st,)
by. begeerlijk , inhalig , schraperig.
Hecht, (-er, -st,) by. en bw. vast aaneen
of ineen gevoegd, stevig: Een hecht gebouiv,
werk; fig. duurzaam : Een hechte vrede.
o. (des -s, mrv. -en,) dat gedeelte van
sommige werktuigen , waarbij men het vat:
Het hecht van een mes, van een' beitel.
Het ivoren hecht ; fig. Het hecht in de
hand houden, zijn gezag handhaven.
—draad, m. draad , waarmede lets
words vastgehecht ; rijgdraad. —en, h. w.
met spelden , enz. voor een' korten of een'
bepaalden tijd vast maken ; inzonderh. met
Nviide steken naaijen : Eerie wond hechten ;
fig. Zzjit hart aan de goederen deter aarde
heehten. *-, o. w. met H.. Hever) , vast zijn :
De pleister hecht niet; fig. Waarop Beene
valschheid hecht. —enis , yr. gevangenis,
gevangenzetting : In hechtenis semen. In
heehtenis —heid vr. vastheid
stevigheid, sterkte. —ing y r. —je, o.
(des -s, mrv. verkleinw. van hecht.
—naald, yr. naald der wondheelers.
—pieister, vr. pleister tot het bijeenbonder] van de randen eener wond of ter
bevestig;ng van bet verband. —rank , vr.
iljne rank aan den wijnstok en dergelijke ,
aarrnede de takken zich vastklemmen.
—set , o. (des -s, mrv. -s.) datgene, waarrnede jets is vastgehecht , band.
*Elletile, Yr. afval of werk van ylas.
bw. op dezen Jag , van daag :

Heden gaan nrij naar A. Op heden. Van
heden Heden morg en, avond. De dag
ran heden. Heden over drie maanden. *-,
in een' ruimeren zin : Bedell ten dage ,
d. i. in den tegenwoordigen tijd, that's.
—daags, bw. heden ten dage , tegenwoordig, in onze dagen. —daagsela bv.
wat in onze dagen is of geschiedt : De hedendaagsche schrijvers.
tijd van hiller).
Iliteeg,
Neel (-er, -st,) by. en bw. vooral in de
dagelijksche taal gehce! : De heele dag.
genezen : Ziju been is weder heel. -,
niet gebroken : Heels hoofds, Heels huids ,
ougedeerd ; fig. achterhoudend , stroef ,
ormiendelijk : Zij kwam mij zeer heel voor.
*-, als bijw. zeer, erg, grootelijks: De ziekte
is heel erg.* -, ter dege : Het is heel goed.
Ilij weet heel wat. Reel en al, ganschelijk. — baar dat geheeld kan worden.
—en , b. w. heel maken , genezen : Die
wondarts zal uwe wond spoedig heelen. *-,
0. w. met Z., heel worden , genezen : De
frond begint reeds te heelen. —heid
yr. hoedanigheid van hetgene heel is ; fig.
stroefheid , onvriendelijklreid. —ing, yr.
—kracht yr. genezende of heelende
kracht. —kruid o. heelend kruid,
wondkruid. —kunde, y r. kunde of wetenschap van den wondarts. —kundig by.
van de heelkunde ; over de heelkunde handelende ; in de heelkunde ervaren. —kundige, m. die in de heelkunde bedreven
is or ze uitoefent. --kunst, vr. kunst
of bekwaamheid van den wondarts.

—rneester, m. wondarts. -pleister , vr. pleister, welke de heeling bevordert.

Heelster, yr. die heelt , zie Helen.
neelvleeselt, o. vleesch, dat gemakkelijk
heelt.

"teem, o. (des -s, mrv. -en,) in Groningen,
eerie afgegravene werf,, op welke eene boer-

--pje, zie
—raad, m. arnbtenaar, welke het toe•
zigt over de dijkwerken heeft. —raadschap o. toezigt over de dijken ; gebied
van heemraad. —stede, y r. heem.
—stedegeld, a. belasting op eene beem-

derij swat.

stede.

Heen , bw. dat de rigting naar eene plaats
aanduidt , van den sprekende weg , tegenst.
van her, als : Waar is hij heen? Heen ea
weer, (eigenlijk : der- en herwaarts, waarvoor men eehter zegt :) her- en derwaarts.
Heen en weer gaan, gaan en komen , op
en ricer gaan. Heen en weer loopen. Zich
keen en weer bewegen ; fig. in het gemeenz.
verkeer : Veen en weer, voor een oogenblik.
ik heen en weer uw pennemes ? Zie
Weer. van daan , loch enkel in vere
band met korner:, als : Men weet niet
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keen gekomen is. Waar is dat boek
heengekomen?ln samenstellingen(die meestal
tot de dagelijksche taal behooren) met werkwoorden , waarbij het al tijd schcidbaar is,
beteekent het 1 ) eene verwijdering , als :
Heengaan ; II.) eerie voortduring Luat hem
maar heenpraten. —babbelen , b. en
0. w. met H., voortbabbelen. durven,
onreg. o. w. met H., met nitlating van een
ander werkw., bij v. pan, als: Hij durft
er niet keen (gaan). —gaan, onreg. o.
w. met Z., zich wegbegeven : Ga keen in
vrede ; fig. De geheele zomer kan er wel
mede heengaan , verloopen. Dat gnat nog
al keen, gemeenz. het is dragelijk , tamelijk.
0. (des -s,) verwijdering. —gedorst,
verl. dw. van heendiirven. —gekonnen,
dw. van hecnkunnen. —gereden,
dw. van heenrijden. —getrokken,
verl. dw. van heentrekken. —halen , b.
Av. van daan halen : Waar haalt bij 't keen?
—komen, onreg. o. w. met Z., weggaan,
wegkomen ; van daan komen : Weet gij ,
waar dat boek heenkomt ? o. als : Een
goed heenkomen zoeken, de vlugt nemen.
—kunnen onreg. o. w. met H., met
uitlating van een ander werkw. , bij v. pan,
als: Ik kan nog niet keen, d. vertrekken.
.Het touw kan er niet °in keen ; fig. gemeenz. Om iets heenkunnem, d. lets
kunnen ontheren. —loopen ongel. o.
W. met Z., wegloopen : Loop keen ,
been ; fig. maak dat anderen wijs. verstrijken : De gansche zomer liep er mede
keen,het duurde den ganschen zorner.-moeten, onreg. o. w. met IL, met nitlating
van een ander werkw., bij v. gaan als :
Hij moet . keen , weg. Hij nivel er keen.
Bet pakje moet er van Bang nog keen ;
fig. Waar moet dat keen ! wat moet dat
worden! mogen, onreg. o. w. met
IL, met uitlating van een ander werkw.
bij v. gaan, als : Zij mag er niet keen.
—praten , zie Heenbabbelen.
—rein, yr. reis naar eene plants. ---reimen, o. w. met Z., wegreizen. --rijden,
ongel. b. en o. w. met Z., wegrijden ; naar
eene plaats rijden. —stappen o. w. met
Z., wegstappen; fig. Over lets keenstappen,
zich niet aan lets stores. —togt m. togt
ergens been. —trekken onset o. w.
met Z., wegtrekken. b. w., als : Den
jas over den rok heentrekken. - varen
ongel. b. en o. w. :net Z., naar eene plaats
varen ; wegvaren. —willen onreg. o.
w. met II. met uitlating van een ander
werkw., bij v. gaan , als : Zij wil nog
niet keen. Jan wil er niet been. - zeilen,
o. w. met Z., wegzeilen. —zijn onreg.
o. w. met Z., wegzijn Hij is reeds ver
keen.
dood zijn ; fig. gevorderd zijn :
Roe ver is zij keen (in hare zwangerschap)?
hip

Heer
De tieke is te ver keen , one te kunnen
herstellen. —zullen, onreg. o. w. met
H., met uitlating van een ander werkw. ,
bij v, gaan, als : Hij zal er keen.
Deep, y r. (mrv. -en,) eene snort van kapmes,
waarmee de landlieden de niet al te zware
takken afhouwen en allerlei ander werk
verrigten. In Gelderland luidt bet hiep.hiepe.
Meer, zie Heir.
neer, m. (des -en, mrv. -en.) een meerdere,
gezagvoerder, gebieder, eigenaar : De knecht
riep zijn' Neer. De beer van het has. Hij
is daar beer en meester. inzonderh. GOD
als de opperste gebieder, doch in dit geval
liever Heere, ats : God de Heere. De Heere
regeert. aanzienlijk overheicispersoon ,
vorst, persoon van hoogen rang of aanzienlijke
geboorte : De Koning ooze Beer. 's Heeren
wegen , openbare wegen. Groote heeren.
De groote beer, de keizer van Turkije. Sprw.
Gestrenge heeren rege'ren niet Zang , wanneer men al to streng is, verliest men spoedig
zijn gezag ; van hier heeten regters , schepenen , enz. de heeren , als : Het zal wat
zijn, als het voor de heeren komt , het heeft
Met veel te beduiden. ieder volwassen
manspersoon van goede afkomst en eene beschaafde opvoeding: De Heer van Dam.*-,
hoofd van een huisgezin : Is uw beer te
huis? Sprw. Zoo beer zoo kneeht.*-, titel
of woord van toespraak voor alle volwassene
manspersonen van eenigen stand : Mijn 'leer!
Mine Heeren Dit mijn Heer in den
vocativus heeft den card van een , nornitivus aangenomen in nitdrnkkingen, als:
Mijn beer uw vader was niet te huis. Ken
ik mijn' Heer spreken ? Sornmigen schrijven
in dit geval 11Iijnheer als colleratief van
ltlerrouw. 1V aarom met liever Menheer?
bij voorb. Menheer en Merrouw zijn beide
te huis. WEILAND keurt den Heere in den
achtig ,
3. naamv. ten onregte af.

(-er, -st,)bv.en bw. als cm beer. deftig, statig.
—aehtigheid, yr.
*Heerd, m. in sommige streken , zie
Haar d.
Heere, m. (des -n,) bet opperwezen , GOD,
zie Meer, m.
Heerendienst yr. elke dienst , welke
men zijn , beer hewijst ; doch inzonderh.
dwangdienst. --huis , 0. huis van cell'
beer, aanzienlijk huis, —kneeht m.
knecht van een' hcer. —logement, o.
logement voor heeren. —loon, m. en o.
loon , dat een beer geeft. peer , yr.

eene soort van peer. —spel, o. in sommige kaartspelen zoodanige kaarten, waaronder twee of meer heeren zijn , waarmedc
trekken moeten gehaald warden. —woning, yr. woning van een, beer.
4'11ffeergewaden, o. mrv. geschenkcn van
een' vassal aan zijn' beer.
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neerlijk

(-er, -st,) by. en

bw. van den

beer : Beerlijke regten;tip,.. een' hoogen graad
van inwendigegoedheid, inzonderh. van niterlijk aanzien en pracht bezittende, zeer schoon,
voortreffelijk : Een heerlijke maaltijd. Del
is heerlijk.-1ijkheid, yr. (nirv. -heden,)
hooge graad van in- en uitwendige voorregten , inzonderh. uiterlijke pracht : De
vorsten met al bunne heerlijkheid. 4-, de
eeuwige zaligheid : Het rijk der heerliikheid.*-, heerschappii; ambachtsheerlijkheid.
—oom m. een woord van toespraak bij
R.-C. aan bonne pastoors , onze pastoor,
de pastoor: .Heeroom heeft het bevolen.
lleerschachtig, (-er, -st,) bv. en bw.
heerschzuchtig. .—heid, yr. heerschzucht.
Ileerschap o. (des -s, mrv. -pen,) op
sommige plaatsen, heer, meester, mevrouw,
meesteres. —schappij , yr. (mrv. -en,)
bestuur, gebied , magt , gezag.
neerschen, o. w. met H., ais heer bevelen
of gebieden ; de heerschappij voeren : GOD
heerscht over alles; fig. de overmagt hebben:
Eene heersehende neting zonde. 4-, in
twang zijn : Er heerschen nog vele bijgeloovigheden. *-, in den hoogeren schrifitijI,
gevonden worden, zich aanhoudend aan de
zinnen vertoonen : De diepste rust heerscht
allerwegen. —er m. (des -s, mrv. -s,)
die heerscht ; vorst , regent. ---eyes , yr.
(mrv. -sen,) die heerscht ; vorstin , regentes.

—ing, yr. — lust m. —zucht , yr.
—zuchtig (-er, -st,) bv. en bw. met
de zucht orn te heerschen behebd. —zuchtigheid, yr.
Ileertje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van beer.

fleesch , (-er, -st,) by. en bw. dal' en
schraal van stem , schor : _Hij was heesch.
Eene heesche stem. —achtig, by. cenigszins heesch. —heid, yr.
Ileester, m. (des -5, mrv. -s,) cen niet
zeer hoop opschietend struikgewas : Een
bloeijende heester. *-, lange stek voor opgaande eiken of beuken , in Gelder!. en elders
heister genoemd : Men heeft dear vier
honderd eiken heesters gepoot. —achtig, by. —gewas o. heester , struikgewas. —tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van heester.
fleet , (-er, -st.) by. en bw. in een' hoogen
graad warm : Beet water , ijzer. Een heete
zomer. Eene heete koorts , koorts met hitte
gepaard. Sprw. Het ging r r heel van den
rooster, Het ging er heet toe , men vocht
er sterk. Men moet het ijzer srneden ,
wanneer het heet is men moet zich de
gelegenheid ten nutte maken. Het is een
heet ijzer of hangijzer om aan te tasten ,
zie Illangijzer; fig. Ileete tranen schreijen. Beet gebakerd, zie Illeethoofdig.

Op heeter dead betrapt worden , juist
terwijI bet feit begaan \vomit. Beet en ioud
uit e'e'nen mond blazen , zieh zelven niet
gelijk blijven. Op heete kolen staan . bransterk prikkelend :
den van verlangen.
Wat is die peper heel. zeer gezet op
iets : Beet op het spel. 4-, ridsig . geil
Een bok is een heet dier. —en, b. w.
heet make!).
neeten, ongel. b. w. (ik heette, geheeten,)
iemand een' naam geven noemen :
zullen het hondje Flora heeten. Iemand
zijn' vriend heeten. Fernand welkom heeten,
hem verwelkomen. -, iernand of iets voor
dit of dat verklaren : Dat heet ik slapen!
zijn verlangen niten ,
lets goed heeten.
dat iets geschiede: Wie heeft tt dat geheeten?
Iemand iets heeten liegen , iemand tot een'
leugenaar maken. Zij heeft het mij heeten.
0. w. met H.. genoemd worden ,
liegen.
een' naam voeren : Hij heet Peter.
beduiden beleekenen : Wat beet dat in
't Franseh? Wat ?wet dat? wat wit dat
zeggen ?; fig. Wat zal dat heeten? gemeenz.
waarom geschiedt date Dat heel eerst getrouwheid !
fleeter, m. (des -s, mrv. -s,) die beet
maakt. —hoofd , rn. en yr. driftig of
opvliegend mensch. —hoofdig, (-er,
-st,) by. en bw. driftig , opvliegend.
—hoofdigheid, y r. drift , opvliegendheid.
lief , yr. heffe. boom , m. bevel ,
werktuig, waarmede iets wordt opgeheven.
—deeg, o. weinig gebruik. zuurdeesem.
—fe , yr. droesem ; fig. De heffe des
volks,het graauw, gepeupel. —fen , ongel.
b. w. ( ik hicf, geheven.) in de hoogte hewegen : lemand op het paard heffen. Een
kind ten loop heffen. 4-, heffend nemen ,
doen betalen : Geld heffen. Schattingen
hebren.*- bij papiermakers , elders leggen,
de bladen van de vil ten nemen en op elkander
leggen. —fer, m. (des -s, mrv. -s.)
—tang, yr. (ntry- -en,) het halm ;
Geldheffing. —offer, o. offer , dat
men aan GOD brengt. ster, vr. (mrv. -s.)
Heft, o., zie Hecht.
enz. , zie Ilevig, enz.
Meg, vr. (mrv. -gen,) —ge, yr. (mrv.
-n,) haag. —geschaar, yr. groote
schaar,, waarmede heggen worden geschoren.
—gevnur , o. wiize van vuren , maarbg
enkele soldaten uit bet gelid treden . vuren
en dan terug keeren , waarria andere op
de zelfde wijze vuren.
tusschenw, om stil te bonder, : Ilet
van verwondering
loop niet zoo hard !
of vreugde ; zie ook
Ilei, yr. beide.
Mei, yr. (mrv. -jen,) heiblok. —bans, m:
baas of opziener bij bet heiwerk.
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bezem van beide.
Heiblok, o. werktuig om palen in den
grond te slaan.
*Heiboender,
boender van hei.
*Heibrantl, m. brand in de hei.
Heid , nitgang ter worming van vronwelijke
zelfstandige naamwoorden, die of Gene algemeenheid van personen, als een geheel gedacht , voorstellen , bij voorb, menschheid,
christenheid, of gewooniijk als begripsnamcn bet wezen , de eigenaardige wijze
of gesteldheid van bet stamwoord op zich
zelf beschouwd voorstellen , en ten deele
van persoonnamen gevormd wonder, bij
voorb. i4odhei(1, het gocldelijke wezen
kindschheid. toestand van kind te zijn ; ten
decle en wel hooldzakelijk van bijyoegelijke
naamwoorden en deelwoorden , bij voorb.
blindheid, donkerheid, irrijheid , wijsheid,
bescheidenheid , belezenheid, d. bet blind
zijn , (looker zijn, enz.; in verdere toepassing gaan zulke narnen van begrippen in
namen van voorwerpen over , voorb. de
godheid (1. i. God zeif, cone eenheid,
zwakheid schoonheid.
*Heidamp m. heirook.
Heide, Yr. (wry. -n,) eerie onvruchtbare
enkel met heidekruid en wild struikgewas
begroeide vlakte : De Gorsselsche beide.
het op zoodanige heiden groeijende piantengeslacht , dat vele soorten telt, ook wel
eons heidekruid en heidestruik gehecten ,
antlers bekend onder den naam erica: De
lange heide wordt tot bezems,om te branden, enz. sebrnikt. —ebloem , Yr.
bloom van bet heidekrnid. ekruid ,
0. beide. —en , onverb. by. van !wide.
Heiden , m. (des -s, mrv. -en,) die niet
den ecoigen waren God , maar verscheidene
goden of argoden aanbidt ; inzonderh. die
noch Christen , noch Jood, noch Muzelman
is ; in scherts, con ongedoopte ; lig. ongeloovige of iemand , die zich aan de christelijke godsdienst onttrekt: Die vent is een
heiden (mrv. -s,) naam van zekere landloopers, die in sommige landen rondzwerven,
bunne eigene taal en gewoonten behben
waardoor zij
flindostansehen oorsprong
verraden. In fi.:nropa houden er zich misschien
of 800,000 op. Nog in do vorige ceuw
vond men hen ook in ors vaderland. Ze
zijn berbergiers, paardetnisehers , ketellappers , enz. en wanneer zij onder v0 order,
bonder) zij zich met waarzeggen bezig.
—donna, o. (des -s,) de toestand en het
geloof van cen' heiden ; de vereeniging van
al le heidensehe godsdiensten en godsdienstige
begrippen. , be. en bw. tot bet
beidendom belloorende of daarin gegrond;
Belie heidensche vrouw , conevrouw onder
de heidenen ; fig. goddeloos , hoogst onzedelijk : Een heidensch leven.

Heil

* Heldeplant a yr. plant
van beide.
-struik m. heide.
Heidin , vr.(mrv. -non.) vrouw of dochter
bij de heidens. —netje, o. (des -s, mrv.
-s.) verkleinw, van heidin.
Hen
, b. w. met eerie hei indrijven :
Palen in den grond heijen. *-, o. w. met
van een schip, diep pan. —jing, yr.
Heihreliel , m. krekel , (ho zich in de
beide ophoudt.
o. (des -s,) welvaart of geluk des
mensehen : lemand hell en zegen wenschen.
Zijn Neil bij God zoeken. de eeuwige
gelukzaligheid : De orde des hells. -and,
m. (des -s, mrv. -en ) redder, bevrijder,,
inzonderh. Jezus Christus als verlosser der
menschheid. —begeerig, by. begeerig
naar de eeuwige zaligheid. ---riot, yr.
cone soort van groote vette hot. —bron
toost,
yr. bron des boils. —dronk
gezondheid, —fontein , yr. heilbron.
tieing (-er, -st.) bv. en bw. onbeclorven,
grestelijk en redelijk volmaakt : God is
heilig. De heiliye geest , de derde persoon
der godheid. van edele mensehen : De
heilige maagd. De heilige apostelen. -,
in do 11.-C. kerk , van heilig verklaarde ,
d. als voorbeeiden ter opetilijke veneering
uitgekozen , mensehen: De heilige Sebastianus. De heilige Cecilia ; van bier :
met een bijbegrip van berisping , huichelvan zedelijke reinachti;, sehijnheilig.
held en volmaaktheid getuigende of daarin
gegrond : Een heilig leven. wat met
God en de godsdienst in betrekking staat :
Eene heiliye waarheid. De heilige schrift.
Eene heiki e pleats. Ilet heilige avondcerbied
maal. Ben heilig voornemen.
inhoezemend or daarmede verbonden Eene
heilige state. onschendbaar : Een heilig
regt. Jets heilig bewaren. De bander des
bloeds zijn mij heilig. Heilig verzekeren.
*--, aan de heiligen gewijd : Een heilige
dog. -, m. (des -s, mrv. -en,) cen Christen,
die voor uitnemend cleugdzaam geacht is :
avond m. de
De heiligen vereeren.
avond voor cen feest, viera yond tijd,
waarin men met werkt. —been , o. een

onder de teeldeelen gelegen been , dat voor
onFchendbaar gehouden wordt. —bitter,
0. Bone bittere slikartsenij. —dom o.
(des -s, mrv. -men.) cone heilige plants;
icts , dat heilig is of daarvoor gehouden
wordt. —domshuisje 0. sakristij.
—e , m. en yr. (des -n, Tore. -n,) heilig.
—en b. w. heilig maker, d. eerie
zedelijke yolmaaktheid aan ids bijzetten:
Het doll heilit cle middelen, aan de
Godheid of aan goddelijke doeleinden wijden:
Eerie eheiligde plants. *-, voor heilig
crkennen : Uw naam worde geheiligd. -,
onder bet vial der heiligen plaatsen: 11ij
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nerd orn zt'ne deugden geheiligd. *-,
cerbied voor lets betoonen ; De dag worde
steeds door u geheiligd. tot cen heilig
L ebruik afzonderen : Z .eh tot eene plegtige
enst heiligen. — lieid , vr. het heilig
zijn : Gods heiligheid.
bij
titel
van den pans: Ztjne —ing,
vr. —je, o. (des -s, mrv. -s.) afbeeldsel
van een' twinge; prent, waarop de afbeelding van ear,' heilige staat ; fig. eene prent
in het algerneen. —lijk bw. being.
--maker, tn. die heilig maakt , loch
enkel van God en zijn' geest. —making,
yr. bij godgeleerden , verheffinp, tot vol..
maaktheid ,
—schender
schender van hetgene heilig is. —schennis y r. schending van betgene heilig is.
Nteilloos, (- loozer, -ste,) bv. en bw. zonder
hell, ongelukkip; verderfelijk Een helllooze naeht. zeer snood : Een heilloos
niensch. Eerie heillooze daad. —loosheid yr. —rijk , (-er, -st,) b y . en bw.
rijk in Heil. —weg , m. wee, des beds of
der zaligheid. --wensch, toewenselling van lied. —zaani, (-zamer, -st,)
b y . ligcharnelijk of geestelijk hell brengend.
—za,amheid, yr.
Heim , zic Ileem. —elijk, (-er, -st,)
1w. en bw. verhorgen , hetgerie niet door
anderen gezien of voor hen bedekt wordt
gehouden , geheim : Een heimekk gernak,
d. een sekreet. Een heimekke minnehandel. .ffeimelijk iij lets te werk gaan.
—elijkheid, vr. geheimheid. -keer,
m. teru8keer naar buis. —pie, o. (des -s,
?11711 -s,) soort van keekel, die zieh gaarne
op warme plaatser, in de hnizen ophoudt ,
buiskrekel. —raad, enz. , zie Heernraad, enz. —wee, o. een ziekelijk verlangen naar bins of naar de geboorteplaats.
Ileinde, bw. nabij dock enkel in: Heinde
en see , in de nabijheid en in de verte.
Heinen, b. W. doe!, enkel nog in : Afheinen,
beheinPn en omheinen. —ing, vr. (mrv.
-en,) omtuining , tuir, , hang, beg. -ingje,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van !reining.
—sloot , yr. sloot , welke ter omheining
client.
Ileipa,al, m. paal , die ingeheid is of
zal wirden.
Heir , o. (des -s, mrv. -en,) eene groote
menigte gelijkaardige dingen , welke zieb
naast of.bij elkander bevinden ; inzonderh.
cone tot den krijg uitgeruste wenigte,
leger : Het bevel over een hair voeren.
—baan, yr. openbare wag. —bijl, yr.
strijdbijl. -hairier, m. beirbiji. -kracht,
yr. sterkte van een leger; strijdkracht.
—leger, o. leger, heir.
*Ileirook m. rook van beibrand.
Ileirschaar, yr. in den bijbelst. sehaar
van engelcn. —schouw, y r. warea-

Heitz
schou*ing.—togt, m. lirijfistogt. --troy,
En. legertros. —vaart y r. heirtogt.
—vorst, m. veroud, aanvoerder van een
lager. —weg,
heirbaan.
Ileisa , tusschenw. ter uitdrukking van
vrengde :

, Vriencli

'Heistelling, yr. stellinp; , waarmedc bet
beiblok op en over wordt bewogen. 'leiwerk o. heijen ; geheid week.
litek o. (des -s, mrv. -ken.) getralred afsehutsel ; inzonderh. een zoodanig afschutsel,
dat los- en toegaat en tot ingang dicta :
Een ij:eren hek ; Het hek sluiten ,
de laatste zijn. Sprw. De hekken zijn verhangen, de zaken zijn veranderd. /let hek
is van den dam , er is Been toezigt.
op schepen , bet vlalike deal des spiegels
van den bekbalk , d. vat, den bovensten
laatsten balk achter in bet schip tot ,het
hoogste gedeelte van bet booed. —balk ,
m. boyenste laatste balk achter in het schip.
—boot, vr. soort van boot.
nekel, m. vies -s, mrv. -s,) can met opstaande draadspitsen voorzien werktuig orn
bet vlas en den hennep van de scheven te
reinigen ; fig. Iemand over den hekel
halen, hem scherp berispen gevoelig bespotter]. Met het hoofd tegen den hekel
loopen, zijr, plan verijdeld zien , bot vane!).
Zie Eke'. —aar m. (des -s, mrv. -s,)
—aarster y r. (mrv. -s,) die bekelt.
—achtig, (-er, -st,) by. en bw. scherp
berispend. —achtigheid,yr.—dicht,
o. sellimpdiebt.—dichter, rn.—dichtster , yr. — en , b. w. (vitas of hennep)
door den liekel balen ; lig. scherp berispen.
(-er, -s7,) by. en hw. hekelaehtig.
—igheid, yr. —schrift, o. bekelend
geschrift. —step vr. (mrv.-s.)—taal,
yr. bekelende tail. —tand, rn. tand van
een' hake!. —teef, vr. bits wijf, Xantippe.
—woord o. hekelend wooed.
11-11eligeld, o. tol voor bet doorgaan van
cen hek. je, o. (des -s, mrv. -s,) y eakleinw. van hek. —kespringer,
fig. wild en gedachteloos Jong meusch.
lacks, vr. (mrv. -en,) tooveres;
gemeenz.
listig wijf of Luisdier
Die kat is eene
regte heks.
*Iffekschei, y r. scbei in cen hek.
Illeksen, 0. w. met 11., tooveren. -dans,
m. dans der heksen. —kruid, o. zeker
gewas. —rtt eesiter , m. toovenaar ;
fig. gerneenz. fig : Hij is peen heksenmeester,
hij is niet bijzonder bedreven.
yr. in het gemeene Leven, eene soort van
euphorbia. --proses o. proms team
beksen. —werk, o. tooverwerk.
Iffekserij , yr. (mrv. -en,) tooverij.
Helisje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw„
van licks.
Iffeksluler, m. rlie een hek slut; fig.
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laatste van eene rij; inzonderh. laatste
kind. —stut, m. op schepen, stut van
het bek.
He',
-st,) liv. en bw. schel en zuiver
van geluid : Eene helle stem. dat eene
hooge mate van Licht heeft Eene helle
vlam.
Het, o. zie
o.
Biel, vr. (inn. -len,) oorspronkelijk
eene verborirene plaats; van daar nog
in een saiip : verborgen onderruim ,
waar blokken en touwen linen ; bij kléermakers : plaats, waar de overgeschotene
nieuwe hipper) geborgen worden ; pakhuis.
waar smokkelgoederen worden gehorgen ;
plaats, aar men schepen aan den ketting
tegt ; inzonderh. verblijfplaats der verdoernden : In de hel komen. Ter helle varen ;
fig. de bewoners der bet , de booze geesten
en verdoemden : De hel lachte, juichte.
de helsche straf: Eene hel op aarde
hebben. *-, ondragelijke kwelling : Een
boos wijf is eene hel in huis. hevige
twist, krakeel : De hel bouwen.*-, in den
bijbel , bet schimnienrijk ; bet Graf; van
hier : Zoo donker als de het
lielaas tusschenw. ter aanduiding van
eerie klagt : De man is , helaas ! onherstelbaar verloren.
Held, m. (des -s, mrv. .en,) persoon , die
met buitengewone ligchaamskracht moed
en dapperheid paart ; inzonderh. een dapper
krijgsrnan : Napoleon was een groat held.
Een
die in jets uitstekend is
held in het drinken. de hoofdpersoon
in een tooneelstuk , een' roman , enz. -dadig, zie lieldhaftig. —enbloed,
0, hloed van een' held of van helden.
—enbrief, eene soort van dichterluke brieven , ondersteld als geschreven door
Belden der oudheid. —endaad, vr.
daad van een' held , dappere of stoute daad.
—endeugd , vr. eene deugd, welke den
waren held voegi; eerie deugd, waartoe moed
en standvastigheid vereischt worden. --enMatt , o. gedicht , waarin de daden van
een' held worden bezongen. —endichter,
schriker van een heldendielit. —endood, dood van een' held. —engeest, in. geest of denkwijze van den
held. —engeslaelit, o. geslacht van
helden. eiamoed ,
rimed van een'
held , heldhaftigheid. —enroem, m.
room you ee n ' — ensittak , 0. beldendaad. —enteelt, vr. heldengeslaelit.
—entijd, m. de tijd der helden ; de
tijd , waarin de vaderlandsche helden leaden,
welke de dichters hebben bezongen. —enzang m. heldendicht. —enzanger,
In. lieldendichter.
Kehler, (-der, -st,) bv. en bw, dat cell'
hoogen graad van licht
Eene Ixtlere

fieD
dam. Een helder glas. Helder weir. Dehears brandt welder; fig. duidelijk Belderk
oogenblikAen, de tijd, waarin een krankzirmige eene duidelijke zelfbewustheid heeft.
glansrijk , school/, net : Eeu helder
huis. Eene heldere meid, schel klinkend : Eene heldere klok, stein ; fig. ter
doge: lemand helder afrossen. —en, b.
w. helder maken. 0. . met Z., helder
worden. —held , yr. —ing , yr.-ties,
bw. verkleinw. van helder, neties , net ,
proper. --ziend, by. hij maglietiseurs,
Clair-yoyant. —ziendlieid, vr.
Heldhaftig, (-er, -st,) b y . en bw. als
een held , inoedig. —haftigkeid, vr.
—haftiglijk, bw.—in, vr. (mrv. -en,)
vrouw,, welke den moed van een' held bezit.
—innenbrief, eerie soort van dial»
terlijke brieven, ondersteld te zijn geschreven
door heldinnen der ondheid,
—duister,, by. half Fielder
en half donker te gelij k , voornamelijk in
de sehilderkunst, elair-obscur.
Helen , b. w. verzwijgen Jets voor een'
vriend helen. verbergen : Gestolen goederen helen. —er, rn. (des -s, mrv. -s.)
die heelt. Sprw. De heler is zoo yoed als
de stele/, die gestolen goederen verbergt
is even strafhaar,, als de lief zelf.
lielft, yr. (mrv. -en, ) het halve gedeelte
van iets: Gij krijgt de helft van dat, laken.
Iets op de haft lalen verkoken. —je, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van he'll.
Helhond, m. in de fabell. der Grieken
en liomeinen , een hond met drie koppen ,
welke den ingang der he! bewaakt Cerberusi
fig. een scheldwoord , duivel.
Ileling, yr. het helen.
liellebaard m. (des
mrv. -en.) spies
met eene barte (d. waarmee gestoken en gehouwen kan worden welder
een krijgswapen, thaws nog enkel bij groote
heeren het wapen van hfivachten te voet.
ier,, m. (des -s, nay .-s, -en,) man, die
met een' liellcbaard gewapend is.
'Kellen, o. w. met H., allangen voor of
ter zijde overhangen : Deze muur pelt een
weinig ; van liter in de wiskunde .Een
hellend vlak ; fig. overhellen , geneigd zijn.
Heller, m. (des -s, mrv. -s,) bier en daar
in Duitschland de kleinste koperrnunt , de
helft van een penning ; fig. Hij geejt er
yeen' Keller (d.
niets) om.
litelleveeg, vr. (nirv. -vegen,) boos wijt,
dui%
—wacht, y r. heltiond.-wicht,
scheldwoord, verdoemeling.
Hellig, (-er, -st,) by. en bw. in de gemeenz. taal van sommige streken , toornig „
boos , vergramd : Ik was hellig op hem.
Melling, yr. (mrv. -en,) het Mellen ;
bellende plaats; sclieepswerf: Bet sch i p stunt
op de hellitig.*-, ijfjesliennep.
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Helm, m. (des -s, mrv. -en,) een lange
steel , enkel irr samenstelling, zie Helmstok.
Helm, rn. (des -s,) eerie grassoort , waarrnede men de duinen beplant (Duinhelm),
om het wegstuiven te beletten.
Helm, m. (des -s, mrv. -en,) een halfrond
deksel van het bovenste eens ligchaams :
De helm van een' destilleerketel.*-, inzonderh. een ijzeren , enz. stormhoed , vroeger
een voornaam deel van de wapenrusting ,
thans nog gebruikelijk als sieraad boven een
wapen : Een opene helm, waarbij het gezigt onbedekt is. een, vlies , waarmeé kinderen en dieren soms ter wergild
komen : Met een' helm geboren zijn,
volgens bet bijgeloof, geboren zijn om geluk
te hebben. —hos , tn. helmpluim. —et,
0. (des -s, mrv. -ten,) bij dickers, helm.
—gat , 0. gat in den helm. —kam
nn., — krans m. sieraad in den vorm
van een' hanekarn op den helm. (Helmkruid , o. schildkruid.) —pje, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van helm. (Helmplant , y r. plant van den duinhelm.)
vr. pluim van een' helm.
--schild , 0. --sieraad , o.
—spits , yr. bovenste gedeelte van een'
helm. —stijltje o. in de plantk. stamen.
stok , roerstok. (1Ielmstruik,
in.) —teeken o. teeken op den helm.

—top, rn.
Ilelpen, ongel. b. W. (ik hielp, —somtijds
ook nog hoip, oCschoou minder etlel , —
geholpeti,) iema rids toestand verbeteren ,
hem van iets kwaads bevrijden , nit een
gevaar, eene verlegenheid of een' nood
redden : lemand helpen werken. Elkander
helpen. Ik kan a niet helpen. Help u
zell. Zoo witarlijk helpe mij God Almagtig! ,
manier van eedzwering. verbonden met
eenige voorzetsels in meer of minder afwijkende beteekenissen ; als : 1.) aan, als :
remand aan een auibt helpen, iemand tot
het bekomen van een arnbt behulpzaam
vezen. remand aan den host helpen , aan
zijn brood helpen. Een meisje aan den
man helpen, haar een' man bezorgen. Eene
waar aan den man helpen , er een' kooper
voor viuden. Er is geen helpen aan , dat
kan niet verholpen worden ; 2.) b ij , als :
Iernand ergens bij helpen , iemand bij het
verrigten van jets behulpzaam ziju ; 3.)
binnen, als : lemand binnen helpen,
hem de middelen verschafien , orn humeri
te komen 4.) tri ten, als ; remand
buiten helpen ; 5.) door , als : remand
door het water helpen ; fig. Ile zal er u
reel door helpen; 6.) i n , als : remand in
huis helpen; fig. remand in den grond
helpen , hem ongeinkkig of arm maken.
remand in de ma.iqg of ira cle war

Heand
helpen, i. hem in de war brengen. Deze
arts heeft er reeds menigeen in 't graf
•qeltolpen ; 7.) rn e t , als : remand met jets
helpen , iemand iets bezorgen , leenen, enz.;
zoo zegt bij voorb. een' koopman , die eene
verlangde waar niet heeft Daarmede kan
1k u niet helpen. Met die som ben ik nog
met geholpen , zij is niet toereikend. Runt
ge mij ook met vijftig gulden helpen ? ;
8.) naar, als: remind ergens naar toe
helpen, iemand behulpzaam zijn , om naar
eene plaats te komen. Iernand naar de
andere ivereld helpen , hem van kant maken ; 9.) o m , als : lemctnd de das om den
huls helpen, iemand bij het omdoen zijner
das behulpzaam wezen. a Vorsten orn land
en luiden helpen.» OFT. ; 10.) onder,
als: remand onder dak helpen ; 11.) op,
als : remand op het paard helpen, op een'
berg helpen, remand weder op de been
helpen , hem weder op de been doen komen;
12.) over, als: Een schippersknecht hielp
nlij over de rivier ; 13.) u i t als : remand
nit den nood, uit de verlegenheid helper'.
1k zal u uit den droom helpen. ik zal het
u uitleggen ; 14.) van, als: remand van
het paard helpen, d. i. hem daarvan helpen
afstijgen. voordeel aanbrengen , baten :
Wat helpt het? Dit middel helpt voor of
tegen de koorts. f-, beletten , voorkomen :
Hij kon het niet helpen. Ik kan 't niet
—er
helpen, het is mijne schuld
m. (des -s, mrv. -s,) —ster,, yr. (mrv. -s,)
die helpt : RV was een helper in den nood.
—zeel, o. hulpzeel.
lielsch, (-er, -ste.) bv. dat in de her is of
daartoe bahoort : De helsehe straf ; fig.
hoogst arselmwelijk; gemeen
—heid, yr.

Meister, zie Iltalster.
Den' , tussehenw. orn iemand te roepen of
te doen std. staan. Missehien ware het betel.,
km te schrijven.
Hein , verbogen naamval van IN.
Ilemd o. (des -s, mrv. -en,) kleedingstuk
van linnen , katoen , wol , enz. dat gemeenlijk op het bloote lijf wordt gedragen : In
het hemd of het bloote hemd zijn ,
zitten ; fig. remand tot op het hemd nitkleeden , uitschudden , hem arm makers.
Geen hemd aan hebben, zeer arm
zij n. Spew. Bet hemd is nader dan de role,
worth gezegd , wanneer men aan iemand
enz. die ores nader dan een ander aan il aat ,
de voorkeur geeft. —eboord in. beds-

boord van een hemd. —edoek o. e-

katoen, o.—eknoop,m.--elinnen,
o. —enaaister,, vr. —je, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van hemd. —rok,
m. op vele plaatsen , borstrok —sboord,
m. hemdeboord. —sklier, o. zie Kiier.
-slip, vr. slip van een hemd. -sinOnw, Yr.
44
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Memel m. (des -s, mrv. -en,) oudtijds
cen dak, en wel bepaaldelijk een gewelfd
dak ; van hier pert men nog tegenwoordig
den naam van hemel aan eerie soort van
dak nit kostbare stof hover] vorstelijke
personen, zie Troonhemel; het bovenste
Vil 11 eene koets, ledekant : De kennel ran
dit ledekant is slecht. *-, bet sehijnbaar
biaauwe gewelf, dat omen aardbol onigeeft
Under den blaanwen of blooten kennel
slapen. De :on slant reeds hoog aon den
kernel. Hemel en aarde; fig. Hemel en
aarde bewegen alles aanwenden. Sprw.
Als de hemel valt , zijn wij alle flood ,
dat zal niet ligt gebeuren. "-, de dampkring
der aarde , en de dampen , wolken , enz.
zelven : Een heldere , bewolkte kernel. *-,
hemelstreek , klimaat : « Onder vreemde
,71 versehillende hemelen.» de zigtbare
ligehamen in bet wereldrnim : Den loop
des hemels waarnemen. "-, het verblijf van
God , de engelen en de gelukzaligen : Onze
vader in den kernel. In den hemel komen,
in dezen zin ook als een meervond gedacht
of in onderscheidene ruimten verdeeld ; fig.
de hoogste mate van phi!: : Len' hewed
op aarde hebben."-, het Opperwezen , God :
De Hemel beware mij ! Den Hemel zij
dank ! Gave de Bernet! Om 's Newels
wille Mijn Hemel! —besehrijver,

m. —beschrijving, vr.—bewoner,
m., —bewoonstet' , y r. die den hemel
bewoont. —bode, m. engel. —bol m.
hemelligehaam. —boog, rn. geweif des
hemels. —brood, o. manna. -dauw,
m. bij dichters, regen. —en, 0. w. met
Z., naar den hemel vliegen; streven.-globe,
yr. bol , waarop zigt bare hemel is voorgesteld. —heer , in. GOD. —beer ,
—heir , o. de engelen.—hof, o. paradijs,
hemel. —hoog , by. en bw. zeer boog :
Iemand hernelhoog rerheffen, hem grootelijks roemen. —1kaart , yr. kaart , weike
den zigtbaren hemel voorsteit. —kiloot.
m. zie
m. hernelglobe.
melboog en illiemelstreek. -ladder , y r. in den hij bel , de ladder van
Jakob. —Licht , 0. Licht des hemels ;
hemelligchaam. —ligchaarn o. ster.
—ling , m. en vr. die den hemel bewoont.
—loop , m. sterreloop. loopikunde,
vr. sterrekunde. —poort „ vr. —rijk,
o. verblijf der gezaligden paradijs. —sblaauw,, by . azuur. —sbrood, o.
manna. — sch , (-er, -sic,) by. en bw. dat
in of aan den hemel is , daaraan gelijkt ,
van daar komt: De hemelsehe Vader ; fig.
goddelijk. —sgezind, (-er, -st,) bv.
gocivrtichtig„ sleutel, m. sleuteibloem.
—steeken, o. teeken van den dierenriem: De twaalf hemelsteekenen. -streek,
y r. klimaat. —tergend, bv. fig. asehu-

lienk
welijk , schrceuwend. tje , o. (des -s,
mrv. -s.) verkleinw. van hemel. —vaart ,
y r. opvaart naar den hemel ; inzonderh,
De hernelvaart van Christus. vaartsdag , m. de dag , waarop Christus ten
hemel voer, , 10 dagen voor pinkster.
—wader, in. God. —val, bij vroegere
dichters, betgene onmiddellijk nit den hemei,
d. van God , komt , bij v. eene wet , eett
gezang. —vreugd vr. —waarts,
bw. naar den hemel.
Heinmen , b. w. iemand hem ! toeroepen.
Hen , verbogen naamval van het voornaamw.

Hij.
Hen , yr. -nen,) wijfje van eene haan,
en van andere vogelen , Welke tot dit geslacht
behooren. Sprw. Eene blinde hen vindt
soms ook eene korrel, een onkundige brengt
sours we! jets te weeg , dat cen' kundige
niet tot oneer zon strekken ; fig. Eene hen
met sporen , eene Leeks , heks, duivelin.
Elenen , bijw. been.
Hen, yr. (mre.-en,) hengsel van een venster.
enz. —el, m. (des. -s, mrv,. -s,) hengelroede ;
in sommige streven , hengsel van eene mand,
cm' emmer,, enz. —elaar in. (des -s,
mrv. -s.) —elaarster, vr. (mrv. -s,)
die hengelt. —elen , o. w. met H., met
den hengel vissehen ; op zijde hangende zich
been en weer bewegen ; been en weer varen;
fig. Naar iets hengelen, naar iets streven.
Om iernands dear hengelen , gestadig our
iemart.ds deur zwieren. De mug hengelt out
de kuars. —elgarde, vr. bengeiroede.
—eling y r. —elmand, y r. hengselmand. —elroede, vr. angeiroede. -elsnoer o. snoer van een' bengel. —elstoof, y r. hengselstoof. —eltje, o. (des
-s, mrv. -s.) verkleinw. van hengel. —sel,
0. (des -s, mre. -s.) heng : De hengsels van
eene deur, (en venster.*-, veelal iets, dat
boogswiize gekroind is , our er een ding te
kunnen aatillattgen : bet hengsel van een'
pot , eene mand, enz. handvat : De hengsels eener dood1ist. —selkorf m.
—selmand yr. —selstoof, yr.
— seltje o. (des -s, miry. -s,) verkleinw.
van hengsel.
Hengst , m. (van den -, rare. -en.) het ongesnedene mannetie der paarden : Een'
heng.tt snijdert. "-, in 't algemeen voor ros,
paarci , inzonderh. moedig paard ; fig. gemeen : Zij is een hengst, zij is zeer geil.
—ebron yr. eene fabelaehtige brow op
den zangberg: tit de hengstebron gedronken
hebben, de diehtkunde beoefenen.
(-er, -st,) by. naar den hengst verlangende,
bronstig ; gemeen w. , ridsig , geil ,
wellustip;. —veniten, 0. veulen van het
maenelijke geslacht.
Henker, m. (des -s, mrv. -s,) dief henker :
De henker ! als uitroep , de drornmel.

-
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Henn
Iffennebezie, yr. framboos.
Etennegat, o. op schepen , opening achter
aan het schip, waardoor het bovenste gedeelte
van het stuurroer in het schip gaat.
*Hennekleed, o. in sommige streken nog
gehruikelijk , doodkleed.
Jiennep , m. (des -s,) eene plant met dikke,
taaije stengels, van welker vezelen men
draJen voor touwen , geweven stoffen , enz.
bereidt ; bereide hennepdraden ; hennepzaad.
Zie ook liennep. —akker , m.

—blouwel,m.—bouw,m.-braak,
y r. —draad, m. —en , onverb. by.
van liennep. —hekel, m. —land, 0.
—linnen, 0. —oogst, m. —one ,

Herd
huisvest zijn of worden. —ier, m. (des
-s, sure. -s,) —ierster, vr. (mrv. -s,)
die eene herberg (hetzij logement of tapperij)
houdt. —ing, yr. --je o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van herberg. --zaam
(-zamer, -st,) by. en bw. geneigd om iemand
to herbergen, gastvrij. —zaamheid, yr.
Herbinden, ongel. b. w. vos. op nieuw
binden. —binding , yr. —blinken,
ongel. o. w. met H., vos. op nieuw blitiken.
—bloeijen o. w. met H., vos. op nienw
bloeijen. - blonk, verl. tijd van herblinken --blonken, verl. dw. van herblinken. —bond , vent. tijd van herbinden.
---bonden , veld. dw. van herbinden.
---borers dw. van herbaren, enkel
gebruik. in den lijdenden vorm : Herboren
worden, op nieuw geboren worden, herleven.
—bouw, m. het herbou wen. —bouwen , b. w. vos. weder ophouwen. Zie

yr. olie van hennepzaad ; fig. shire!, met een
endje touw. —spinner , m. —spin.nerij vr. —spinster , yr. —stok,
m. stengel van den hennep. —teelt yr.
zaad o. —zeel , 0. hulpzeel.
Iouwen. —bouwer, m. —bonIffennetaster, m. fig. albedil.
wing, %T. -bouwster, yr. —bracht,
Hensbeker m. hansheker.
verl. tijd en verl. dw. van herbrengen.
Hennetje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
—braden ongel. b. w. vos. op nicuw
van hen.
braden. —breeuwen b. w. vos. op
Her , yr. (mrv. -ren,) duim , waarop het
meow breeuwen. —brengen onreg.
hengsel van eene deur, enz. draait : De deur
b.w. vos. wederbrengen.*-, vs. van de oudheid
staat op eene her, de deur staat aan.
tot ons brengen : Eene van ouds hergeHer, bijw. dat eene toenadering nit de verte
brachte gewoonte. —bried, tijd
aanduidt : Van alle oudheid her. Van
van herbraden. —buigen ongel. b. w.
ouds her. Van oude tijden her. In samenvos. op meow buigen. —daan , verl. tijd
stelling met werkwoorden behoudt her de
van herdoen. —dacht, tijd en verl.
opgegevene beteekenis in twee woorden
dw. van herdenken. —dagen , b. w.
Herbreugen en Herkomen, alwaar het scheidvos. op nienw dagen of dagvaarden. -,
baar is. Wanneer her de beteekenis heelt
onpers. w. met H., vos. weder dag worden.
van wederom, op nieuw, is het onscheidbaar,
—deed , verl. tijd van herdoen. —deeen bij twee ., herhouden, en hervoeren . in
ten , h. w. vos. op nieuw deelen. —deeden zin van terug, is het onscheidbaar. Herling, yr. —dekken, b. w. vos. op nieuw
bergen , samengesteld uit beer of heir en
dekkeu. , yr. —denken,
bergen, hehoort hiertoe niet. —ademen
onreg. b. w. vos. weder in de gedachten
o. w. met H., vos. weder adem halen.
brengen of roepen zich herinneren. —denHeraut, m. (des -s, mrv. -en,) weleer,
king, vr.
bode , gezant in den krijg ; een plegtige nitroeper; een opziener bij openbare wedstrijden, Herder, in. (des -5, mrv. -s,) oorspronkel.
bewaarder, opziener, hehoeder ; thans inwelke de adellijke wapens en het stamhuis
zonderh. iemand , die het opzigt over cene
moest onderzoeken ; thans , een ambtenaar
veekudde heeft , hetzij als eigenaar of als
van een' vorst of staat , welke plegtige afloontrekkende hoeder voor anderen; fig. in
kondigingen , gewigtige tijdingen overbrengt
de Christ. godsd. , leder geestelijke als opzieen bij openbare plegtigheden onderscheidene
ner, leeraar en zielzorger eener gemeente.
zaken verrigt.
—done, o. (des -s.) —in, yr. (mrv.
Herbakeren, b. w. vos. op nieuw bake-nen,) vrouw van een' herder;; vrouw of
ren. —bakken , ongel. h. w. vos. op
maagd, die het vee hoedt. —innetJe ,
nienw bakken. —baren , b. w. vos, op
o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van berderin.
nienw bares ; zie ook Herboren.
—Mk, by. van een , (inzonderh. geestelijken)
Herberg, yr. (mrv. -en.) weleer cene verherder: Een herderNke brief. bw. als
blijfplaats voor velen , bij v. voor een heir;
een herder , op de wijze van een' herder.
thans : huis , waar men voor geld huisves—loos , by. zonder herder ; fig. zonder
ting en verpleging vindt. Sprw. De waargeestelijken herder. —sdicht, o. dichtstuk,
heid vindt zelden herberg , wordt zelden
waarin herders en hunne verrigtingen worden
met genoegen gehoord. plaats, waar men
beschreven , idylle. --sdochter, yr. —szich met gezelschappen verlustigt , kroeg.
'Knit, yr. de flia van een' herder der
—en, b. w. in zijn finis opnemen ,
oadheid zoo als zij door dichters wordt be0. W. met H., gevesten en verplegen.
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in September. —tijd, m, —vermaak,
schreven ; scbalmei. —shond m. —s0. --vreugd , y r. — vrneht , vr.
huisje. o., —shut , yr. bet buisje of
de but van een herder . inzonderh. in het
—weder , —weer , 0. het ruwe weer
veld. —sjongen —sknaap
in den herfst. —werk , 0. —wind, me
knaap , welke een' herder bij het hoeden
—ziekte yr. —zon. vr.
zijner kudde behulpzaam is. —skout m. Iffergaf, tijd van hergeven. —gesherdersdicht in samenspraken. —sleven,
pen , b. w. vos. op nieuw gespen. —geo. bet leven van menschen , die in de veeyen , ongel. b w. vos. op nieuw geven.
teelt hun bestaan vinden en met hunne kudden
-gieten,ongel.b.w. vos.op nieuw gieten; fig.
rondtrekken. —shied , o. lied van een'
hernieuwen. gieting, yr.— glanzen,
herder ; herdersdicht. —spijp , yr. herb. w. vos. op nieuw glanzen. —gloeijen,
b. w. vos. op nieuw gloeijen. —gommen,
dersfluit. —sspel o. spel van herders;
tooneelstuk waarin de personen herders en
b. w. vos. op nieuw gornmen. —gooijen,
herderinnen ziju. —sstaf, m. staf, waarb. w. vos. op nieuw gooijen. —goot,
van zich de herders tot onderscheidene
yen. tijd van hergieten. —goten , verl.
einden bedienen ; inzonderh. een staf met
dw. van hergieten. —graven, ongel. b.
w. vos. op nieuw graven. —greep , yen.
een klein schopje , waarmede zij kluiten
aarde naar verwijderde schapen erpen ,
tijd van hergrijpen. —grepen, yen. dw.
om ben daarvan daan weg te jageu fig.
van hergriken. ---7grijpen ongel. b. w.
vos. op nieuw grijpen ; fig. weder opvatten.
de kromme staf der bisschoppen en abten.
—groef, yeti. tijd van hergraven.-groei—sstok 9 m. herdersstaf. —stasch , yr.
tasch of zak , melken de herders tot widerjen , o. w. met Z., vos. op nieuw groeijen.
- groenen, o. W. met Z., vos. weder groen
scheidene einden omhangen ; taschjeskruid.
morden. —gronden, b. w. vos. op nieuw
--suurtje o. uurtje , hetwelk verliefilen
gronden. —haalster, yr. (mrv.-s,)die herter bevrediging en tot genot der liefde
baalt. - hakken, b.w. yos.oplienw hakken.
gunstig is. —svolit o. een yolk , dat het
—halen b. W. vos. op nieuw halen ;
herdersleven leidt. —szang m. herdersfig. herdoen : lk, zal het nog eens herhalen.
dicht.
Uerdoen onreg. b. w. vos. op nieuw
herzeggen lemands woorden herhalen.
—haler m. —haling , vr. (mrv.
doen. —doening , vr. —doop in. bet
-en,) bet herhalen : Brj herhaling , gedurig
berdoopen nieuwe doop. doopen , b.
op nieuw. In herhalingen vervallen , d. i.
W. vos. op nieuw doopen ; fig. iernand een'
meermalen bet zeilde zeggen. —halingsanderen naam geven. —dooper , m.
wederdooper. —dooping vr. —dorschool , vr. school , waarin bet geleerde
schen, b. w. vos. op nieuw dorschen.
berhaald wordt. —helfen ongel. b. w.
—draaijen, b. w. vos. op nieuw draaijen.
vos. weinig gebruik. op nieuw beffen
Ziane stein herheffen: VOND. —hef—druk m. bet berdrukken ; nieuwe
fing , yr. —hekelen , b. w. vos. op
druk, berdrukt bock. — drultilken, b. w.
nieuw bekeler.. —Weld yen. tijd van
vos. op nieuw drukken Dat werk is nooit
herhouden. —houden, onreg. b. w. vos.
herdrukt. , Yr. eenen,
veroud. of ten minste weinig gebruik., terug
- eenigen, b. w. vos. op nieuw vereenigen.
bonder ' , af houden. —luaren., b. w. vos.
—eeniging —eening, y r. —eerop nieuw huren. —huwen , b. w. vos.
lijken , b. w. vos. weder eerli j k verklaren,
rehabiliteren. vr. —egweirtig of niet in gebruik, wederorn huwen.
—ijk m. herijking. —ijken , b. w. vos.
gen,b. w.vos.op nienw eggen.—eischen,
b. w. vos wederorn eischen. —eischer,
op nienw ijken. —Wang , yr. bet herijken.
m. —eisching yr. —enten, b. Hering, era., zie Haring, enz.
enting, vr. Eitersnneren , b. w. vos. weder in bet
w. vos. op nieuw enter„
geheugen roepen of brengen lemand (3. n v. )
felerfst, m. (van den -, wiry. -en,) jaargetijde

iets he pin neren. Zich iets herinneren.
tusschen den zorner en den winter ; fig. de
leinand of Zich aan iets herrinneren, wordt
latere levensjaren. —achtig , (-er, -st,)
by. naar den berfst gelijkende , of overeendoor sommigen geschreven en door eukelt
taalkundigen verdedigd. --ing yr. (mrv.
kornstig den !wrist Herfitachtig we6..
—avond , —bloem , yr. - boter,
-en,)het herinneren, bet herinnerde ; het beryr. —dag, m. —draad, m. zornerdraad.
inneringsyermogen. -ingsvermogen, 0.
—hoen, o. hoen , flat een' heer door zijn' Herk , enz. , zie Hark enz.
pachter in den herfst wordt gebrachi. Herkaarden, b. w. vos. op nieuw kaarden.
o. nahooi.
yr. —knol,
—kaauwen b. w. vos. op Meow of'
in. —hoorts, vr. najaarskoorts.
andermaal kaauwen , d. i. bet reeds p,rof
yr. —inaand , yr. de negende maand des
gekaauwde en in de eerste maag afgevoerde
jaars, September.—morgen, rn. - nacht,
voeder weder naar boven brengen , gelijk
in, —nachtevening, vr. nachtevening
bet rundvee , de schapen enz, doe!) , s elke
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daarom herkaauwende dieren worden

genoemd: Zieke koeijen herkaauwen Naar
voeder niet; fig. herdenken: Een liefhebber
die meer de gedacliten herkaauwt, dan de
letters boekstaa ft. » —liaauwer, m.
fig. die herkaauwt d. herdenkt , vroeger
de naaw van een tijdsehrift.—kaauwing,
vr. —kalken , b. w. vos. op nieuw
kalken. —kammen , b. w. vos. op nieuw
kammen. --kappen, b. w. vos. op nieuw
kappen. —keeren , b. w. vos. op nieuw
keeren. *-, o. w. met Z., vos. terng keeren.
—kennen , b. w. vos. wederkennen.

—kenning, vr.-lienningsteeken,
0. teeken ter herkennin; lens. —keuren,
b. w. vos. op nieuw keuren.
vr. (mrv. -en.) nienwe keuring.
ba,ar by. weder verkiesbaar. —kiezen,
ongel. b. w. vos. op nieuw kiezen of verkiezen. —kiezing yr. (mrv. -en,)
—kleuren , b. w. vos. op nieuw kleuren.
—kneden b. w. vos. op nieuw kneden.
—knoopen , b. w. vos. op nieuw knoopen ; fig. hernieuwen : De gescheidene
vriendschap herknoopen. —knooping ,
yr. —kocht vent. tijd en vent.
dw. van herkoopen —koken i). w.
vos. op nieuw koken ; fig. op Meow zorgvuldig overwegen. --komen , onreg.
vs.
o. w. met Z., vos. wederkomen.
afkomen , tot ons komen. o. fig. gebruik,
gewoonte : Een oud herkonzen. —komst,
yr. of komst. —komstig , by. alkomstig.
—koop m. vernieuwde koop. —Ii.00pen , onreg. b. w. vos. op nieuw koopen,
wederkoopen. —kooper, m. —koopster yr. —koos vert. tijd van herkiezen. —koperen , b. w. vos. op nieuw
koperen. —kozen , dw. van herkiezen. —lirammen, b. w. vos. op nieuw
krammen. —kreeg, verl. tijd van herkriigen.-11,Eregen, verl.dw. van herkrijgen.
—krijgen, ongel. b. w. vos. wederkrijgen:
Ientands gunst herkrijgen. —krijging,
vr. , ongel. b, w. vos. op
nieuw krirnpen. —kromp vent. tijd van
herkrimpen. —krompen vent. dw. van
herkrimpen. —kroonen , b. w. vos. op
nieuw kroonen. —krooning, y r. -kruisen , b. w. vos. op nieuw kruisen. -kruising , y r. —kussen , b. w. vos. op nieuw
kussen. —laden , ongel. b. w. vos. op
nieuw laden : Men herlaadt een sclup , een
geweer. — lading , y r. —lakken ,
b. w. vos, op nieuw lakken of verlakken.
, yr. —las , veri. tijd van
herlezen. —leeren , b. w. vos. op nieuw
leeren. —leiden , b. w. vos, op nieuw
leiden ; fig. in de rekenk., enz. veranderen :
Breuken herleiden d. i. die tot den algemeenen noemer brengen. —leiding, vr.
De herleiding der breuken. —letteren,

Hero
b. w. vos. op nieuw letteren; —leven
o. w. met Z., vos. tot het leven terug keeren:
Eens zullen de dooden herleven.*-, nieuwen
wasdom en tier krijgen : In rte lente herleeft
de gansche nataur. op nieuw lust en
kracht bekomen: Hij begint in zzjzz' ouderdom
te herleven ; fig. tot den vorigen stoat wederkeeren : De oorlog hield op en de koophandel begon weldra te herleven. —le-veren , b. w. vos. wederom leveren.
—leving , yr. het herleven. —lezen
ongel. h. w. vos. op nieuw lezen. --lezing 9
yr. —lijmen, b. w. vos. op nieuw lijmen.
—lijming, y r. —maken , b. w. vos.
op nieuw maken. —making , yr. —malen , ongel. b. w. vos. op nieuw males.
—maling yr. --manes, b. w. vos.
op Mum maken.—maning, yr. -mangelen, b. w. vos. op nieuw mangelen.
tijd
—mangeling, yr. —mat,
, b. w. vos. op
van herrneten.
nieuw matters. —matting , yr.
Hermelijn , m. (des -s, rare. -en,) eerie in
noordelijk Europa en Azie levende groote
wezel welker bruine kleur in den winter
geheel wit wordt, met uitzondering der zvvarte
punt van den staart. o. (des -s,) het bont
van dit Bier; een van andere Yellen nagemaakt pelswerk. —en , onverb. by. van
hermelijn. —tje o. (des -s, mrv. -s,) yenkleinw. van hermelijn.
Hermengen, b. w. vos. op nieuw mengen.
—menging, y r. —merli en , b. w.
vos. op nieuw merken. -ntesten,b.w. vos.
op nieuw mesten.—mesting, vr.meten,
ongel. b. w. vos. op nieuw meten. —meting , yr. —metselen , b. w. vos.
op nieuw metselen. —metseling
y r. —mijten , b. w. vos. op nieuw
mijten. —misters, zie Herinesten.
—meubelen , b. w. vos. op nieuw
van meubelen voorzien. —mettbeling,
y r. —mtanten, b. w. vos. op nieuw
munten. —counting, yr. —naaijen,
b. w. vos. op nieuw naaiien.—nagelen,
b. w. vos. op nieuw nagelen. —nam, vent.
tijd van hernemen. —nenten ongel.
b. w. vos. andermaal nemen ; fig. hervatten:
Zij hernam het woord , begot ' weder te
hernam zij.
spreken. a Ik doe het niet ,
heroveren weder innemen : Eene stad
hernernen. —nerving, vr.—nieuwen,
b. w. vos. weder nieuw maken : Een huis
hernieuwen. De vriendschap hernieuwen.
—nieuwer, m. (des -s, mrv. -s.) -nieuwing , vr.—nieuwster, y r. (mrv. -s.)
—noemen, b. w. vos, andermaal noemen.
—noeming , yr. —nomen, vent. dw.
van hernemen. —nommeren b. w.
vos.wederom nommeren.—nommering,
yr. nooden b. w. vos. wetter noodigen. —oefenen , b w. vos. op nieuw
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oefenen. —offeren , b. w. vos. op nieuw
olreren. —olien, b. w. vos. op nieuw
olien. —om, zie Outlier. —openen,
b. w, vos. op nieuw openers. —opening,
y r. —opgeklomin.en, vent. dw. van
beropk limmen. —opgestegen, verl. dw.
van heropstijgen. —opkoinen, onreg.
o. w. met Z., van nieuws opkomen. —opklauteren , 0. w. met Z., van nieuws
opklauteren. ongel.
0. W. met Z., van nieuws opklirnmen. -opstijgen 0. w. met Z., weder
opstijgen. —optooftien , b. w. weder
optooijen. —overaar, m. (des -s, mrv.
—overaarster, yr. (mrv. -s.) die
herovert. —overen, I), w. vos. weder
veroveren , hernemen. —pachten, b. w.
vos. op nieuw pachten. —pachting, yr.
—pa,liken, b. w. vos. op nieuw pakken.

—pakker, m. —pakking, yr.
—pakster , yr. --happen b. w.
vos. op nieuw pappen. —paren, b. w.
vos. wederom paren. *-, o. w. met Z., vos.
op nieuw paren hertrouwen. —paring,
vr.—passen, b. w. vos. op nieuw passen.
—passing, yr. —pauk, zie
—peilen, b. w. vos. op nieuw peilen.
—peiling, yr. —pekken , b. w.
vos. op nieuw pekken. —pekking vr.
—persen, b. w. vos. op nieuw persen.
—persing, yr. —pikken, b. w. vos.
op nieuw pikken. —pikliing, vr.
—plaatsen, b. w. vos. op uieuw plaatsen.
—plaatsing, yr. —plakken, b. w.
vos. op nieuw plakken. yr.
—planten, b. w. vos. op nieuw planten.

—planter , m. —planting, yr.
—plantster, yr. —pleiten, o. w. met
IL, vos. op meow pleiten. —pletten
b. W. vos. op meow plettea. —pletting
yr. —ploegen , b. w. vos. op meow
ploegen. —plooijen, b. w. vos. op nieuw
plooijen. —plukken, b. w. vos. op nieuw
plukken. poederen,-poeijeren
b. w. vos op nieuw poederen of poeijeren.
—poetsen, 1). w. vos. op nieuw poetsen.
—poten, b. w. vos. op nieuw poten.
—poting, yr. —prees, verl. tijd van
herprijzen. —prezen, vent. dw. van herprijzen. -7-prijzen, ongel. w, vos. op
nieuw pruzen. —proeven , b. w. vos.
op nieuw proeven. —proeving , yr.
—punten , b. w. vos. op nieuw punten.
—punting , —raspen, b. w. vos. op
nieuw raspen.
Herre, yr. (mrv. -n,) her.
Herreeg, vet. ). tijd van herrijgen. -Tees,
verl. tijd van herrijzen. regen, verl.
dw. van herrijgen. —rekenen , b. w.
vos. op meow rekenen. —rekken, b. w.
vos. op nieuw rekken. —repelen, b. w.
vos. op ilinm repelen. ---rezen yen'.

Hers
dw. van herrijgen. —rielien, zie
lierruiken. -riigen, ongel. b. w.
op nieuw rijgen. —rijzen , ongel. o. W.
met Z., vos. van nieuw oprijzen. —ringen,
b. w. vos. op nieuw ringer. —roepelijk,
b y . dat herroepen kan worden. —roepelijkheid, yr. —roepen , ongel. b. w.
vos. op nieuw roepen inzonderh. lets door
openbare afkondiging intrekken : Een, bevel
herroepen. over 't algemeen , intrekken,
afschallen , vernietigen. —roken, vent.
dw. van herruiken. —rollen , b. en o.
w. met Z., vos. op nieuw rollen.
yr. —rook, verl. tijd van herruiken.
—rooken, b. w. vos. op nieuw rooken.
—ruiken, ongel. b. w. vos. op nieuw
ruiken. —ruilen, b. w. vos. op nieuw
ruilen. —sausen, b. w. vos. op nieuw
sansen. —sehapen , vett dw. van herscheppen.—schatster, yr.— schatten,
b. w. vos. op nieuw schatten. —schatter,
m.—sehaven, b. w. vos. op nieuw schaven.
—screen, verl. tijd van herschijnen.
scheiden, ongel. b. w. vos. op nieuw
scheiden. --sehelden, ongel. b. w. vos. op
nieuw schelden. —schellen, zie Herschillen. —schen.en, y en!. dw. van
herschijnen. —sehenken, ongel. b. w.
vos. op nieuw schenken. —schepen , b.
vos. op nieuw schepen of inschepen. -scheping, yr. —seheppen, ongel. b. w.
vos. op nieuw scheppen. —sehepper, m.
—schepping , yr. (mrv. -en,) het herseheppen het herschapene. —seltepster,
yr. —seheren, ongel. b. w. op nieuw
scheren. —schetsen, b. w. vos. op nieuw
schetsen. —schlep, verl. tijd van herscheppen. —schijnen, ongel. o. w. met
H., op nieuw schijnen. met Z., weder
verschijnen. —sehijning, yr.

ken, h. w. vos. op nieuw schikken -schiltking, vr. --sehilderen, b. w. vos.
op nieuw schilderen. —schillen, b. w.
vos. op nieuw schillen. —scholfelen,
h. w. vos. op nieuw schoffelen. —schold,
dw. van hersehelden. —scholden,
vex]. dw. van herschelden. —schonli,
verl. tijd van herschenken. —selionlien,
vent. dw. van herschenken. -sehouderen,
b. w. vos. op nieuw schouderen. —schen-wen, b. w. vos. op nieuw schouwen.
—schrabben, h.w. vos.op nieuw schrabhen. —schrapen , b. w. vos. op nieuw
schrapen. —sehrappen, b. w. vos. op
nieuw schrappen. —schreef, verl. tijd
van herschrijven. —schreven, vent. dw.
van herschrijven. —schrijven, ongel.
h.w.vos. op nieuw sehrijven.-schrobben,
h. w. vos. op nieuw schrobben. —sch.ud-

den, b. w. vos. op nieuw schudden.
—schuinien , b. w. vos. op nieuw
schuren . b. w. vos.
schuirnet?.
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—sponse'', b. w. vos. op nieuw sponsen.
nieuw schuren. —schaatten, b. w. vos.
—sponsing. yr. —spoot, verl,tijd van
op nieuw sehutten. —sehuren 9 b. w.
herspuiten, spoten, veil. dw. van hervos. op nieuw schuren.
spuiten.—spreiden , b. w. vos. op nieuw
IHIersen, y r. (mrv. -s, -en,) enket in het
spreiden. —sprenkelen, b. w. vos. op
mrv. en in samenstell. het brein : Iemand
nieuw sprenkelen. —sprenkeling, yr.
de hersens inslaan ; fig. Zip herse, s
—sproot, y en]. tijd van herspruiten.
loopen door , hij kan niet geregeld &Am.
—sproten, veil. dw. van herspruiten.
Het schort hem in de hersens , hij is niet
—spruiten, onyel. 0. w. met Z., vos.
wet bij het hoofd fig. verstand, beeld,
op nieuw spruiten. --stale, veil. tijd van
o. hersenschirn. —bekken, o. hersenpan.
hersteken. —stallen , b. w. vos. op
—klier y r. —loos , by. fig. °rivernieuw stellen. —steer, vent. tijd van
standig. —merg, o. —ontsteking
herstijven. —sicken, ongel. b. w. op
yr.—pan, yr. ---whim, yr. voortbrengsel
nieuw steken. —stet o. herkriking der
eerier ziekelijke verbeelding. —schimmig,
gezondheid, enz. —stelbaar, by. die of dat
(-er, -st,) by. fig. gewaand, ijdel , dwaas.
hersteld kan worden , voor herstelling vat—schimmigheid, yr. —verdichtbaar. —stellen, b. w. vos. op de vorige
set , 0. —vlies, o. —vrucht, yr.
plaats stellen : Herstelt u!, bevelwoord hij
fig. geschrift , werk. —werk 0. fig.
de wapenoefening.
tot den vorigen stand
werk, dat veel nadenken en inspanning
terug brengen Zij herstelden de godsvordert. —woede y r. eene krankzindienst. weder gezond maken : Die
nigheid , die nit eene ontsteking der hersenen
arts of Dat middel zal u weldra herof der hersenhuid ontstaat en met eerie heete
stelbin. f -, o. w. met Z., vos. weder gezond
koorts gepaard gaat.
worden. —stetter, m. —stetting,
liersieren, b. w. vos. op nieuw versieren.
vr.-stelster , vr. -stemmen,o.w. met
—sleep , vent. tijd van herslijpen. -steH., vos. op nieuwstemmen. —stemming,
pen , veil. dw. van herslijpen. —slepen,
y r. (2n,rv. -en.)—stempelen,b.w. vos. op
b. w. vos. op nieuw slepen. —slijpen,
nieuw stempelen. —stempeling yr.
ongel. b. w. vos. op nieuw slijpen. —slij—steven, veil. dw. van herstijven.
ping , yr. —sloot, vent. tijd van her—stiehten, b. w. vos. op nieuw stichsluiten. —sloten, vent. dw. van her.sluiten.
ten. —stichter, m. - stichting, Yr.
—sluiten, ongel. b. w. vos. op nieuw
(mrv. -en,) het herstichten het herstichte.
sluiten. —sluiting, yr. —smeden
—stichtster, yr. —stijven ongel.
h. w. vos, op nieuw smeden ornsrneden :
b. w. vos. op nieuw stijven. —stikken,
Zwaarden tot ploegijzers hersme den.
b. w. vos. op nieuw stikken. —stollen ,
—smeding , yr. —smetten, ongel.
h. w. vos. op nieuw stollen. —stoken.,
b. w. vos. op nieuw smelters. —smelting,
yen!. dw. van hersteken. — stoken,
Yr. —smeren , b. v. vos, op nieuw
1. w. vos. op nieuw stoken. —stoking,
smeren. --severing , vr. —smolt ,
vr. --stoppers, b. w. vos. op nieuw stopveil. tijd van hersmelten. —smolten
pen. —stove'', h. w. vos. op nieuw stoven.
veil. dw. van hersmelten. .-sneden
streden, dw. van herstrijden.
vent. dw. van bersnijden. —sneed veil.
--screed, vveil. tijd van herstrijden.
tijd van hersnijden. snijden ors,gel.
—streek vent. tijd van herstrijken.
b. w. vos. op nieuw snijden. snocijen,
—streken , vent. dw. van herstrijken.
b. w. vos. op nieuw snoeijen. —snout,
—strijden, onyel. b. w. vos. op :nieuw
veil. tijd van hersnniten. —snoten , yeti.
strijden. —strijken, ova. b. w. vos. op
dw. van bersnuiten. —snuiten, ongel.
nieuw strijken. —strikken, b. w. vos.
b. w. vos. op nieuw snuiten. —smelting,
o p nieuw strikken. —strooijen, b. w.
yr. —spaden, b. w. vos. op nieuw spaden.
vos. op nieuw strooijen. —stutten, b. w.
—spading, yr. ---spalken, h. w.
vos. op nieuw stutter'. —suikeren, b.
vos. op nieuw spalken. spalking vr.
w. vos. op nieuw suikeren.
—spannen onyel. b. w. vos. op nieuw
spannen. —spanning, yr. —spelden, alert , o. (des -s, mrv. -en,) een rank , snel
loopend wild dice met hooge dunne beenen,
b. w. vos. op nieuw spelden. spelding,
gespleten hoeven en getakte horens , die
y r. spelen, b. w. vos. op nieuw spelen.
ieder jaar afvallen : meer bepaaldelijk draagt
—speling, vr. —spellen , b. w. vos.
slechts het mannetje dezen naam , terwijt
op nieuw spellen. —speten , b. w. vos.
het wijfje hinde wordt genoemd. We gees
op nieuw speten. —speting, yr. -spijzekere gelijkheid wordt de schalebijter
keren b. w. vos. op nieuw spijkeren.
vliegend hert genoemd. —ebeest o. hert.
—spijwen, b. w. vos. op nieuw spijzen.
—eborst, yr. —ebout, in.
—spitten, b. w. vos. op nieuw spitten.
— spitting , y r. —spoelen, b. w. Iterteekenen, b. w. vos. op nieuw teekenen. —teeliening
vos. op nieuw spoclen. --spoeling , yr.
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Siert
o. --eIllertegebraad, o.
jagt , 0. m, —ekop, m.
Hertelen, b. w. vos. op nieuw telen,
—teling, yr. —tellen, b. w. vos. op
nieuw tellen. —temperen, b. w. vos.
op nieuw temperen.

Hertepastei, vr. pasteivan hertevleeseh.
--tepoot, m. —tevieesch, o.
Hertienen , b. w. vos. op nieuw tienen.
—timmeren , b. w. vos. op nieuw
tirnrnereu. timmering, vr.(mrv. -en,)
het ,liertimmeren ; het hertimmerde. —tippen , b. w. vos. op nieuw tippen.
Hertog, m. (des -s, mrv. -en,) eigenlijk
en oorspronk. aanvoerder van een leger ;
later bestuurder van een landsehap ,
weiks manschappen hij in den oorlog aanvoerde ; thans de tile! van een' ortafhankelijken landheer , in rang beneden den
keurvorst en den groothertog. —dom
0. (des -s, MTV -men,) land , waarover
hertog het pined voert. --elijk , by. dat
een' hertog behoort of voegt. —in , yr.
(ntrv.-nen,) vronw of doehter van een' hertog.
liertogt, m. terugtogt. —tonnen, b. w.
vos. op nieuw totmen. —tonning, yr.
—tooijen , b. w. vos. op nieuw tooijen.
tijd
---tooljing, yr. --trad,
van hertreden. —trappen, b. vos.
op nieuw trappen. —tred, m. tera3tred,
aftogt. —treden , ongel. b. w. vos. op
nieuw treden.--trouw, m. het hertrouwen.
—trouwen, b. en o. w. met Z., vos. op
nieuw trouwen.— trouwing, vr.hertrouw.
nertshoorn, ---horen, m. de !toren
van een hert. 0. de horenachtige stof,,
waaruit de horens van een hert bestaan:
Geest, 01 e, Zout van hertshoren. —yanger nt. een lang jagimes in eene scheede
en met eene greep , dat op de hertejagt
wordt gebruikt ; een kort zijdgewcer.
Hervademen, b. w. vos. op nieuw vademen. --vallen, ongel. o. w. met Z. ,
vos. wederom vallen ; weder afvallen. -valling, y r. vatten w. vos.fig. weder
ondernemen of liever het gestaakte weder
opvatten : Een werk herratten ; getneenz.
Gij moet het eens hervatten , gij moet uw
bezoek eens herhalen. —verven, —verwen, b. w. vos. op nieuw verven.
—verving, -verwing, yr. ---- viel,
verl. tied van bervallen. -vijler,
b. w. vos. op nieuw vijlen. —vijling,
yr. —vinden , ongel. b. w. wederom
vinden. —vinding, yr. —viammen,
b. w. vos. op nieuw vlammen. viseciaten, ongel. b. w. vos. op nieuw vlechten.
—vlijen, b. w. vos. op nieuw vlijen.
—viocht tijd van liervlechten.
—vioehten, verb dw. van berylechten.
--sloeren, b. w. vos. op nieuw %/keret).
vr.
NI..
voegen,

Iterw
vos. op nieuw voegen ; weder samenmegen.
—voeging, yr. —voeren, b. w. vos.
terug yoeren.—voering,yr.—vormen,
b. w. vos. een' anderen vorm aan jets geven,
herseheppen : Een' worm in een vliegje
hervormen.
zedelijk verheteren : De
zeden hervortnen.
herstellen: De godsdienst hervormen. De hervormde godsdienst.
Een of Eene hervormde, d. belijder of
belijdster der hervormde godsdienst. -vormer,m.—vorming, yr. (tom -en,) bet
hervorrnen
Ten tijde der hervorming
d. toe!) de godsdienst hervorrnd werd.
elke verbetering of herstelling : Het gansche
land verheugde zich over de hervorntingen,
welke es onder de regering ran den braver
vorst plaats hadden. -vornatingsfeest
0. feest ter herinnering aan de hervorming
in de godsdienst.—vormingsvoorstel,
0. voorstel ter hervor:ning. —vormingswet, o.--vormster, yr. —vouwen,
ongel. b. w. vos. op nieuw vouwen. —youwing, yr. —vragen , gel. en ongel.
b. w. vos. op nieuw vragen. —vraging,
yr. —vreef, verl. tij 1 van hervrijven.
—vreven verl. dw. van hervrijven.
—vrijven
zie Herwrijiven.
—vroeg , verl. tijd van hervragen. -vatten , b. w. vos. op nieuw vu!ling , IT. —waarts, bw. naar deze
plaats. —wannen , b. w. vos. op nienw
wantien. -wanning, Yr. — wapenen,
b. w. vos. op nieuw wapenen.—wapening.
yr. —warmen h. w. vos. op nieuw
warmen. —warming, yr. — wasschen, ongel. b. w. vos. op meow wasschen. —wassching , yr. —wassen,
ongel. o. W. met Z., vos. op nieuw wassen
of groeijen. —wassen, b. w. vos. op
nieuw wassen of met was bestrijken.
—wegen, ongel. b. w. vos. op niegvy
wegen. —weging, yr. —wenden ,
b. w. vos. op nieuw wenden.:--wending ,
Vt. —wenteten , b. w. vos. op nieuw
entelen. —wenteling, yr. —weryen , ongel. b. w. vos. op nieuw werven.
—werving, yr. —wetten, b. w. vos.
op nieuw wetter). —wieden, 1). w. vos.
op nieuw wieden. —wierf, veil. tijd
van herwerven. , verl. tijd van
herwassen. —wiesch, verl. tijd van herwasschen. —wijden, b.w. vos. op nieuw
wijden. —wijding, yr. —wikken,
b. w. vos. op nieuw wikken. —winden,
ongel. b. w. vos. op nieuw winden. -winnen, ongel. b. w. vos. op nieuw winnen.
—winning, vr —wissel, m. in den
hande1, een wissel , die op den trekker van
eereniet geaceepteerden of een,geprotesteerden
wissel getrokken is. —witten , b. w. vos.
op nieuw witten. —witting, vr. —won,
verl. tijd van Iterwitmen.
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Kern?.
veil. dw. van herwinnen. --worf, zie
Herwierf en Werven.—worven,
veil. dw, van herwerven. —wreef, veil.
tijd van herwrijven. —wreven, veil.
dw. van herwrijven. —wrijven, ongel.
b. w. vos. op nieuw wrijven. —wrijving,
yr. —zaaijen, b. w. vos. op nieuw zaaijen.
—za,aijing, yr. --zadelen, b. w.
vos. op nieuw zadelen. —zadeling, yr.
—zag, veil. tijd van herzien. —zakken,
b. w. vos. op nieuw zakken. —zamelen,
b. w. vos. op nieuw verzame/en. —zameling, yr. — zeeg, veil. tijd van herzijgen. —zeepen , b. w. vos. op nieuw
zeepen. —zegelen , b. w. vos. op nieuw
zegelen. —zegeling, yr. —zegen ,
veil. dw. van herzijgen. -zeggen, onreg.b.
w. vos. op nieuw zeggen. —zegging,
yr. —zetten, b. w, vos. op nieuw zetten.
—zetting, yr. —zien , onreg. b. w.
vos. op nieuw zien; op nieuw nazien. — zie"ling, yr. —ziften, b. w. vos. op nieuw
zifien.—zijgen, ongel. b. w. vos. op nieuw
zijgen. --zingers, ongel. b. w. vos. op
nieuw zingers. —zocht , veil. tijd en veil.
dw. van herzoeken. —zong, veil. tijd
van herzingen. —zongen , veil. dw. van
herzingen. —zoomen, 1). w. vos. op
nieuw zoomen. —zooming, yr. -zouten , ongel. b. w. vos. op nieuw zouten.
—zouting , yr. —zuiveren , b. w.
vos. op nieuw zuiveren. —zuivering,
yr. —zwavelen., b. w. vos. op nieuw
zwavelen. —zwaveling, yr.
Hespe , yr. (mrv. -n,) weinig of niet meer
in gebruik . hieltje van eene ham.
Het, bep. lidw. van het onz. geslacht , zie
Me. #-, pers. voorn. van het onz. geslacht,
zie Hij.
Hette , zie Hine.
Hetgene, zie Illegene. Het wordt veelal
gebruikt met uitlating van 't betrekk. voornaamw. en beantwoordt aan dat hetwelk
en aan wat , als : Hetgene hij zegt , is
waar. ---welk, betrekk. voornaamw. Zie
illewelke en Welke. —zelfile,
zie Dezelfde. —zelve, zie Dezelve. —zij , voegw. dat steeds van of
gevolgd wordt en veelal eene aanvoegende
wijze achter zich heeft , of: Hetzij hij
slope of wake. Voigt er dat op , dan schrijft
men het gescheiden : Het zij dat hij slope
of wake.
lieu, vr. (mrv. -en,) —de , yr. (mrv. -n,)
een platbodemd koopvaardijschip , dat een'
gaffelmast met een mars- en slagzeil voert.
Helm, yr. genoegen , enkel in : Tegen heug
en meug , met tegenzin.
Mengel, rn. (des -s, mrv. -s,) het haal.
Heugelijk, (-er, -st,) by. dat ons verheugt,
genoegelijk : Eene heugelijke tijding. Een
hengelijke day .—elijklkeid , yr.—en,

Iliac
o. vv. met H., enkel in den 3. persoon,
geheugen, in herinnering zijn : Die rein
heugt mij nog. Het heugt mij nog , dat
Kier geen enkel huffs stond. —enis , yr.
geheugenis.
Mealier, m. (des -s, mrv. -s,) in Groningen,
een kruidenier in , t klein.
Heal, yr. (mrv. -en,) houten bruggetje,
waarover men rijdt ; inzonderh. houten
bruggetje , dat los over eene wetering
gelegd. wordt
Hen!, o. (des -s,) hulp , bijstand.
Heul, m. (des -s.) mankop , slaapbol.
—bloent , yr. papaverbloem. —bol,
m. slaapbol , bol van den papaver.
Heulen , o. w. met H., samenspannen ,
het Bens zijn : Met iemand heulen.
Illeulen , 0. w. met H., bij iedere heul
elkander kussen.
Heulsap, o. sap van den slaapbol.
ineultje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van heul , yr.
Heulzaad, o. zaad van den slaapbol.
Heap , yr. (mrv. -en,) het buitenste verhevene deel and er de lendenen aan beide zijden
van het menschelijke en dierlijke ligchaam :
Zij had eene ontwrichte heup. *- , kussentje,
dat vrouwen soms dragen om de rokken op
te houden. —been, o. —iicht , yr.
—pijn, yr., —wee, o. gevoelige pijn
in den omtrek der heupen.
Fleur, bezitt. voornaamw. songs ter welluidendheid gebezigd voor haar , als : Bear
hear was blond.
Heusch, (-er, -ste,) by. en bw. beleefd ,
vriendelijk , voorkomend. —elijit, bw.
—heid, yr.
Heu.vel, m. (des -s, mrv. -s,-en,) eene kleine
hoogte , inzonderh. boven de opperdakte
der aarde. —achtig, (-er, -st,) by. naar
eene heuvel gelijkende , meestal heuvelen
bezittende: Een heuvelachtig land. —tje,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van heave!.
—top, m. top van een' heuvel.
neve, zie Metre. —el, m. (des -s, mrv.
-s,) handspaak , hefboom ; eene kromme
buis , aan beide einden open , die gebruikt
wordt, om door zuigen eerie vloeistof uit een
vat te trekken , tot welk einde het korte
been in de vloeistof wordt gestoken , welke
door het la ngere been naar beneden loopt.
—eltje, o. (des -s, min. -s,) verkleinw,
van bevel. —ig, (-er -st,) by. dat een'
hoogen grand van in wendige sterkte heeft :
Een hevige storm , regen , orkaan. Eene
hevige pijn. Een hevig gevecht. *-, van
de hartstogten , geweldig , onstuimig : Een
hevige toorn, Een hevig gemoed. lievige
woorden.lemand hevig beschuldigen. —igheiti, y r. —iglijk, bw.
Hiacint, m. (des -s, mrv. -en,) een edelgesteente van eene hooggele kleur. *-, yr.
45
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een bolgewas, dat fraaije weiriekende bloemen
ibed. o.
van allerlei kleuren draagt. — g
—ebol, m. —ebloei, m. bloei der
hiacinten. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van hiacint.
m. (des -s. mrv. -en,) hak , achterste
van den voet : Hij bee ft de koude in de
hielen; fig. Iemand de hielen toonen of
laten zien , hem ontvlugten. remand op
de hielen zitten , hem van nabij volgen of
vervolgen. Ik had naauwelijks mijne hielen
geligt , ik had mij naauwelijks %erwijderd.
Zij begint reeds naar hare hielen te zien ,
zij begint reeds aan de vrijers to denken.
van eene kous, eerie laars, een' Schoen,
enz. hak. —en, o. w. met H., van een
schip, achter overhel len. —ing, yr.
(MIT. -en,) het hielen ; achterste van de kiel ;
achterstuk van eene schaats. —ingtouvw,
0. touw aan de hieling. —leder, -leer,
o. leer van den hiel.
verl. tijd van helpen.
Iffielstu.k, o. stuk aan of van den hiel.

ilieltik, zie litiltik.

/NU
fora
nevens , bw. benevens dit.
bij dit. —binnen bw. binnen dit.
—boven, bw. boven dit ; fig. in den
hemel. ---buiten, hw. buiten dit. -door,
bw. door dit ; door deze plaats. ---been,
bw. naar deze plaats of zijde. —in, bw.
in dit ; in deze plaats. —lantlsch, by.
in dit land : De hierlandsche borer.
—longs, bw. tangs dit of deze plaats.
—metite, bw. met dit : Wat wilt gij
hiermede aanvangen ? --na na dit;
na dezen, in het andere leven. —naar,
bw. naar dit: Hiernaar hebt gij u te
rigten. —naast, bw. naast dit ; fig.
bij mijn' buurman (aan deze zijde),
—namaals, bw. later ; in bet andere
Leven. —seven, bw. nevens dit , hierneVMS hiernaast , bij mijn' buurman. —nevens, bw. nevens dit , hierneven , hierbij.
—out, bw. om dit ; fig. om deze reden :
Hierom kan het niet geschieden. —omstreeks , bw. in deze sucker' , in dezen
omtrek.—omtrent, bw. betreffende dit;
bieromstreeks. —wader, bw. onder ' dit.
—op, bw. op dit : Ik verlaat mij hierop.
hierna. —over, bw. hiertegenover ;
over dit : Hierover liet hij zich niet uit.
—tegen , bw. tegen dit Wet hebt gij
hiertegen in te bren gen ? —tegenover,
bw. tegenover de plaats , waar men is ; bij
mijn' overbunr. —toe bw. tot dit : Tot
hiertoe , tot op deze plaats ; tot dos verre.
—tu.sschen', bw. tusschen deze dingen :
Biertusschen is weinig onderseheid. ,
bw. uit dit Ilieruit blijkt het. Het gevolg,
dat men hierait trok. —van, bw. van dit :
Biervan weet ik niets- Hiervan daan , van
bier. Iliervan daan komt het. —voor, bw.

o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van hiel ; fig. Het hieltje van de ham
kluiven , zijn laatste geld verteren,
Hier bw. op deze plaats , op de plaats,
naauwer of ruimer genornen, waar de spreker
zich bevindt : Bier ligt uw boek. 1k woon
hier. Bet is bier (in daze stad , plaats,
enz.) de gewoonte. Bier te lande , in dit
land. Hier en daar,, op deze en gene plaats,
op sommige plaatsen. Hij ging in de vorige
maand van hier ; fig. in deze zaak , in dit
opzigt , in deze omstandigheid: Hier mis
te tasten is gevaarlijk. Van bier ontstond
al die kwelling. op dit tijdstip , thans.
nu , bij deze woorden: Hier kon ik niet
voor dit. —voren, bw. voor dezen.
veroud. vert. tjd van heeten , die nu en
meer zwijgen. als eerste lid van de
dan nog bij sommigen voorkomt.
samenstellingen met voorzetsels staat hier
in plaats van deze , dit en vormt aanwijzende IIij , pers. voornaamw. de mannelijke vorm
bijwoorden die , enkel van zaken gebruikt,
Iles derden persoons, van wien gesproken
wordt , in het vrouwelijke zij , in het onzich Merin van de met daar gevormde
onderscheiden , dat zij op eene zaak , plaats
zijdige het. De verhuiging is :
of omstandigheid betrekking hebben , die
Enkely.
nailer bij den sprekenden persoon is. De
Vr.
0.
M.
voorzetsels worden er dikwijls van afgescheiden, bij voorb. : Zoo ik hier niet van spreek.
Hot.
zij.
1. Hij.
Lie Iliera,an, iffierachter, enz.
2. Zijner, zijns. barer, haars. zijner, zijns.
Daar het niet wel mogelijk is , van de
bet.
haar.
3. Hem.
samenstellingen al de beteekenissen op te
haar.
het.
4. Hem.
seven , waarin zij met de voorzetsels knnnen
voorkomen , zullen wij ons vergenoegen ,
Meerv.
de voornaamste medc te deelen , en bet aan
Vr.
M.
0.
den gebruiker overlaten , om de andere nit
den samenhang op te makes. —aan
zij.
zij.
1. Zij.
bw. aan dit : Ilieraan heb ik niet gedacht.
2. Hunner,huns. barer, bars. bunner,huns•
—achter, bw. achter dit ; achter de
bun.
Naar.
3. Hun.
plaats, waar zich de spreker bevindt.
haar.
hen.
4. Hen.
—af, bw. gemeenz. van dit. ----beneden ,
bw. beneden dit ; fig. op de ze aarde. -be/agar en hen toonloos zijo
Wanneer
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veranderen ze dikwijls in ze , dat echter na
een voorzetsel niet aan te raden is. *-, bepalend voornaalnw. degene, diegene : Hij „ die
tevreden is , kan niet ongelukkig zijn. -,
rn. mannetje van eenige diersoorten : Is die
vogel een hij of eene zij ? ; gemeenz. : Is
de persoon , van wien gij spreekt, een hij
of eene z:qj ?
ongel. en gel. o. w. met H. , hoorbaar en met moeiteademen : Naar den adept
hijgen ; fig. sterk vedangen : lojg van
verlangen naar uw hell. —er m. (des -s,
211r1 -s,) die hijgt. —ing, yr. —ster yr.
(MrV. -s.)
o. (des -s. en.) in de dagelijksche taal , huwelijk. —zna,akster yr.
koppelaarster. —makes', o. het koppelen.
—maker m. koppelaar ; koek , die bij
gelegenheid van een huwelijk word gebruikt.
o. w. met H., in Groningen , enz.
hijgen,
Mikis vr. (aim -zen,) stuk gerookt vleesch,
Ilijschbiok o. blok of katrol om mee
te hijschen. —en , ongel. en gel. b.w. (ik
heesch , geheschen,) door middel van eene
katrol omhoog trekkers : Waren nit het
schip hijschen. De zeilen hijsehen.-touw,
0. touw , door middelvan hetweik jets opgetrokken of neergelaten wordt.
Iiijsje o. (des -s, mrv. -s,) vcrkleinw. van
hijs.
Ilij ze vr. (mrv. -11.) hijs.
Ellijzop m. (des -s.) eerie plant van een'
speeerijaelthgen reuk en bitteren smaak.
, (des -s, mrv. -ken,) een onwillekenrige stootende zucht . elders snik , snok genoeind: Den hik hebben. --je o. (des
frier en daar
Mr . -5,) yerkleinw. van hik ;
oogenin de taal van het dagelijksche
rnet H., den hik hebben.
-- ken 9 o.
Hild , yr. (mrv. -en.) —e , yr. (thry.
in Gelded. , enz. eene ruimte hovers den
koestal ter berging van stroo , horn , enz.
lialietje , 0. (des -s, wr y. -s.) de klep in
cone pomp.
Hitt vr. (mrv. -en,) in Noordh. de kruk
boven aan een' kloet.
m. (des -s, mrv.
bikkel.
,
lie litalitielen..
latintale , yr. (mrv, -n,) het wijfje van een het.
—kali , 0. Jong hert.
fl1iIe 9 m. (des -s.) beletsel , nadeel :
Iemand hinder doen. 1k heb er geen' hinder
can. Zonder hinder, ongehinderd. —en,
b. W. belemmeren , tegenhouden benadeelen:
Dat hindert nil) in den gang. Dat zal owe
ge:ondheid niet hinderen ; onaangenaambeid veroorzaken : Het hinderde mij,
dot il ly zoo onuriendeljk werdt ontvangen.
—Jug- , yr.
, Yr. verborgen plaats,
waar
vijand
(-er, -st,) by.

mitt
hindered belemmerend; fig. onaangenaam.
—his, vr. (mrv. -sen,) hetgene hindert
belemmering.
Ilinkbaan yr. baan waarop kinderen
hinken. —en , o. w. met H. , wanneer do!
yoortduring en met Z. wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt , mank gaan
zich bij bet gaan meer op de eerie dan op de
andere zijde bewegen : Iiij hinkt. Op beide
zijden hinken. Zij is naar Otis toegehinkt.
Dit paard hinkt met den eenen voet ; fig.
op beide zijden hinken , niet weten , wat
men kiezen zal. Op twee gedaehten hinken
besluiteloos zijn. Niemand hinkt aan eens
(faders zeer , men bekreunt zich weinig om
het lijden van anderen. Deze gelijkenis hinkt.
gaat mank , is onjuist. De hinkende bode
of Ilet hinkende paard komt achteraan
het ergste kornt bet laatste. *-, op een been
springen. m. en yr. spotnaarn
voor iemand , die hinkt , die kreupel of
mank gaat. —ing yr. —perk o.
perk , waarin kinderen hinken. —spel , o.
kinderspel , dat in hinken bestaat.
Ilinne gien —Hiken o. w. met H. ,
van plarden , brieschen ; ginneken.
enz., zie litappelen enz.
Historie vr. (mrv.
geschiedenis, anti
'elk woord men in een' deftigen stip de voorkeur geeft. —blad o. fig. geschiedenis.
—schilder
schilder , welke zijne
stukken uit de geschiedenis ontleent.
schrijver , o. schilderstuk aan de gesehiedenis ontleend. —tie ,
0. (des -s, vire. -s.) verkleinw. van historic.
Ilistorisch bv. err be. dat tot de geschicdenis behoort ; yolgens de geschiedenis.
Hit , m. (des -e, mrr. -ten.) eijenlijk
landsch paard ; van frier voor : soort van
klein paard dat het midden hondt t nsschen
o.
het kleine OI het gewone paard. ---e
(des -s, niry -s.) yerkleinw. van hit.
slats , i Elitsig. —e w. stork aanzetten : De hoiden op het b,A.cliztviin hitsen;
fig. aanstoken 7 oprujen. --ig (-er, -st,)
1w. en bw. wat door Ceti ' hoogen grand van
warinte suet in beweging koint :
hit,ige ingewand ;
door
Wed.
Bitsig now. geld
heyigen trek gedr ev
ritsig : Lone hitsie teef.
held , Yr.
Hitte , yr. 110[0 toestand van hetgene beet
maakt : De hate van de zon , het 'your,
gloeijend inzonderh. een yerhoogde
warmtegraad der l itch t : Door heerscht nook
eene ondragelijke hitte.
eon srnartelijk
gevoel van hi tte : De hitte der koorts.
eene hooge mate van begeerte, werkzaamheid.
drift : Iss dp hitte zzyner jeugd. De hitte
toorn , gramschap ; hevige
van den strijd.
vervolging. - fig, (-er, -st,) b y. en bw. beet.
, yr.
9 bw.
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Ho, tusschenw. om stil te doen staan :

Heed
,

Paardje !

Hobbel , m. (des -s, mrv. -s,) eene oneffene
hoogte, knobbel, doch weinig of niet in gebruik bebalve fig. : De boter is in den hobbel , men kan geene boter nit de melk krijgen , betzij onweder of ietsanders daarvan de
oorzaak is ; gemeenz.: Alles is in den hobbel ,
de heele boel is in de war. 4E-, m. en y r. hobbelbek. --bek, m. en yr. stamelaar, stamelaarster. —en , met H. , zich been en
weer bewegen Wij hobbelden eenigen tijd
tact het schuitje in de gracht. Op een houten
paard hobbelen; fig. traag voortgaan : Om
Merin tot een besluit te komen , hobbelde
men jaar en dog. stootend spreken
stotteren. —ig, (-er, -st,) bv. onefien
inzonderh. van wegen: De weg is zeer hob .
belig. —igheid , y r. —paard, o.
soort van houten paard , waarop kinderen
hobbelen.
Hobben, o. w. met H. , zich op en neer
hewegen ; bijna enkel fig. in : lVa Zang hobben en tobben na vele moeite en inspanning.
Wij hebben wat met hem gehobd en getobd,
wij hebben lang met hem gesukkeld.
*Hobo , y r. (mrv. -en,) een bekend houten
blaasspeeltuig. in. (van den mrv.
-en,) die op de hobo speelt..
Hod debek zie Hobbelbek.
Hoe, bw. a.) vragend naar de wilie , de gesteldheid , als : Roe kunnen die dingen
samengaan ? .Hoe weet gij , waar liij zich
bevindt ? Hoe staat het met zijne zaken?
Hoe zal de afloop van die zaak wezen ? Hoe
groot is die tuin ? Hoe veel biedt gij er voor?
Hoe zoo? Roe dikwijls? Roe Zang? floe
dat? Hoe sterk die stad zij or ook zij , het
zal niet mogelijk wezen , haar lang te
verdedi gen. Hoe ik het aanvange of ook
aanvange, ik zie er geene uitkomst aan. Hoe
zal die dartelheid u namaals beronwen !
b.) Betrekkelijk ter vervanging van een relatiel, als : Ik, herinner mij nog, hoe hij daar
aankwam. Ik weet zeer goed , hoe het gemaakt wordt. Daarna vertelde bij zijne
moeder , hoe men hem daar behandeld had.
c.) Voor den vergrootenden trap, verdubbeld,
of in het laatste geval met des te , als : Hoe
larger hoe meer hoe liever. Hoe eer hoe
Inter. Hoe meer men slaapt . hoe meer men
slapen moet. Roe vroeger hij uitg a at , des
te later komt hij te Buis. floe of wat. bet
eene of bet andere.*-, o. ter uitdrukking van
cone reden , oorzaak en dergelijke: Hij moet
steeds het hoe en het waarom van alles wezen.
Dioed , m. (des -s, mrv. •en,) hedekking
of bekleeding van het bovenste gedeelte eens
dings, bij voorb. vingerhoed ; een hoofddeksel nit eene vaste of stevige stof vervaardigd : Len zijden, strooij en , niecemeer hepaaldeliik eon
ten , vilten hoed.

meer of minder hoog en stijf boofddeksel, dat
gemeenlijk nit vilt vervaardigd en door mannen
gedragen wordt : Een ronde, driekante ,
zwarte , witte hoed. Den hoed afnemen ,
bij het groeten. femand den rooden hoed
opzetten, hem aartsbisschop maker. -,
eene maat voor gruis en smidskolen , ongeveer 18 N. mudden : Vier hoed gruis.
Hoedanig, vrag. voornaamw. wat voor ?
hoe gedaan ?: Hoedanige man ? .Hoedanige
vrouw? Hoedanig kind ? Wanneer het van
een gevolgd wordt , blijft bet onveranderd:
Hoedanig een man ? Hoedanig eene vrouw ?
cc Hoedanig een is deze , dat hem de winden
en de zee gehoorzaam zip" ? » betrekk.
voornaamw. van welke gedaante, enz. :
Men ziet daar gebeuwen, hoedanige men
er in andere landen geene aantreft. De
verbuiging is :
Enkelv.
Vr.
M.
0.
1. Hoedanige? hoedanige ?
hoedanig ?
2. Hoedanigen ? hoedaniger ? boedanigen ?
3. lioedanigen ? hoedanige

imdanigen ?

hoedanig ?
4. Hoedanigen ? hoedanige ? hoedanig ?

1.
2.
3.
4.

Meerv.
Vr.
Ai.
0.
Hoedanige ? hoedanige ?
hoedanige ?
Hoedaniger ? hoedaniger ? hoedaniger?
Hoedanigen ? hoedanige ?
hoedanigen ?
Hoedanige ? hoedanige ? hoedanige ?

—heid, yr. -heden,) in of uitwendige gesteldheid, tegenstell. van eigenschap :
Die man bezit onderscheidene goede hoedani g heden.
Hoedband, m. band of lint om een' hoed.

—borstel, m.
Hoede, y r. bescherming : In of Onder zijne
horde nemen. voorzorg , voorzigtigheid :
Op zijne hoede zijn. Teg en jets op zijne
hoede zijn.
11111oedebol m. hot van een' hoed. -door,
yr. -fabriek, yr. -fabrikant,
m. -kas, yr. hoededoos. -kooper,
m. -koopman m. -kram.er,
m. -maakster yr. -maken, 0.
-maker, m. -malkerij, yr. (mrv.
-en,)het rnaken van hoeden; kunst om hoeden
te maker; hoedefabriek. —makersdochter yr. -makersgild, o.

-makersjongen
knecht , m. -makersnaald. yr.
-maraersvrouw, NI'. -makersvieduw vr. -makerszoon. m.
Effeeden, w. bet apzigt over iemand of
jets hebben . inzonderh. om het voor nadeel
to hesch I en : Men hoedt schapen ,
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koeen, ganzen, vee, eene kudde. *-(zich),
bank, toonbank : Ik stond voor den hoek ^
op zijnc hoede zijn Zich voor iets hoeden,
—aghtig b y . gehoekt.
m.
tegen lets op zrjne hoede zijn, zich voor
hoekkeper. —bank , vr. toonbank. -boot,
iets in acht nemen. —er , m. (des -s,
y r. hoeker. —buffet o. hoekkas. er,
mrv. -s.) —erin, yr. (mrv. -nen.)
m. (des -s, mrv. -s,) vaartuig dat met
Hoedewinkel,
winkel, waar hoeden
hoekwant vischt ; soort van lastschip, dat
verkocht worden. —gesp , m, gesp aan
naar zulk een vaartuig gelijkt. —huis ,
een' hoedband of hoed. —je , o. (des -s,
huis, dat den hoek ecner straat vormt.
mrv. -s,) verkleinw. van hoed. —lint o.
—ig, (-er, -st,) b y. dat hoeken heeft.
Hoedster , yr. (mrv. -s,) die hoedt.
—igheid yr. —je , (des -s, rimy. -s,)
1H[oedvilt o. vilt voor hoeden.
verkleinw. van hoek : In het hoekje van
Tritoef,, yr. (mrv. -yen,) oorspronk. een omden paard zitten. —kas, —kast , yr.
'mind stuk bouwgrond , zoo veel men voor
kast in den hock van een vertrek. —kezijn . huisgezin hehoefde; hofstede met bet
per, y r. balk , welke den hoek verbindt
noodige akkerland, enz.
en boudt. —man, rn. beeld, dat tot
Hoef, m. (des -s, mrv. -ven,) de horensieraad aan de hoeken van den spiegel der
achtige bekleeding onder aan den voet van
schepen wordt geplaatst. —meetkunde,
een paard , ezel , muddier, enz.—blad, o.
yr. het meten van hoeken. —meter , m.
eerie plant , welker blades naar een' paarwerktuig, waarmee in de wiskunde hoeken
dehoef gelijken. —hamer, m. hamer,
worden gemeten. —meting , yr. —sell,
welken de hoefsmedert bij het beslaan der
by. in de Nederl. geschied. , zie liabelpaarden gebruiken. —ijzer o. een naar
jaauwsch. —steen m. steen in der,
den vorm des hoefs gesmeed ijzer , waarmee
hock van een gebouw ; steen voor den hock
de voeten van een paard , enz. van onder
van een gebouw. —stiji , m. stijI , die
bedekt worden. --ijzervormig IW. in
op een' hock staat. —swijze, bw. in
den vorm van een' hock. —tafel Yr.
de gedaante van een hoefijzer. —je o.
tafel, die in een' hock staat. --tared, m.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van hoef.
—kruid 9 o. hoefblad. —mes, o. mes,
oogtand. --vormig, by. hetgene den
waarmcde men den hoef besnijdt. -nagel,
vorm van een' hock heeft. —want , o.
m. nagel, waarmee bet ijzer aan den hoef
vischnetten met hoeken (d.
angels),
—zak , m, aan een biljart, een der zakken
wordt bevestigd. —slag m. slag van den
hoef eens paards , enz. (Hoefslag, m.
aan de vier hoeken. —zuil , yr. zuil
gedeelte van een' dijk of weg, dat iedere
op den hock.
hoeve moet maken of herstellen ; fig. bij *Hoemenigste, zie Hoeveelste.
dick. woning, woonplaats, verblijfplaats ; Uoen , o. (des -s, nay. -deren, -ders,) naam
kring Buiten mijn' hoefslag.) .-mid,
van ondcrscheidene vogelen welke drie
m. smid, die paarden beslaat. —stal m.
teener, van voren en een' van achteren hehnoodstal.
ben , benevens een' korten suave! , bij voorb.
Illoegrootheid yr. bepaalde grootte
veldhoen, berghoen, hazelhoen; inzonderh.
van iets.
het tamme hoen , en wel als naam voor
Hoek , m a, (des -s, mrv. •en,) een spitse
beide geslachten : !wan en hen; ook soms
kant ; inzonderheid de door het samenvoor het jong van eerie hen , en voor eene
komen van twee lijnen or vlakken gevormde
hen. kip : De hoenders zijn al op het rek;
scherpe buitenhoek De hoek van een huis,
fig. Hij slant er in , als malle Jan onder
van eene straat; van frier voor kaap, als:
de hoenders
hij spreekt er onbedaeht
Then wij den hod van Afrika omgezeild
over. Met de hoenders naar het rek gaan,
waren ; fig. Den hoek (het hoekje) al te
vroeg naar bed gaan. "-, bij jagers , veldboven zijn d. i. reeds buiten gevaar zijn,
hoen , patrijs.
zijn oogrrierk reeds bereikt hehben. Hij is Hoenderbeet, rn. vogelkruid. -borst ,
den hoek our, in de volkstaal , hij is flood,
vr. —bout ,
—darm , m. -dief,,
Den hoek omgaan, sterven. "-, de door
rn. —drek m. —ei m. —en , o,
twee lijnen of vlakken gevormcie Nutlet,mrv. van hoen —hok , o. —keutel .
hoek : De hoek van de kamer. Men zoeht
yr. — kop , m. —kooper, m. —kramer , rn. hoenderkooper,, die langs de
hem in alle hoeken ; van bier fig. eene
ruimte ; eene plaats, streek , gewest : Lets
buizen pat. —luis , yr. —maag , yr.
uit den hock (voor den dag) helen. In
maag van een hoen
Eene hoendereen' hoek stoppen , verhergen. tilt den hoek
maag hebbben , gedurig kunnen eten.
4
(voor den dag) komen. '-, gebogen ijzer met
—markt , yr. —melker, m. fig.
weerhaken om te visschen Den hock nitliefhebber van hoenders. —mest , -mist,
werpen ; fig. Hij heeft den hock al in de
In: —nest , o. —pastei y r. —poot,
keel, hij is al gevangen , al in bet net , er
m. —rek o. —s , o. mrv. van linen.
al aan vast.
op sommigc plaaisen bock—soep, y r. --staart m. —stront,
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m. —ties , 0. mrv. verkleinw. van het Hoest m. (van den -,) ziekelij ke toestand der
luchtpijp en der tongen , waarbij men hoest :
oude mrv. hoender. —veer, y r. —vitengel , m.
Een droge 'west. —en 0. W. met H. , de
Hoentje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
lueht met kracht en met een meet of minder
sterk geluid uit de long stooten, meestal onmrv. -en,) gladde ring ;
willekeurig , om de luchtpijp of den rnond
m. (des
der maag van een vreernd ligehaana , inzonhoepel ; wrong op het hoofd.
derh. van shim te hevrijden , of ten gevolge
-s, mrv. -s,) een hoe ') orn een vat : lloepels
van een' krampachtigen prikkel : Jlij hoest
am een vat teggen. --e'en o. W. met
sterk.*-,1). w. gemeenz. als 1k hoest hem
H., met den hoepel spelen , gelijk kirideren
doen , wanneer zij hem met con' stok voortwet ! , ik zal aan zijn verzoek niet voeldoen.
drijven. —elrok rn. weleer eerie soon H etelaar in, (des -s. mrr. -s,) knoeijer,
yr. (wry. -s,)
van zeer wijden vrouwerok , waarin hoebroddelaar. —aarster
yr.
pels van balein , enz. bevestigd
broddelaarster. —arid
knoeister
knoeijerij gektioei, gebrod(el; hroddel werk.
—elstok rn stok waarrnee een hoepel
--en 0 . w. met
knoeijen broddelen ,
worth voortgedreven. —eitje o. (des -s,
zijn werk sleeht doen. —erij vr. hoetelarij.
mrv. -s,) verkleinw, van hoepel. —hont,
o. hout, waarvau men hoepels maakt. -je,
—vverZi vr. hoetelarij.
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van hoep. Hovee vr. (tore. -n,) zie Hoer, yr.
kooprnan ii ltoepels. Itioeveetheid, yr. (narv. -Iredert,) menigte.
—kooper
—ste bv. eerie soort van onbepaald rang—maker , m. werkinan • die hoepels
sehikkend telwoord , waarrnede gevraagd
vervaardigt. —ring, rn. bij kuipers een
words war tie plaats , die een persoon met
ijzeren ring ; gladde ring , hoep. —stok )
opzigt tot, het getal in eerie reeks of eene mern, hoepelstok.
? De
nigle bekleedt : De hoeveelste is
Hoer , vr. (rove. -en,) persoon van het
vrouwelijke ges!aeht, die zich voor loon of
hoeveelste ((lag der rnaand) ii het van &tau ?
winst aan Ace' rnanspersoon prijs gat : Eloeven , b. en o. w. met 11., zie het thans
eerie ongehuwde,
Eerie openbare hoer.
meest gehruikelijke Behoeven.
die zich heeft laten bezwangeren : llj ffoevenaar , in. (des -s, mrv. -s,) eigenaar
heeft eerie hoer van hear (genteekt.
of bewoner eener landhoeve.
iedere maagd vrouw, welke door verboden' j 4 110e-wet voegw, ofschoon sehoon : Hoewel ik u niet ken, wit ik a echter wet een'
bijsiaap de wetten der kuisehlierd sehendt.
(-er, -st,) by. ontuehtig.
goeden read yeven.
—ftehtig
—achtiglkeid yr. —dom , o. (des Illoezee lussehenw. uitroe) van vreugde.
hocrewinkel.
—geroep o, het roepen van hoezee ,
,
-s.) hoererij.
vreugdekreten.
—edochter, yr. edop m. iernand,
die de hoeren bezoekt naloopt. eerder, 4 Hoezeer , zie Egoewel.
m i , —eerster , y r. die hoereert. —e- Hof ni. (des -s, wry. hoven,) eerie omslotene
van hoven opene ruirnte, waarin men endergewaad o. —ejager, m. hoeredop.
seheidene gewassen kweekt, gaard Wit): Deze
-ekind 0. —ekleed , 0. - eW0011groenten zij n nit ntijire eigen' hof.
'deeding vr. —ehoehje , o. zeker
plaats van eeti'vorst : Ten hove verse:Ili:men.
gebak. —etiot o, hoerhuis, horded.
o. vuil lied ,
it het hof verkeeren. Spew. lit ,s deer
—eleven , o.
als awl het hof ve:t Jan laeg,1 . ieder is daar
—e,
gelijk hoeren zingen.
meester ; fig. Open hof hoaden , 'leder bij
loon., rn. 011 to. loon eerier hoete-elo9per,
hoezich ontvangen.*-, de vorstinet zijne
rn. hoerejar,er. —en 0. w. !net
irovelingen enz. : Het hof is op de jagt ;
reren. --epak , o. hoeren. —etsol, rn.
teal eener hoer.
fig. Z ijn hof bij iernand mehen , remand
hoerevooild. -epraat,
traehten to believe! ' , zijne guest pogen to
—eren o. W. met II., in ontuebt, levee ,
waar men pleit
verwerven. 4-, plaats
zich aan hoererij overgeven. --erij , vr. het
geregtshof : De zaak hanyt c dert jeer eis
lever) en bedrijf eener hoer ; ontnehtige omday bzy het Lof. *-.de regtets, die er vergadeetaal NT.
gang buiten het huwelijk.
ren: Het hof zal morgen Ititspreak doen.
-etranen , m. Inn% tranen eerier
weleer een godsdienstig en weidadig gehoer ; geveinsde tranen. —evoogd rn.
m. hoerewaard. —ewa,ard, rn.
stieht , nog over in hoffe. —apothee,k
yr. —apothellier, m. —aril in.
—ewaardin , y r. die hoeren ten gerieve
—bakker m. —balkkerij o.
van anderen lioudt.—ewerk 9 0. hoererij.
—hediende m.—bibliotheek ,
-ewinkel,m. hoerhuis, bordeei.-ezoon,
yr. thin-—befliening,vr.
zoon eener hoer. —hulls, 0. bilis waarin
blotiin. —boer m. —call-rant vr.
lioeren gel ' ouden worden. —sett (-or,
cotiva:rt, vow-. of van het ha. --dame
-ste,)
hoeraebtig. —tje, 0. (des -3, Mire
hot' kell,
yr. hke tiarw we l ke aan
.e,) verlilein van hoer.
van hoen.

Illtoep m. (des
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—dlenst, yr. dienst bij het hof. -drukker, m. boekdrukker van of voor het hof.
—feest 0. feest aan het hof. —felijk ,
(-er, -st,) by. en bw. wellevend , heleefd.

—felijkheid , yr. —gebrulk, o.
gebruik aan het hof. —geregt o. hoog
geregt. —gevolg, o. gevolp; van het hot'.
—gewas , o. tuingewas. —gezin , o.
hofbedienden.—heer, m. beer van het
hof. —hoer, vr. hoer aan het hof. -hond,
m. hoed ter bewakirrg van het bilis en den
omtrek. —houding , yr. al de personen ,
welke tot een hof behooren. —huisje, o.
tuinhuisje. —Jager, m. jager van het ha.
—jonker, m.ionge edelman teropwachting aan het hof. —Suffer, yr. eene juifer
aan het hof. —kamer , yr. tuinkamer.
—kanselier, m. kauselier van het hof:
—ka,pel, yr. kapel van het hof. —kapelaan, m. kapelaan , welke de hofiiapel bedient. --kok , m. —kozniJn., rn.
tuinkomijn.—kruid, o. tuinkruid, tuingewas. —kuiper in. —laan , vr. tuinlaan. o. leven aan het hof.
—lucht, y r. fig. de geest „ welke aan het
hot' heerscht. —ineester, rn. opziener
eener huishouding ; op stoombooten , persoon welke voor het eten enz. zorgt ; opvoeder van een' jongeling. --in.eesterschap, o. post van hofineester. m.
voorheen aan hoven een persoon, welke den
vorst tijdkorting verschafte en wider het
voorregt van een'nar menige harde waarheid
sprak. -partij , y r. partij , welke het hof
is toegedaan. -poort, vr. poort van het
hot: -pop , y r. hofdarne; fig. saletjonker.
—prediker, m. prediker van het hot.
.rand, m.:deraad van een' vorst. -regt ,
regt van het hof.-regter, m. regter van
een —rouw , rn. ronw van het hof;
zeker donker sits. -schenker,m.-schilder,, m. -slager, ,
vr. tuinslak. —sleep, rn. li gstoet. -stad,
vr. stad, waarin het hof is, residentie.-stede,
yr. landgoed ; boerderij. —steeanker,
0. een —stoet, rn. gevolg van het
hof. —vvacht , y r. wacht van het lior.
—wachter , rn. wachtcr van een' tuiti.
—zanger, rn. zar)ger van het ha.
wok, o. (des -s, 1. -keir,) cede afgesch.otene plants , die tot onderseheideee einden
dient, vooral tot berg-jug van velerlei dinged,
doch inzonderh. orn er allerhande gedierte
in op to sluiten , zie de samengesteide

Ouiveholi, Ganzehok Gruishok nondehok, enz. ; gerneenz.
Bij iemand het hok inkrijgen, iemands Yeetrouwen en genegenheid winner/. plants
voor onttakelde seliepen ; in sonarnige streken
eenige bossen of sehoven op der! akker.
-duff, vr.siagdaif. —hand , in. hando, (des -s, mn. -s.)
of ketenhond.

Roll
verklein w. van hok. —keilng , in. en yr.
(des -s, rnrv. -en,) kalf van een jaar ; fig. fang
opgesehoten knaap of meisje. —ken, o. w.
met 11., nederhurken ,hurken ; fig. zegt men
van twee ongetrouwde lieden , die a's man
en vrouw samen leven : Zij hokken samen.
met den onbep. 3. pers. in sommige kaartspelen , om aakr te du iden , dat iemand
Beene volgende kaart heeft Het hokt. Bij
Wien hokt het ? ; fig. Het hokt eryens , er
is ergens een beletsel. —konijn, o. konijn,
dat in eert hok leeft.
not , ( - ler, -st,) by. en bw. dat van binnen
eerie ledige ruimte heeft : Een hale boom.
Eene holle kies ; fig. Eene holle maag , d.
i. eerie ledige. *-, ingebogen , ingevaflen :
Holle oogen, wangen. Een holle wey. Rolle
of Bolgesltpen glazen. De holle hand. Eene
holle lijst, Rol of bol raden, d. or de hoed
met het hone of het bolle boven zal vallen. -,
diep, als nit een hol komende : Eene holle
stem. 4c, van het water, onstuimig, wanneer
er wider de oppervlakte;eene holligheid sehijiit
te zijn : Er ; aat eene holle zee. Het water
stand hal. Eene holle defining ; fig. Bet zal
er hol afloopen , het zal er hevig toegaan.
In het holle van den nacht , in de stilte van
den nacht. Hol over bol Ivegloopen , d. i. met
overhaasting. Ho ! overbolliggen , onderling
zeer oneenig wezen, ij1 : Hol linnen. -,
o. (des -s, nirv. -en,) hone of uitgeholde
ruimte in do aarde in de bergen : Onbesehaafde volken wonen vaak in de Nolen
der bergen. De holen van Wilde dieren. -,
do Intik van een vaartuig ; de ingebogene
vlakte van de hand of den voet. tn. (des
-54 de daad van holler) : De paarden raakten op hol, gin3 en op hol, op den hol,
gingen aan holler! ; fig. Op holraken , losbandig wade)). Ztjne zinnen zijn op hol.
lemand op hol helpen , brengen , iemand
tot ongebondenheid brengen. Zijn hoofd is

op hol. _Lifland het hoofd op hol brengen.
-achtig, by. eenigszitis hol. —ader , yr.
de grootste en wijdste hloedader. ---blok ,
o. houten sehoeisel , klomp. —bollig,
(-er, -st.)
Inimig , grappig , kluchtig.
rn. en yr. vraat. --derdebolder , bw. , zie Rol over bol op Hot , hr.

—head, yr. —ijzer, o. gods. —keel,
vr. fir de bouwk. cone holle lijst. m. en
y r. vraat. —Larstig (-er, -st,) b y. met
eene hone korst: Holkorstig brood, d. i.
brood , tussehen welks korst en kruim eerie
ledige ruirn Le Is.
tnssehenw. om door roepen iernand
stil te doer) staan.
o. w. met IL , op den loop zijn :

De paardenbegonnen te hollen ; fig. Het is
hollen of stilstaan, met diem , d. hij goal
van het cone uiterste tot het andere over. Als
yonge lichen eens aan 't halm zijit , Lomeli
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zij moetjelijk tot bedaren. Hollende begeerten. Eene hollende verbeeldingskracht.
met Z. , hollend loopen : De paarden
zijn door de poort Behold. —ligheid
yr. (mrv. -heden,) holheid ; holte. -oogig,
b y , met holle of diep limeade oogen. —s-blok 0. holblok. —rond by.
tegenstelling van bolrond. -rondheid, yr.
Holster, in. (des -s, mrv. -s,) knapzap ;
pistoolkoker aan beide zijden van den zadel.
—kap , ve. linnen of lederen bedekking
van den pistoolkoker. —ma,ker, rn.
Iffoltsblok m. holblok.
liolwangig (-er, -st,) b y . met holle of
ingevallene wangen. —wortel ni, naam
van onderscheidene gewassen met holle
wortels i inzenderb. oosterlueie.
Iona, yr. (wry. -men,) melt: van visschen;
boezemstrook aan een hemd. —baars,
m. mannetje van den baars.
liombergat,o.op schepen gat, dat boven in
de toppen der marsstengen wordt gemaakt.
itombokking m. bokking met horn.
Ilo^nmel, yr. (mrv. -s,) soort van groote
harige bij , met een' goudgelen ring om het
borststuk ; bij zonder angel, weike slechts
dient om te broeden ; Inijaard. — en,
o. w. met H., gonzen , dommelen. —ing
yr. —tje o. (des -s,mrv. -s,) verkleinw.
van burnt-mi.
liommaerd m. (des -s, mrv, -s,)
vr. (mrv. -en.) groot dik stuk :
Hij had eene 'comp brood op de vuist.
ilompelaar, m. (des -s, mrv. -s,)
—aarster, yr. (mrv. -s,) die hompelt.
—en , o. w. met H., wanneer de voortduring , en met Z., wanneer de plaatsverandering hedoeld wordt , strompelvoeten
kwalijk gaan , mank gaan : Zij bee ft reeds
jaren zoo gehompeld. Hij is naar de Lamer
gehompeld. —ig (-er, -st,) b y . kreupel;
fig. hobbelig. —ing , yr. voet , rn.
en vr. die hompelt.
Iffompje o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw.
van hornp.
illomvisch m. hommerd , mannetje der
visschen.
Mond in. (des -s, mrv. -en,) een bekend
viervoetig vleesehetend buisdier,, waarvan
het mannetje reu of rekel en het wijfje
teed!' beet : Hij is seen vriend van honden.
Sprw. Een bloode hoed wordt zelden vet,
wie al te beschroomd is , krijgt zelden veel.
Een doode hond bijt niet, die flood is ,
kan Been kwaad weer doen. Blaffende honden
bijten niet , die dreigt , slaat niet. Zij levee
:omen uls katten en honden, d. zeer
slecht. Vele honden zijn des hazes dood ,
zie Kota men over den hond,
dan kornt men ook over den staart , wanneer men de grootste moeijelijkheden te
boven is , clan volgt het overige van zelf.

Als twee honden vechten orn een been ,
loopt er de derde med keen, wanneer twee
personen om iets twister ' , raakt dikwijls een
derde in het bezit er van. Bekend zijn als
de bonte hond, d. algemeen bekend zijn.
Slapende honden wakker waken, eene
moeijelijkheid , die men kan mijden, veroorzaken. Den hond in den pot vinden , korner),
wanneer het eten opis. Als men een' hond
wil slaan, kan men gentakkelijk een' stok
of een' Anuppel vinden , men kan altijd
wel eerie aanleiding vinden om onregt to
plegen. Al: een hond naar een' steer' bijten,
aan de tweede oorzaken blijven hanger), -,
naam van twee sterrebeelden : De groote
en de kleine hoed. als gemeen schimpwoord , een verachtelijk rnenseh. —ebak, m bak voor de honden. -ebloem,
yr. paardebloern. —eblioemsnla,de ,
yr. molsalade. —ebrood, o. brood voor
honden. —edrek , m. —egek , m.
overdreven liefliebber van honden. -ehaar,
o. Naar van eon' bond. —ehok , o. -ehuis, o. groot hok voor honden. —ejongen, rn. jongen , die op de honden
past. —eketting , rn. ketting , waaraan
een hond vast ligt. —ekeutel yr. —ekop , m. —ekot , o. hondehok. —eleder , —elegr, o. leer van hondevel.
—elegren , onverh. by. van bondele'er.
—en , o. w. met H., gemeenz. ais : Het
zal er honden, er zullen slagen vallen.
—enenden, o. mrv. mule stukken kabeltouw. —enest, o.
enoog, o.
—enoor, o. --epic yr. —epoot
m. —eras, o, ras van honden.
lionderd telw. tienmaal tien eenheden :
Honderd ossen. Een hoofdman over honderd. Vijf honderd gulden ; fig. voor een
onbepaald groot petal : 1k heb het honderd
Leer gezien. Er zijn honderd dingen , die
men niet zeggen Lan, Honderd en zeven
gulden.*-, o. (des -s, mrv. -en.) bonderdtal
Eenige honderdenSinezen.V1)f ten honderd,
d. vijf van honderd ; fig. In het honderd,
in het wild , in wanorde. Het is honderd ,
men is slecbt gemutst.
vr. bet cijfer

100. —armig , by. met honderd armen.
bladig , by. met bonder(' (of zeer vele)
blade!). —deellig, by. in honderden gedeeid.

, by. met honderd

handen. —jarig , by. honderd jaar Dud;
dat lionderd jaar duurt; dat alle honderd jaar
plaats heat.

—maal,

b y. honderd reizen.

bv. honderd keer geschiedende.
---mean rn. (mrv. -marmen.) een van
honderd personen, die samen een geheel
vormen. —mondig hr. met honderd
monden. —oogig, by. met bonder(' of
zeer vele oogen. —ste , by. rangsch. getal
van honderd.
o. (des -n,
-n.)
g leelits een
derdste deel : Zij ontrin
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hebben , lijden. Den honger stillen, verhonderdste.Zie Achtste. Ten honderdste,
drijven. Van honger sterven, omkomen.
in de honderdste plaats. o. elk cijfer,
dat in een getal de derde plaats van de
Sprw. longer is een scherp zu'aard. De
linkerhand geteld hmeernt en het honderdhover is de beste kok. longer maakt
voud der waarie heat , dat zijne figuur
raauu'e boonen zoet ; fig. (in de overzetting
aanwijst. —voetig, by. dat honderd (of
van den bijbel,) hongersnood; sterk yerlangen
vele) voeten heeft. —voud o. honderdnaar jets : De honger naar geld is onvermaal genomen getal of hoeveelheid. —youzadelij. k. —dood m. het sterven van
dig. , by. honderdmaal genomen , honderdhonger. —en, o. w. met H., honger lijden:
Naar de geregtigheid
maal zoo veel.—werf, bw, honderd reizen.
Hi hongert;
er eene sterke begeerte naar
lionderan, in. rug van een' hand.
hongeren, d.
hebben. onpers. met den 4. naaiuv., als:
—stager, m. een kerkedieriaar, welke
zorgen moet , dat er geene honden in de
Mj hongert , ik honger. *-(zich), w. w.
kerk. loopen. —staart m. —stal, rn.
in : Zieh dood hongeren een' vrijwilligen
hongerdood sterven. —ig, (-er, -st,) by.
—tuig, o. tuig , waarin men een' hood
honger hebbende ; fig. begeerig naar geld.
spant. —vet , 0. —vet, o. —ziekte,
—igheid, yr.
yr. eene eigendommelijke ziekte der bonder).
Sprw. zie
—hum- , yr. genezing door iddel van
—wagen, m. wagen , voor welken men
de uiterste matigheid. m.,
honden spant. zweep yr. zweep ,
—lijdster , yr. arme We 00!) het noowaarmede honden warden geslagen.
digste gebrek lijdt. —snood., in. algerneen
Hondje, 0. (des -s mrv. -s,) verkleinw.
gebrek aan de nondzakelijkste levens behoeften.
van bond ; fig. Bij is van het hondie gebeten , gemeenz. hij is trotseli.
als troe- Honig, In. (des -s,) het zoete gele of
witach tige sap, t welk de bijen nit cit bloemen
telwoord :
is een hondje I, bet is lief.
en bloesems bereiden : Oneioijnde hoai g,
—slbeet , rn. beet van cent' hood : Dolled. , die nog niet nitgepeest, is, en
hondsbeet. yr. paardebloern.
—sch, (-er, -ste,) by. en bw. naar den
liomg , die na het uitsnijden van zelYea
nit de cellen vloeit ; fig. [emend hon4,aard der bonder, ; fig. zeer onbeleerd ; geom de n mond smeren, hem vleijeri.-achtig,
meen , vuil : De hondsche wijsbegeerte.
by. naar honig, gelijkende. —bij, yr. btj,
d. i. van Diogenes welke zich « de hood
van welke men den holig, bellarra.
Diogenes noernde. De hondsc he w ijsgeeren.
—schheid, yr. fig. onbeschaamdheid ;
yr. elke bloem , die honig bevat ; eene Ethiopische plant , ill welker honigvaten eerie
gerneenheid. —sda.g , m een der yeelal
aanmerkelijke hoeveelheid van een zwart
heetste zomerdagen van 24. julij tot 23.
zoet sap bevat is. —dauw, in. een doorAugustus. —sdistel, vr. eerie plant. --szigtig, kleverig, zoet sap, dat aan de bladen
dolheid, yr. watervrees. -sgestarnte,
vain vele gewassen nadeel (loot; een zoet
—sgesternte o. de groote hood.
zweet op de bladen van vele gewassen.
—sgras o. eene grassoort kweekgras .
—drank, m. drank uit of met honig
kwekke. —shonger hoogste graad
van honger. —sjong, o. joug van een'
bereid. —geel by. geel als honig.
—kelk m in de bloemen die deelen
bond. —simmer" in. hoildejongen.
in welke zich honig afzondert.
—s-kers, Yr. de bes van het bitterzoet.
yr. gele klenr van den honig. —koek, m
—slkop, in. een haai , zeehond zeekalf.
koek waarin honig gebakken is. -kruid,
—skruid, 0. hondsgras. -skruis o.
o. honigbloem. —pleister, yr. pleister
kr'iis, dat men een' bond awl den hals
or ornslag van honig. —pot, m. -raat,
hangt. o. leis , die zich bij
yr. eene met lion gevii!de schijf in een,
honden ophoudt ; teek. —sroos, yr. wilde
bijenkorl. reuk, m. —sap , o.
roos. —sstar , —sster , yr. de grootste
honigzoet sap. —sumak rn. steen,
en helderste onder de sterren van den grooten
In. een grijze steen , die , w tineer hij tot
bond , en tevens onder alle vaste sterren.
poeijer gesta:npt is , cell zeeten srnaak heeft.
Sirius geheeten. —stand, m. tand van
—ton , yr. —vat, o. vat voor of m3
hond ; oogtand; eene plant , die in
honig ; eene ho g ighe:d waarin zich de
warme linden groeit. —svot in. laag
honig verzameit. —verf, —verw, yr.
woord , gemeene vent , lafhartige kerel.
honigkleur. —water , o. met honig zoet
—sworin, m. tongworm. —swortet,
gemaakt water. -wijn, m. mede. -zeem,
m. hondsgras.
zoet als
0. maagdehonig. —zoet
Rouen, b. w. met verachting bespotten
honig ; fig. suikerzoet, vleijend.
Iemand
lasteren : God honen.
Honing, y r. het honen.
—ner in. (des
mrv. -s.)
Uonger, m. (des -s,) het onaangename Honk, o. (des -s,) in sornmige kinderspelen
plaats van of naar welke men loopt , elders
gevoel van de ledigheid der maag en van de
perk geheeten ; fig. Bij honk blijven, bij
natuurlijke behocfte om te eten !longer
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Lillis blijven , bij huis blijven , zich niet verwijderen. Van honk gaan , van huis gaan ,
zich verwijderen. Van honk zijn, uitzijn ,
van huis zijn.
nonkeren, zie flunkeren.
litoofd, o. (des -s, mrv. -en,) het bovenste
ligchaamsdeel van een' mensch , en soms
van een dier : Zijn hoofd ontblooten , bedekken. _remand het hoofd afslaan. Pijn in
het hoofd hebben. Ik heb het vreeselijk in
het hoofd , gerneenz. , ik heb eene erge
hoofdpijn. -, sommige deelen van het hoofd:
lemand een' slag op het hoofd geven. Een
kaal hoofd. Pleisters aan het hoofd (aan
de slapen) hebben. Hij kreeg eene kleur
om het hoofd , d.
op het aangezigt.
lemand het hoofd (de hersenpan) kloven.
De drank is hem naar het hoofd gestegen.
*-, verstandelijke vermogens : Hij is niet
wel in het hoofd, .Hij beeft het in het
hoofd , gerneenz. hij is niet bij zijn verstand.
Bet hoofd loopt raj one, ik hen verward.
Hij heeft het hoofd er niet bij. het
geheugen : Hij kon de les niet in het of
zijn hoofd krijgen. llebt gij het al in het
hoofd ? *-, eigenzinnigheid : Zijn hoofd
volgen. koppigheid : Zijn hoofd toonen.
Bet knaapie heeft een hoop. *-, verbeelding : Zij heeft het hoofd vol zotternijen.
lemand iets uit het hoofd praten. _remand
iets in het hoofd hangen.
voornemen :
Ver uitziende plannen in het hoofd hebben.
het leven : Het geldt zijn hoofd. Zijn
hoofd zal er mee gemoeid zijn. Ik verzet
er mijn hoofd onder. *-, de geheele persoon:
Een gekroond hoofd. Boofd voor hoofd.
Er zullen hoofden rallen. Zoo reel hoofden
zoo veel zinnen ; van hier nog in de volgende figuurlijke of spreekwoordelijke nitdrakkingen : Zijn of Bet hoofd stooten
te leur gesteld worden , zijn oogmerk niet
hereiken. Handen op het hoofd krijgen.
over iets in moeijelijkheden geraken. Hij
stond voor 't hoofd geslagen, d. bedremmeld , on thrust , verlegen. Het hoofd opbeuren , mood grijpen. lemand voor het
hoofd stooten , hem ombesehoft bejegenen
of behandelen. Het hoofd laten hangen,
moedeloos zijn of worden. Den vijanct het
hoofd bieden , zich tegen hem verzetten.
lemand het hoofd warm maken iemands
driften gaande maken. De hoofdenbij elkander steken , samenspannen. „remand het
hoofd wassehen, hem berispen of doorhalen.
hangt een onwedr boven het hoofd,
ik word door iets onaangenaams bedreigd.
Bet hoofd staat hem dwars, scheef , het
loopt er met hem door; ook : hij is niet
goed p;ebumeurd. Met het hoofd tegen den
muur loopen, lets onmogelijks willen nitvoeren. Waarheen hany,t u het hoofd ?
wat is uw voornemen ? Zijn hoofd met jets

hoofd
breken , zich met iets bemoeijen. !mane'
boven het hoofd wassen , groeijen,
grooter worden dan iernand anders. Twee
hoofden onder gene kaproen , zie Kaproen. Dat springt hem dagelijk voor
het hoofd, dat wordt hem dagelijks verweten. opperhoofd, gezagvoerder,, eerste,
voornaamste : Christus is het hoofd der
gerneente. Het hoofd van eene partij , van
den staat. Het hoofd der R.-C. kerk is
de
de pans. Bet hoofd van het leger.
aanzienlijkste plaats : Aan het hoofd der
vergadering zitten. de spits : Aan het
hoofd van het leger. *-, voorsteven : Wij
lagen met drie ankers voor hoofd.
vaarte , om
zeehavens het geweld des
waters te broken Voor het hoofd liggen.
uitstekende hoek van het gebergte in zee,
of van het hooge land ; bet begin van iets:
Bet hoofd van een' brief , van een boek ,
van eene bladzijde ; van hier: Op het hoofcl
lezen, d. lezen terwij1 men het bovenste
des books naar beneden heeft. *-, hoofdeneind ; wat naar een hoofd gelijkt ; oorzaak,
reden : Uit dien hoofde , om die reden.
Uit hoofde miner afwezendheid. In samenstellingen beteekent hoofd veelal eerste,
voornaamste. —aanlegger, m.
—aannemer, rn. —aanval , m.
—aanvoerder, m. —ader, y r. ader
aan het hoofd ; de voornaamste onder verscheidene aderen. --aderlating, yr.
adertating aan het hoofd. —afdeeling,
yr. —altaar, 0. —artik.el, 0.
eerste artikel. m. voornaamste
balk ; balk , die van de eerie zijde eons gehouws naar de andere loopt balk, die op
eene zuil rust. architraaf. —balsem,
m. balsem voor het hoofd. —band, rn.
band om het hoofd ; voornaamste band onder
lets. —bedekking, yr. hedekking vary
of voor het hoofd. —bedrijf, o. —beginsel , 0. —begrip, o. hoofdinhoud.
—bestanddeel, o. —bestiality o.
opperste bestuur. —bestuurder, in.
eerste bestuurder. —.bestuurster , vr.
eerste bestuarster. --bewijs, o. —bezigheid , yr. — borstel, rn. borstel
voor het hoofd. —boor, yr. schedelboor;
voornaamste boor. —breken. o, moeite
inspanning: Dat werk heeft mij reel hoofdbroken gekost. —brekend, by. moeijelijk,
dat veel inspanning kost : Een hoofdbrekend
werk. —bron, y r. —deel, o. hoofdstuk.

—deken,

m.

—deksel,

o. hoofdbe-

dekking. o. voornaamste
denkbeeld ; gronddenkbeeld. —deugd,
y r. eene uitstekende deugd, welke de grond
van vele andere is. --dour, yr. voornaamste of groote deur. —dijk, m. -dock ,
m. doek voor of orn het hoofd. —doel,
o. —draaijing, yr. draaijing van het
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litoofd
hoofd, duizeling. —duizeling, y r. duisteling in het hoofd. —eigenschap, yr.
—elijk b y . hoofd voor hoofd : Eene
hoofdeligke stemming. —eloos by.
zonder hoofd. —eneinde, yr. dat gedeelte van een bed, enz., waar het hoofd
komt to liggen , tegenstell. van voeteneinde.
—gaiirder, m. hoofdontvanger.-galei,
vr. voornaamste galei , koninklijke galei.
—gang , m; voornaamste gang waarop
andere uitloopen. —gat o. gat voor het
hoofd ; halsgat van een hemd ; voornaamste
gat. —gebouw, o. —gebrek o.
voornaamste gebrek ; fig. grout gebrek.
—geld o. belasting in geld , die van
ieder naar zijn vermogen worth geheven.

—geregt, o.—geselsil, o. —getal,
o. grondgetal, bij v. een, twee, drie , enz.,
in tegenstell. van de rangschikkende
bij voorb. eerste, tweede, derde,enz.
---gezwel o. gezwel aan of in bet hoofd.
—godsdienst y r. —gracht yr.
—grond —haar o. haar op het
hoofd. —hulsel, o. —ig (-er, -st,)
b y. en bw. van wijn enz. die naar
bet hoofd vliegt : Hooldige wijn. koppig,
stijfhoofdig : Zag men ooit zulk een hoofdig,
kind? —igheid, yr. bet hoofdig zijn ;
koppigheid. —ijzer, o. ijzer aan of om
bet hoofd. -ingang, m. -ingeland,
o. (des -s,
-inhoud, m. - mrv. -s,) verkleinw. van hoofd; fig. Hij
heeft een hoofdje , bij is koppig. -kaas,
yr. fijn gehakt en in het zuur gelegd hoofdy leesch. —kantoor o. --kerk, yr.
de voornaamste kerk onder vele ; inzonderh.
eene moederkerk. —ketter, rn, het hoofd
of de stiehter eener ketterij.
m. de eerste kierk. —kleur , y r. voornaamste kleur ; de heerschende kleur.
—klier yr. klier aan het hoofd. -knssen, o. kussen voor het hoofd. —kwaal,
yr. kwaal aan of in het hoofd ; voornaamste
kwaal.--kwartier, o.dat kwartier, waar
zich de bevelhebber eens legers ophoudt.
—leen, o. opperleen. —leer, yr. grondleer. —leer o. leer van den kop der
Yellen. —leger o. —letter , yr.
kapitale of groote letter, bij voorb. A, A.
—lieden —iniden, m. mrv. van
yr. luis op het hoofd.
hoofdman.
—man , m. (mrv. -luiden, -mannen,) kapitein , aanvoerder Een hoofdman
over honderd , in den bijbel , centurion.
deken van een gild. —manschap
0. (des -s,) de post van hoofdman. -mast,
m. groote mast. —middel o. middel
voor het hoofd voornaamste middel. -mis,
yr. groote mis. —misdaad , w. voornaamste misdaad ; misdaad , Welke de doodstraf na zich sleept. —muur, m. voornaamste muur , bij v. buitenmuur van een

je,

Hoofd
gebouw. —neiging vr. heerschende
neiging. —officier, m. opperofficier,,
voornaamste officier. —onderneming,
y r. voornaamste onderneming. —onderwgzer, m. eerste onderwijzer ; onderwijzer , die aan bet hoofd eener school staat.
—ontvanger,, m. voornaamste ontvang.
er , bij welken de mindere ontvangers hunne
ontvangsten mocten storten. —ontwerp,
o. cerste of voornaamste ontwerp. —oognterk, o. —oorzaak ,vr. voornaamste
oorzaak. —paal m. voornaamste of
voorste paal. pacht, y r. algemeene
pacht. —pachter, m. algemeene pachter.
—persoon m. eerste of voornaamste
persoon.—pen1,--peuluw, y r. peuluw
onder het hoofd. —pijn, yr. pijn in het
hoofd. pillen, yr. mrv. pillen tegen
hoofdpijn of ter versterking van het hoofd.
—plaat vr. plaat ter beschutting van
het hoofd; hovenste plaat. —plaats vr.
voornaamste plaats , waar bet bestuur gevestigd is. —planeet , yr. voornaamste
pianeet, als tegenstell. van bijplaneet.
—plank , yr. plank aan het hoofdeneind
van een bed. —pleister, yr. pleister voor
of aan het hoofd. —poeder, —poeijer , o. poeijer ter versterking van het hoofd.

-poort, 0. -- rad, o. -regel, m.
-register , o. -rol, yr. voornaamste
of eerste rol. —selnans , yr. voornaamste
of gewigtigste schans. scheell, o. scheel.
—schild , o. voornaamste schild in cm
wapen. —schob, y r. hooldschubs -schotel , m. voornaamste schotel op eene tafel.
- sellout , m. opperschout. ---schub,
y r. schub op het hoofd ; schilfer op bet
hoofd. -schuld, y r. -schuldeischer,
m. -schnidenaar,, m. -schuw
by. vreesachtig, schroomachtig. -sieraad,
o. sieraad voor het hoofd. —siersel, o.
--sleutel, m. sleutel , waarmede alle of
ten minste vele sloten van een huis geopend
worden , looper, keizer. —singer , m.
sluijer voor het hoofd, voile. —som yr.
kapitaal ; de geheele som. —spansel,
o. draadwerk , 't welk dames in haar kapsel
bezigen. —spit, yr. -stad , y r. de gewigtigste stad van cen land : De hoofdstad
van eene provincie , van een land, de stad,
waar het bestuur gevestigd is. —stel, o.
bet riemwerk , dat het hoofd van een opgetoomd paard omgeeft. --stetting, vr,

—stelsel, o. —steun, m. —stof,
yr. voornaamste stof ; grondstof: Voorheen
kende men slechts vier hoofdstoffen,
aarde , vu,ur,, licht en water. —stoifelijk , by. van de hoof dstoffen. straat ,
yr. —streek , yr. eene der vier streken,
waaruit de hoordwinden waaijen , oost
west, zuid en noord. —talk, m. -tooisel,
o. tooisel voor of van het hoofd, —loon 9

—
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tn. de toon waarin een muziekstuk begint
en eindigt. —touwen, o. mrv. de groote
en dikkc touwen , die aan beide zijden van
bet schip zijn bevestigd en tot aan den mastkorf gaan.—trefien, o. algemeen gevecht.
---trek, m. voornaamste of gewigtigste
trek. —trekker, m. een werktuig ,
woormede een verloskundige het hoof(' van
een kind, dat in het bekken vastgekneld
is , er nit trckt. — yak, o.-verband,
0. verband oin het hoofd. -verbinding,

y r.—verdienste, vr.—verdieping,
yr. —vijand m. vieeseh o.
vleesch van den kop van geslagt vee; boofdkaas. —vioed, m. -17019111S o. eindvonnis. —waarheid yr. --- wacht,
yr. de voornaamste wacht op welke dogelijks de soldaten trekken en van waar de
oyerige waehten bezet en afgelost worden ;
de plaats en het gebonw deter wacht. -wal,
in. de wal urn rle eigenlijke vesting. --wassicking, yr. wasseintig van bet hoofd.
—water.", 0. water in het hoofd ; hoofdwaterzucht. ----waterzueht, vr. waterzucht in het !mold. o. werk met
het hoofcl, voornaamste werk; in de vestingb.
voornaamste vestingwerk. —wet, o. grondwet. --wind, rn. -wind die nit eerie der vier
o. windsel
booldstreken waait.
om of voor bet had. —would., yr. wond
nr, voornaamste
aan het hoofd.
woad , of pinwortel. —wrong,
yr. wrong ter ondersteuning van lasten , die
op bet hoofd worden gedrag-en ; hoofdsiersel,
ZElak vr. de voornaamste of
diadeem.
gewigtigste zaak , waarop het inzonderbeid
by. voornaamste.
nankornt.
bw. voornainelijk,inzonderheid.—zake.
lijlameid, yr. —za llf, vr. zalf voor het
!load. —zee, Yr. oceaan. —zeer, o.
o. bet groote zed.
zeer op bet hoofd.
—to le, yr.
etel
vr. —rway ',1gheid vr. —zweer
yr. zweer aan Of in het hoofd.
o o fs , (-er, -ste,) by. en hw. van bet hof,
zoo als aan bet hof: Iloofsche zwier
infers , zeden. —heitri , yr.
Moog, (-er, -st.) b y. en bw. 1.) eigenlijk
boven de opperviakie der aarde verheven en
daardoor van het middeipimt der aarde verwijderd , bet tegendeel van laag : Een hooge,
berg boom , toren. De hooge hemel. iloog
„yringen , klinimen , (leaven , vilegen, De
piaats is hoog. De zon stoat hoog cyan den
kernel. Be zee gaat hoed, d. maakt hoop
golven. *-, inzonderh. weer dan gewoonlijk,
racer dan behoorlijk, meer dan andere dken
van de zelfde soort naar boven uitgestrekt :
boog water. Een hoog voorhoofd. Ken
hooge schouder,, die hooger is dan de
ii ndere. Een hooge rug , die hooger is don
n Itroog Z7Vri!tg('r,
it'
gewoonlijk HC,
.f)

op het punt van bevallen. *-, ter bepalingdev
moat van elke loodregte nitheiding van de
oppervlakte der aarde , met een' 4. nv.
Eene el hoog. Een toren is honderd voet
hoog. 2.) oneigenlijk geeft hoog in 't algemeen te kermen , dat een ding andere van
zijne soort overtreft, dat bet de gewone maat
of graad te boven goat : In eene hooge mate
strafbaar. De hoogste straf. Ten hoogste,
in de hoogste mate, zeer, op zijn hoogst. De
hoogste plaats. Bet hoogste goed. De ziekte
is op het hoogste. Ik ben ten hoogste (in
den hoogsten graad) verwonderd ; fig. Hooge
(scherpe) woorden met elkander hebben.
Het hooge (gewiglige) woord moet er nit.
*-, van klenren , sterk in het oog vallende,
doch hijna enkel in samenstelling: !bowel,
hoogblaauw , hoogrood, enz. *-. van toonen,
door kortere of sterker gespannen snaren
verhefling van stern , enz. voorigebracht :

Ben hooge toon. Iloog zinyen ; fig. Een'
hoogen Loon voeren zich veel gezag aanmatigen. De snaren te hoog spannen, zich
to veel laten voorstaarr. van den tijd ,
ver gevorderd : Een' hoogen ouderdom be-

reiken. Bet is hoog tijd, bet lijdt seen
uitstel. Iloog in jaren , ver in jaren gevorderd. *-, belangrijk , groot : Een hooge
zich hover ' het gemeene verhefiencle:
Bat is mij te hoog, dot goat boven mijn
verstand. De hoogere wetenschappen.
in waarde , voortretTelkikheid , enz. boven
anderen uitstekend : De hooge God. De

Allerhoogste. De hooge oorsprong der ziel.
Hooge feesten. Het hoogste goed. in
uiterlijke waarde, aanzien , stand, geboorte
boven anderen nitstekende: Ken hoog-e stand,

rang. De hoogste eer. Be hooge adel. De
hooge road. De hooge overheid. lets van
hooger hand (van con' voorr_aam' persoon)
trolsch , groot : Ken' hoogen
hebben.
dunk van zich zelven hebben. —aanzeer aanzienlijk, —aehtzienlijk ,
baar, b y. zeer achtbaar. voorafgegaan
van edel als titel der leden van den Hoogen

Road : De edel hoogachtbare heeren.

—aehtbaarheid, yr.

het hoogachtboar zijn doch gemeenlijk voor den persoon,
die ze bent : Zijne hoogachibaarheid.
—ftellater. m. (des -s, mrv. -s.) die remand
hoog (d. grootelijks) acht. —aehtiug,
yr. het toedragen van hooge achting hooge

a ( shii,;g.--fich-Lw6.cor,-, y r. (771 -s.) -hejaard. , bv. zeer kjaard, —beittardhea0,vr.—beroeuad. by. zeer beroemd.
—TaeTaem-nellieid. , yr. —blaauw,
be. zie Moog. —boord, o. schip met
een boo?, boord. —boordig, b y. met
een hoog boord. —bootsrnan, m. degene,
welke Da den opperstuurman bet bevel
over de matrozen heeft. —bootsmans-
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Moog
(-er. -st,) b y . die eene hooge Borst heeft ; fig.
trotsch, laatdunkend. , by. zie

Moog. —dog, m. groote feestdag.
—dravend (-er, -st,) b y . en bw. van
een paard , dat hoog draaft; fig. inzonderh.
van den stij1 , winderig , al te beeldrijk :
1k versta zijne hoogdravende teal niet.
- -dringend , by. zeer dringend. --edel, by. in eene hooge mate edel ; thans
bijna enkel als titel, zie Gestreng.—edellaeid yr. het hoogedel zijn dock
enkel als titel : Zijne hoogedelheid , d. i.
de hoogedele beer. —eerwaard by.
titel van bisschoppen en aartsbissehoppen :
Hoogeerwaarde . en van boogleeraren in de
godsdienst : Ilooyeerwaarde , hoogyeleerde
—elijk, bw. zeer , in eene hooge
mate —en , b. w. aanhoogen ophoogen ,
liooger waken : Een' dijk hoof,en,*-, meer
heeft tien gulden gehoogd.
hieden :
hi de sehilderkunst, het licht sterker doen
nitliomen : Dat stuk is sterk yehoogd.
—epelester, m. bij de onde Joden, de
opperste priester. —epriesterainbt,
0. —epriesterlijk , b y . en bw. den
boogepriester behoorende , voegende, toekomende ; als hoogepriester. —epriesterse-hap o. ambt of waardigheid van
hongepriester. —erltand y r. de hooge
band . d i. de band of zijde , waar men
iemand teat gaan , om hem eer te bewijzen;
regêring , enkel in : Van hoogerhand , van
regëring g wege. —erhuis o. in het Eng.
Padem. ltet huis der lords. —gerwal,
m. kant van welken de wind kola.
school , yr. school, waar de hoogere
wetenschappen geleerd worden, universiteit,
akademie. —geacht , by. in eene hooge
mate geacht. —geboren 9 bv. van eene
hooge geboorte ; titel van graven en gravinnen:Hooggeborenffeereffooggeboren "From e
—geetiacht , by. in eerie hooge mate gednelit. —geel, zie Iffoog.—geleerd,
by. in eerie hooge mate geleerd z inzonderh.
als titel van professoren : Wei Edel HoogI,T leerde .Meer —geleerditeid, yr.
diepe gelverdheid. geregtshof, o.
opperste geregtshof. - gezagitebber
m. iemand , die eene bonge mate van gezag
heeft. Iiv trotsch.
—groen 9 bv. zie Moog. —hartig,
(-er, -st.) bv. en bw. boo jgezind , trotsch.
—hartiulneie4 y r. trot sebbe;d.-heemeerste heemraad.
raad 9
yr. (mrv. -hedcn.) bongo stand of waardigheld als titel van personen , die van koninklijke geslaehten afkomstig zijn Zijne
Koninklijke Boogheid de Prins van Oranje.
Bunne Koninklijke Hoogheden. Zijne hoogheid de Keizer van Turkije. —lug , yr.
(mrr. -en.) bet hoogen ; inzondeA de som,
waarmede cen gebodenc prijs iedcr maal

Moog
verhoogd wordt : De hooying is van tie,
gulden...— land , o. hoog gelegen land ,
bergland. —lander, m. bewoner van
een hoog gelegen of bergachtig land : De
Sehot.sehe hooglanders. —leeraar, m.
leeraar aan eene hoogeschool.—leeraarsanibt o. —lied, o. naam van een der
bijbelboeken Het Hooglied van Salomo.
—loffelijk , b y . in . eene hooge mate
loffelijk. —mis yr. bij R.-C. de hooge
of groote mis. —moed, m. in een'
slechten zin, overdrevene gedachte van eigene
waarde en voortreffelijkheid , gepaard met
minachting en versmading van anderen :
Veel hoogmoed bezitten. Spew. Hoogmoed
komt voor den val de hoogmoedige nadert
zijn' val. --moedig ( -er, by. met
hoogmoed beliebc1 ; trotsch, verwaand Zij
danst g-oed en, is er niet weinig hoogmoedig
bw. met hoogmoed, trotsch. —moedigheid yr. ---moediglijk 9 bw.
--mogend , by. in de Nederl. gesch.
weleer titel der staters: Hoogmogende Heeren.
Bunne .Hoogmogenden.-mog-endlteid,
yr. (m,rv. -heden,) hoogmogend : Hunne
hoogmogendheden. —muil m. eene
soort van zalm. --noodig, by. zeer noodig.
—r od, by. zie Moog. —rug , m.
en y r. die een' hoogen rug heeft. —ruggig, (-er, -st.) by. met een' hoogen rug.
—scitieman m. opperste schieman.
set, o. (des -s, mrv. -s,) bijna enkel in
bet meerv. gebruik. in de schilderk. , hetgene
dicta ma het befit sterker te doen uitkomen.

—statnmig ,

bv. van boomen , opgaand.

—statelijk be. en bw. irr eene hooge
mare statelijk.

—stdezelve,

pers. vooru.

van vorstelijke personen in plaats van hij en
Zie de verbuiging bij Uezelve. —te,
yr. (mrv. -n,) het hoog zijn ; verwijdering

van de oppervlakte der aarde : In de hoogte.
Uit de hoogte ; fig. bit de hoogte (d. i.
trotsch of met aanmatiging) spreken. In de
hoogte steken , gemeenz. roemen, verheffen,
prijzen. De hoogte hebben , gemeenz. beschonken zijn. De hoogte krigen , dronken
worden, in de sterrek. afstand van den
horizon : De hoogte eerier ster der zon.
De hoogte der pool zie IPoolshoogte.
in de seheepv. : Dc hoogte van een
sch;p , de aktand van lot land en de afstand
van den evenaar. Op de hoo;;te van Lissabon,
op de breedte van Lissabori. "-, hooge plaats,
hcuvel. —tecirkel , rn. breedtecirkel.
--temeter 9 ID. werkt nig ter meting der
hoogte , inzonderh. van cone ster.

meting , vr. bet meten der hoogte, inzonderh. van eene ster. , m. feest,
plegtig feest , gewijde viertijd bruiloft; bij
R.-C. communie: Hooytijd houden. —tijdelijk , b y. feestelijk. ---vet rand
0, vcrraad tegen den Vorst den Staat of
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Moog
het Vaderland, —vliegend, hy. die of
dat hoog vliegt ; fig. stout , opgewonden ,
vermetel : Hoogvliegende gedachten.
—vlieger, m. zekere duif; fig. gemeenz.
bekwaam mensch. —waarde, by. eervaarde. —waardig, by. en bw. in eene
hooge mate waardig: Het hoogwaardige, bij
11.-C. de gewijde hostie.--waardigheid,
yr. het hoogwaardig zijn : Uwe hoogwaardigheid, titel van bissehoppen en aartsbisschoppen, hoogeerwaarde.—weraardiglijk, bw.
—water, o. vloed. —welgeboren,
by. titel van barons, baronessen, jonkyrouwen
en freules.-wigtig, by. zeergewigtig.-.wigtiglteid, yr. hooge mate van gewigtigheid.
N100i o. (des -s,) afgernaaid en gedroogd
gras , voornamelijk tot voeder voor het vee :
Hooi winnen, laden , opsteken, aan
oppers zetten ; fig. gemeenz, Bij hooi en
bij gras. Te hcoi en to bras. Zie Gras.
—achtig, by. dat naar hooi gelijkt.
—balken, m. —berg, m. berg ,
waarin men hooi bewaart. --toter yr.
toter van koeijen , die met hooi gevoederd
worden. —bouw m. bezigheid van het
maaijen en droop; maken des hoois : zijn
midden in den hooibouw, 4-, tijd dat men
hooit. -gaffe!, yr. hooivork. -hark, yr.
houten hark, die men bij het hooijen gebruikt.
—jen, o. w. met H., het hooi droog maken ;
fig. Net eene waar hooijen , eene waar voor
een' lagers prijs afzetten. met den onbep.
3. pers. van het weer, geschikt zijn om het
hooi droog to maken : Het hooit van daag
goed. —jer , M. (des-s,mrv. -s.) -Naas,
yr. kaas verkregen nit rrielk van root hooi
gevoederde koeijen.
, yr. kar met
hooi ; kar ter vervoering van hooi.
o. hooiveld. —m.aaijer, in. slecht woord,
zie Grasmaaijer.
and, yr. de maand
yr. grasmaaijen. —1
Julij. ---m.and, yr. —masks, yr. markt,
waar hooi wordsverkocht. , Yr.
groote ronde , van boven spits teeloopende
hoop hooi. —oogst, m. zie olDogst.
—opper, m. tegenstell. van grasopper,,
zie Opper. —rook, yr. hooiopper.
—schunr, yr. schuur ter berging van
hooi; fir. gemeenz. groote vrcuw.—smaak,
gyn. van boter,cen smaak naar hooi.
m. rook, —ster, yr.
m.
tijd van den hooibouw. o. veld .
waarvan men hooi wint. —work , yr. vork
of gaffel, waarmee bet hooi wordt opgestoken.
—wagen, m. wagen met of voor hooi ;
zekere langbeen. —weger, rn. -zak,
m. —zolder , rn. zolder, waar men hooi
bergt. Sprw. Spelden op den hooizolder
zoeken, het onmogelijke beproeven.
Moon, m. (des -s,) spotachtige , trotsche
verachting. -spraak, yr. honende woorden.
--ster, vi-. (mrv. -s,) die boont.

'Moor

hoop , yr. verwachting van een toekomstig
goed : Hoop op beterschap geven, Goede
hoop hebben. Het is baiter' hoop , men
kan daarop niet hopes. De hoop opgeven.
Zane hoop op iemancl of lets bouwen. De
hoop koesteren.
Hoop, m. (des -s, mrv. -en,) verzameling
van dingen op elkander , of van deelen eener
stof: Een hoop steenen , geld, koren, zand,
mest , sneeuw,, drek. Aan hoopen zetten.
lets bij den hoop koopen. lets op den hoop
toegeven ; fig. Over hoop halen, verwarren:
Over hoop smijten, omsmijten , door
elkander smijten. Over hoop loopen, vallen,
omver loopen , vallen. verzameling of
menigte van levende schepselen , die zich
bij elkander bevinden : Een talrijke hoop
soldaten. Een hoop jagthonden ; fig. De
gemeene hoop , het ongeletterde yolk. De
groote hoop , de massw des yolks. Te hoop
loopen , komen , bij elkander loopen , komen.
—en , zie Ophoopen. —loopers
m. mrv.
Illoorbaar, by. wat gehoord kan worden.
—der, m. (des -s, rays' . -s,) die boort ;
die aanhoort ; die verhoort. —en, o.
met H., gehoor hebben ; Slecht hooren. Goed
hooren. Scherp 'woven. Hij hoort niet wel.
toeluisteren : Hoor, ik wil u iets zeggen.
Naar iemend hooren, naar iemand luisteren;
fig. iemands bevelen of raad volgen. Naar
iemands vermaningen hooren. Hoorende
doof zijn , niet willen hooren. Sprw. Die
niet hooren evil, moet voelen, die naar gees'
road luistert, moet de gevolgen van zijn
gedrag tot zijn nadeel ondervinden. *-, in bet
dagelijksche leven , zie flehooren.
b. w. door het gehoor vernernen : Debt gij
dat leven gehoord? Ik heb het hooren zeggen.
1Viets van zich laten hooren, Beene tijding
van zich geven , of ook stil en verborgen
leven. Sprw. Van. hooren zeggen wordt het
meeste gelogen; fig. Hij wil er niets van
hooren, hij is doof aan dat oor. Zich laten
hooren , d. spreken zingen of spelen.
llij heeft zich op de Alit laten hooren.
aanhooren Een regter moet beide partijen hooren ; fig. Dat laat zich hooren,
dat is aannemelijk of waarsehijnIkik, -,

vernemen : Debt gij al gehoord, dat het in
den raad Lesloten is ? verhooren : God
hoorde 2711 j 11 gebed. Voor de onbep. wijze
van een ander werkw. bezigt men , in plaats
van het verl. dee ps'. (geltoord), de onbep.
wijze (hooren) als : 1k heb het hooren
zeggen. Dubbelzinnigheden , als: lk hoorde
hem roepen , voor: ik hoordc, dat hij
riep of dat hij geroepen werd.
moeten zorgvuldig vermeden worden.

Hoorn,

enz., zie .ffioren,enz.-en,onverb.

bv.van horen: Een hoornenkam.*-, van parkement: 4en hoorneriband een horenbanch
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Moor
fore
--staak, m. staak, waartegen hop oprankt.
lloorplaats, yr. gehoorplaats. —ster,
—teelt, y r. —zaad 0. m.
y r. (mrv. -s,) die boort ; die aanhoort; die
Her, yr. (mrv. -ren,) een dun plankje ,
verhoort. —zaal, yr. gehoorzaal.
Moos, yr. (mrv. hozen,) in sommige streken,
hetwelk de kinderen aan een touwtje binders
kous.

en snel rood draaden,waarmee zij een snorrend

geluid maken.
Moos, yr. (mrv. -zen,) een trechter- of zuilvormig Mat- en waterversehijnsel , zie Horde, yr. (mrv. n,) een troep menschen,
Waterhoos en VIVindhoos.
inzonderh. zulke menschen , die met hunne
Hoosvat, o. vat , waarme6 water uit eene
kudden rond trekkers en onder den blooten
boot, enz. wordt gehoosd.

Iffoovaardig, (-er, -st,) by. en bw. die
boovaardij bezit, met hoovaardij, ingebeeld,
verwaand , trotsch. —igheid, yr.
—iglijlk 9 bw. —ij, y r. de zucht om zijne
voortreffelijkheid naar buiten te vertoonen,
inzonderh. wanneer zij door kleederpracht
aan den dag wordt gelegd , hoogmoed ,
trotschheid.
Iltoozen, b. w. (water) uit eene boot of
uit jets anders met een daartoe geschikt
werktuig (hoosvat) scheppen. —er, m.
(des -s, mrv. -s.) —ing, vr.
Mop, m. (des -s, mrv. -pen,) eeu trekvogel
met geelbruine , zwarte en witte vederen
en eene waaijervormige pluim op den kop,
die hij oprigten en nederlaten kan.
Mop, yr. een rankend gewas , dat zoo wel
in bet wild groeit als in tuinen en op akkers
gekweekt wordt inzonderh. het bolvormige bloemdeksel, dat wegens hare specerijachtige bitterheid vooral tot het brouwen van
bier wordt gebruikt —akker m.
yr. het bolvormige bloemdeksel der hop.
Elope, yr. hoop.
Hopeest, m. Best, waarop men de
hop droogt.
Itliopeloos , by. en bw. van alle hoop beroof.] , zonder hoop. —eloosheid, yr.
Hopen , b. en o. w. met El., met deelneming
verwachten, of vermoeden, dat jets geschieden zal of reeds plaats heeft Ik hoop niet,
dut het war veranderen zal.*-, inzonderh.een
toekomstig en nog onzeker goed, of iets aangenaams wenschend verwachten of vermoeden :
Ik hoop,dat hij nog leeft. Op God hopen,di.
geluk of iets goeds von Hem verwachten , op
Hem vertrouwen. Men moot het beste hopen.
Hopketel, m. ketel waarin hop wordt
gekookt. —kooper, m. —land, o.
land , waarop hop wordt geteeld.
nopman, m. (mrv. -mannen , -mans,
-lieden,) vroeger in veelvuldig gebruik ,
hoofdman over eene krijgsbende , voornamelijk over eene gewapende burgerij , thans
kapitein.
Hoppe, y r. zie flop, yr. —bouw,
m. —korrel, yr. zaadkorrel der hop.
—n, b. w. van hop voorzien : Het bier
hoppen. —rank , yr. —rd, m. (des
-s,) het bier in den hopketel , eer de hop
er van afgescheiden is. —salade, yr.
salade van hoppespruiten,
spruit yr.

hemel of in tenten levee: Eene horde Tartaren , wilden. stam van zulke omzwervende menschen onder een gemeenschappelijk
opperhoofd.
Horde , y r. (mrv. -n,) een meestal langwerpig vierkant vlechtwerk van teen , draad,
enz. hetwelk tot onderscheidene einden dient:
Voorheen sleepte men de misdadigers vaak
op horden naar het galgeveld. —makers
m. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van horde. —vleeliter, m. —wand,
m. wand van horden.
Doren, m. (des -, mrv.-s,) de harde , spitse,
meestal gebogene uitwassen aan den kop van
vele zoogdieren , inzonderh, van rundvee ,
bokken, geiten, herten, gemzen, enz.: Het de
horens stooten. De horens verliezen; fig.lets
op zijne horens nemen , een zwaar of moeijelijk werk ondernemen. Zijne horens opsteken , zijn gezag in bet bewind toonen ; zie
Afstooten. De vrouw heeft hear' man
horens opgezet , hem tot een' horendrager
gemaakt.*-, een hol dierenhoren, dat als vat
of werktuig dient : De horen des overvloeds.
*-, een werktuig, waarvan dooven zich bedienen, om beter te kunnen hooren Gebruikt uw vader al Zang een' horen? -,
een blaasspeeltuig , ook wanneer het niet
nit horen , maar uit metaal of hout bestaat doch er min of meer den vorrn van
heeft: Op den horen blazers. Hij blaast den
horenmeesterlijkiP-,o. de harde,taaije, veelal
graauwe stof, waaruit de horens der dieren
bestaan, en waarvan men onderscheiden voorwerpen maakt: In horen arbeiden. Eene lantaren met doorzigtig horen voorzien. '-,
de gelijkaardige stof van de hoeven en
klaauwen der dieren ; tot parkement bereid kalfs- of schapeleer tot handen voor
boeken, dus geheeten, omdat het, nadat het er
om is gemaakt , zoo bard als horen wordt :
Een hook in horen gebonden. m. de
spitse uitwassen aan den kop van insecten,
slakken , onderscheidene visschen van bier
Voelhorens: in sommige uitdrukkingen ,
iets dat puntig is en met een' horen over.
eenkornst heeft : De horens des altaars ,
d. de spitse hoeken. De horens der maan,
d. i. de maan over de he'll af'genomen.
—achtig , by . —arbeider,
--band, m. beter : Boren band. Waarschijnlijk is horen her eene verkorting van
horenen , even als garen (kousen) voor
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Mori
(farmer'. —beet, o. horendier ; gemeen , horendrager. —bereider, m.
—blazer, m. —die, o. cen stuk
horenvee. —draaijer, in. —drager,
gehuwde man , wiens B ade hem ontrouw
is. —en , onverb. by. van horen , zie bet
betere Hoornen. —geld, o. belastit % op het horenvee. —geschal o.
—mnziek, y r. —slak, y r. eenschalige
in den vorin van een' horen gedraaide slak.
—slang, yr. slang met een liorenachtig
uitwas boven de ooqen. —sleli , yr.
liorenslak. —tje, o. (des -s, ntrv. -s.)
verkleinw. van horen ; in sommige streken ,
zie Horzel. m. eerie snort van groote
uilen met naar horens gelijkende vederbossen
aan de sijden van den kop, antlers steenuil.
—vee, o. gehorend vee; inzonderli mod vee.
—werk 0. in (len vesting!). een flit twee
halve bolwerken en eel.' tusscnenwal staand
buitenwerk.
(des -s, -nen, -ten,)
Horizon., —t,
gezigteinder ; gemeenz. : Bat ;, aat boven
beter: beneden) m iyn' horizon, dat goat
boven mijne bevatting.
Horlement, 0. gemeens. boa, santekraam:
Met al den bodement.
eett tmewerk:
Uorlogie, o. (des -s, lure.
insonderh. eel)
Een staand
drag een ,;,oudeit horzakuurwerk
lo,3 ie. Men sou beter (ben, horlozie to
zekere boutworm , die cell
sciirijven.
lisid maakt ais bet hkkell van eon hor!ogie.
o. rand,
—bandje o. — e 3-1 s
waarin het glas wordt gezet. --fabriek,

—fabnikant, —gia,s, o.
—haak, m. haak aan cen dameshorlogie.
—kas, —kast, y r. —ketting in.
—maken, 0. de kunst van den hookgiemaker. —maker m eigenlijk iemand,
die horlogies maakt; loch in het gehruik
degene, die horiogies schoon maakt, hersteit,
ens. —matiersdochter, vr. —ma.
kersgereedseltap, o. —makers-

gezel m. —makersjongen in.
—makerskriecht, En. —makersleerting, m. —rnaliersvrouw,
VI,. —makersweduw, vr. —maherswerra, o.
m.
kerszoon m. - plant , y r. wiiserplaat van evil horlogie. — rad,
—sleutel, on. —tje, o. (des -s,
mrv.-s,) verkleinw. van horiagie. —frommel, y r. —veer, y r. —werk o.
raderwerk, ens. in een zakhorlogie. —wijzer, m. m. zak , veelal in den
band der broek, om het borlogie in to steken.

Horn , m. (des -s. mrv. -en.) weleer vooruitspringencle hock ; bet komt nog voor in
de eigennamen van plaatsen , die oorspronkelijk op cern' uithoek aangeiogd zjn b. v.
Avenkorn.

Hotj
Horologie, enz., zie bet nicer gehrtn4elijke Horlogie.
Horoskoop u. (des -s, mrv. -open) waarnerning van den stand der sterren iemands
geboorte , dewii l bet bijgeloof vroeger win
den stand der sterren , inzonderli der phneten, bij iemandsgeboorte grooten in ‘doed op
sija geluk of ongeluk toeschreef : Iemands
horoskoop trekken, iemands lot ' lit den
stand der sterren bij zi j ne geboorte voorspelien.
—trekker , m. die iemands horoskoop
trekt ; fig waarzegger , gelukzegger.
Horrel, In. (des -s, mrv. -s.) eigenlijk
gemeenz. kleine
een stoot ; doeli enkel
oneenigheid , gesehil. —voet, korte
dikke voet , stornpvoct paardevoet. -, in.
en vr. iemand met sulk een' voet of inlet
zu!ke voeten.
a1:4 , sic 0-ieg.
-s,)
"Morretje, 0. (des -s,
van bor.
(des - s, mry -en,) weinig gebruik.
Hort ,
sloot ; van bier: Met horten en stooten.
in
nu een wemig , don een weinig ;

sominige streken , eene poos ; inzonderh. het
verkleinw. , als : Blip' nog een /wt—tic/

—en, o. w. met

, weinig gebruik..

in het gain stooten ; buasen ; in zjii -erk
haperen ; fig. Eerie hortende rode, d. i.
—je,
cone rode , die Met seer vloeijend
verkleinw. Va a hoot.
0. (des -s, nerv.
Horzel, yr. (MIT -s, -en,) de grooLste
snort van wespen , elders horentje
--en, o. w islet goozen (als cene horsed);
fig. krakeefen , gedruisch inaken , kijveu.
—in-, yr. —nest , o. —tje o. (des
-s, mrv. -s,) verklei n w. van horzel.
Hospitaal, o. (des -s, mrv. -s, -talon,)
huis , waarin sicken en gewonden opgenornen
en verpleegd wooden. —skoorts, yr. naain
eerier ziekte, die vooral in bospi talen heersch t,
typhus. —sitost, m. kost in de hospitaien,
fig. schrale kost. —spreek , yr. reek
in een hospitaal gehouden. —ssaep yr.
soep voor de sicken in de hospitalen ; fig.
sehrale soep. , o. (des -s, mrv.
--5.) verkieinw. van hospitaal.
Hossebossen, o. w. met H., zich benrtangs naar voren en aehteren bewegen met
eeto stoel waarop men zit. *e h. w. ieniand
op zoodanige wijse bewegen. *-, 0. stooien:
Het hossebossen van den wagon.
ostie , yr. (sure. -ien.) gewijde
ouwel , die bij het avondmaal des neeren
wordt gebruikt. —kas —kast, yr.
kastie , waarin de gewijde hostida bewaard
sehottelatje o. in de R.-C.
worden.
kerk , het sierlijke schoteltje , waarin
hostie getoond ordt.
Mot , yr. bet dik van gesehifte of gekarnde
melk.
!Iotj 9 o -Lie Hcarije.
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Hots
raotsen, o. W. met H. botsen sehokken
stooten : De ica8ren hotste vreeselijk.
—ing, yr.
Illottiten, 0. W. met Z., schiften, bijeen loopee,
d/k worden : De melk gehot ; fig. gemeenz.
gelukken, voortgaan Dot zal niet hotten.
DI 0 , tu .:sehenw. bond stil. —baar, zie
bet hetere Houdbaar.
ourdrwatar, dat gehouden kan worden.
—en, onrey. b. w. (ik Meld, gehouden,)
vatten en in dezen toestand doen blijven :
lets in de hand , tegen het lie/it uit het
ream houden. remand bij de hand houden.
Een paord bij den teugel houden ; fig.
Iemand bj zijn woord houden , d. i. de
vcrvulling zijner belofte eischen. remand !fort
houden, hem beperken, hem weinig vrijheid
later/. *-, iemand vatten en zorgen , dat hij
Diet valle ontvlugte zich vvillekeurig bewege : Iemand gerangen houden. loud
den lief ; fig. Hij was niet te houden,
Diet tot blijven te bewegen. Iemand in toom
din bedwang houden.*-, de beweging eener
zaak belemmeren verhinderen , tegengaan ,
voorkomen : Den mond houden , zwijgen.
kan zijn water niet houden.*-, inhouden,
bevatten : Hoe veel houdt (lit vat ? jets
in eene zekere rigting of in zekeren toestand
hrengen en doen blijven : De armen op den
rug houden. Den mond open houden ; fig.
Iemand den mond open houden , hem
voeden ; fig. Jets in stand, zindelijk ,
se/loon , geheim houden. remand warm ,
vrij !louden. *-, onderhouden : Rzjtuig en
paarden houden. Bedienden houden.
in orde honden , voor de voortduring van
jets zorgen : Boek houden. Buis houden.
Briefwisseling met iemand houden. School
houden. doen , uitvoeren : Eene redevoering roorlezing !louden. Een middagslaapie houden. jets in acht nemen ,
het vervullen : Vrede houden. Orde houden.
Zijn' eed houden ; fig. Het met iemand
!louden, van iernands partij zijn. Het met
eene vrouw houden, in eene ongeoorloofile
gemeenschap met Naar !even; fig. De stad zal
het niet lang meer houden , d. het beleg
niet lang meer uitstaan. Bj houdt het
tad lang meer , d. hij sterft spoedig
ook: hij gaat spoedig hankroet. *-, verpligten,
doch enkel in het verl. deelw. , zie Gehouden.*-, de waarde van een voorwerp
heoordeelen, schatlen: lk houd veel , zreini g ,
niets van dien man , van de Spanjaarden,
van reizen , d. heeht er veel waarde aan.
als : Houden voor , aanmerken als.
houd hem voor een' schurk. voor
vriend , voor eerlijk. IL houd het er voor,
niet vrijkornt. lets ten goede
dat
Diet
holden , bet
kwalijk
nemen.
w. w. door bet grijpen van een
"voorwerp in zijn' toestand blijven : licit ann

flout
een' boom houden (em niet to vailen); fig.
Zich aan, iemand of lets houden, zich op
iemand of jets verlatem in een' toestand
blijven : lick op de beenen houden. Zich
regt, seheef houden; van bier : onveranderd
blij ven : lick goed , dapper, standvastig
gereed, binnen de palen, tevreden houden.
*-, zich inhouden of bedwingen : 1k kon,
niet 1(Inger houden.
den sehijn van jets
aannemen : Zich doof,, ziek houden. Hzj
Meld zieh maar zoo. *-, o. w. met H., opbonder/ zich te bewegen : De zragen Meld
voor de poort (stil).*-, duurzaam zi.in : Het
js kan reeds houden, d. lijdeu dat men
er op gnat. De kalk houdt toed. Die verw
zal niet houden ; fig. Het zal hard houden
moeite inhebben. Bij den wind !louden,
zeilen. —er, m. (des -s, mrr. -s.) . die
bondt, inzonderh. die een' wissel in handen
been: De !louder van een' vischkaar ; zeker touw. Zie ook Penner/J.0uder. —ing, yr. (mrv. -en,) bet boulder/
de wijze waarop men zijn ligcbaam houdt:
lk zag het aan zijne handing. —Mad,
zie litoukind. —ster, yr. (mrv. --s.)
Houkind, o. voedsterling.
flout , 0. (des -5, mrv. -en.) de met schors
bedekte vaste vezelstof, waarnit de stammer],
takken en wortels der boomen en struiken
bestaan, en waarvan men zich bedient , om
te brantien of tot vele andere einden : Dit
hout is hard , zacht , droog , nat. In hout
werken. Hout branden, hakken, kloven,
opdoen. Sprw. Alle hout is geen thinnerhout ieder is daartoe niet geschikt. *-,
takken : In, het hout sehieten. Die boom
heeft te reel hout. een sink van die
stof, dat tot een bijzonder einde bestemd

is : Hij greep een hout. [let kruis van
een venstcr bestiitvt uit twee houten; van
bier in den bijbelstij1 : Aan het hout (kruis)
hangen. Een hout (houten heel') aanbidboom of struik met opzigt tot den
den.
aard van het bout , doch bijna enkel in
samenstelling : Loofhout , pokhout.
geboomte , bosch : Het Ilaorlemer hoar.
—aarde, vr. aarde; welke your een groot
gedeelte uit vergaan bout bestaat..acatig,
by. —ader, vr. ader in Igitit.—zaaraer,
m. kweekplaats voor bout. —te3 melt 9 Yr.
—azijn m. nit bout getrokken azijn.
—beitel , m. kloofbeitel ; timmermans.
beitel. —tilieT 9 —draafjer, m.
kunstdraaijer, die in bout werkt. -drager,
m. die bout draagt , bij v. in of uit een
schip, —drank, m. al kooksel van bout.
—drukkunst, yr. de kunst ono met
bout te drukkcn.
vr. eene wilde
Naauwachtige dti welke in hosschen nest& t.
onverb. by. van bout; fig. stjf,

limy: Een houten vent , klaas --rsebrpelt.,
0, gehrek aan bout,

0,
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y eller) of hakken van bout. hakker,

m. man , die bout omhakt ; houtklover.
—handel, rn. halide' in bout , inzonderh. in timmerhout. —handelaar,
—hok, o. bergp!aats , inzonderh, voor
lwandhout. —hoop, n-r, hoop hunt ; houtmijt. —konwer, houtbakker.
0. blokhuis ; houttnin. —ig (-er, -st,)
bv. nit hout bestaande.
Hooting, rn. (des -s, mrv. -en.) naam van
ecu' rivierviselr.
Iffouritie , 0. (des -g, mrv. -s,) verkleinw.
van bout ; fig. lets op ziin eigen hontje
(nit cigen beweging) doers. —kagckel,
yr. kagchel, waarin men bout stook t. -never , in. kever met large borstelige voelborens die op boomen leaf. —Ziloven,
0. —Mover m. —hooper , in. die
hout drijit. —hooperij , yr.
handel
fmnthandel. , Yr. kraai , die in
de bosschen leeft. —latter, m. —loods,
—loots, Yr. loots ter berging van hoot.
—itaclut , y r. ltieht van flout, inzonderh.
van brandend —1nris , Yr. houtworm.
—maat y r. meat, waarmee bout wordt
gemeten. —made , y r. soort van houtworm. —2nagazijn, 0. inagazijn van
hoot. —markt, vr. markt, waar hoot
wordt verkocht. —metal o. worrnrneel.
—meten,o.—meter, tn. - meting,
vr. —mijt, y r. milt bout. —mijter,
01. die hoot aan naijten zet. —plaats
y r. bergplaats voor hoot. —rent& , m.
reuk van hoot inzonderh. van brandend
( - er, - st,) b y . —rook,
hout.
m. rook van brandend hoot. —sehild,
m. ucinig gebrnikelijk kruijer, arheider.
—schip , 0. whip ter vervoering van how.
—seltroef, vr. schroef met een' wijden
scheepen draad , welke -men ter bevestiging
in het holt draait.—gelanit,
vr, —skool yr. van hout Aran& knot.
— slang, y r. hoschslang. —slepen, o.

—sleper, rn.

—snee,

vr. een in bout gesneden beck! en de
afdruk daarvan. —snijden, o. bet snijden
in hoot. —snijder, m. bandwerksrnan ,
die houtwaren vervaardigt ; kunstenaar, die
of beeldingeri in hoot snijdt , welke later
nfgedrukt worden. —saijkunst, yr.
kunst van den houtsnijder. —snip, vr.
snip, die zich in de bosschen ophoudt, tegenstell. van watersnip. —stal, rn. stal ter
bewaring van brandhout. —siapel, m.
stapel bout. —stapelen o. opstapelea
van hout. teek , vr. zie 'reek. - telder,, m. een door de regering aangestelde
persoon, Welke het bout telt. —Ulan, rn.
houtmagazijn, —veiling , y r. —vertiooping, yr. --!ester, opziener
over de bosschen. —vijl, y r. vijI, waarrnedc bout wordt gevijId. —vlot o. v!ot,

Ilonw
dat nit boilwhout , enz. bestaat. - vlotten,
o. —vlotter rn. die hout vlot, ylotter.
—vunr, o. y our van trout. —wackier,
01. hosehwachter. --svag;en, m. wager
ter vervocring van hoot. --.dual m. wat
fangs erne rivier, enz, waarop hoot hat.
—waren, y r. mrv. van 'lout vervaardigde
gereedsehappen ; bout voor timmerlieden
enz. : Koopman in houtwaren. —weg,
weg, die geheel of ten deele van bout
is vervaardigd. —werk, o. werk, dat nit
hout vervaardigd is ; inzonderh. hesehot;
romp van een sehip. —werker, rn.
bandwerksman of kunstenaar, die in bout

werkt. —winkel, m. winkel, in welken
men al lerlei houten gereedschappen verkoopt.

—worm, In. worm, die bet bout doorknaagt. —zaag, yr. zaag ter doorsnijding
van bout. --zaagmolten, m. molen
waarop bout wordt gezaagd. —zager,
m. —zolder , m, zolder ter berging van
bout. —znur, o. in de scheik., een nit
bout getrokken zuur. "-, by.

nonvast, o. (van het -, sure. -en,) een
rneestal ijzeren werktuig, betwelk dient om
iets vast te houwen.
nolviv, m. (des -s, mrv. -en,) het hakkcn
van een bosch : lout van den tweeden houw.
vrijheid ow in een bosch te hakken ; fig.
Ergen s den vollen houw vinden , den ruimen overvloed rijkelijk aantasten. slag
met cent' harmer : IN deed een' houw near
eene door zulk ern' slag veroorntij.
zaakte wont : De man had verscheidene
yr. (mrv. -en,) eene
houwen onivangen.
soort van houweel.
Et maw, y r. aan de oogen van paarden en
rundvee con gehrek dat nit cen hard vliesje
hestaat , hetwelk nit den binnensten ooghoek
over den appel heel! trekt.
, by. en bw. enkel in Houw en
getrouw , getronw aan de overheid.
Illonw .:Daar, b y . gesehikt om gehouwen
te work:). —hip, yr. biji om te houwen,
tegenstell. van kloofbijl. 0. blok,
waarop men iets houwt. —bosch o.
hakbxch.—degen, m. groote degen urn
mce te hoowen, tegenstell. van stootclegen;
fig. die den boll wdegen yoert , vechter,,
vechtersbaas. --eel, 0. (des -s, mrv. -en,)
een spits werktnig, waarmee de harde grond
wordt orngebaaid. ongel. b. w. (ik
hieuw, gehouwen,) met bet scherp van een
snijdend werktuig siaan en daardoor kwetsen :

lemaud met erne sabel, eene biji houwen.
of houwen : Den
in stukken houwen.
kop van den romp houwen. De takken van
omhouwen : Boomen
den boom houwen.
houwend bewerken: Steenen
houwen.
houwen. houwend maken of voortbrengen:
Iemand een gat in den rug houwen. Wie,
heeft dat beeld gehouwen ? In of tit
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mariner houweri.*-, o. w. met H., slaan met
yr. (mrv. -en,) bet buichelen, buichelaeb,
een scherp (of' ook soms ander) werktuig :
tig gedrag ; schijnvroomheid ; schijndeugd ;
Naar Iemand houwen.
huichelachtige daad. —en, w. met H.,
1111ouw- en getrouwheid, yr. gebeter trachten te schijnen , dan men is;
troirwheid aan de regering.
nit zucht orn te behagen of de opmerkzaamIffouwer, m. (des -s, mrv. -s,) die bouwt;
heid tot zich te trekken, antlers spreken en
zwaard, zijdgeweer; snoelmes.
bandelen , dan men gezind is.
h. w. den
Houwer, rri. (des -s, 77121, -s,) bonder, visch
schijii van lets aannemen , voorwenden :
kaar. Hotter zou beter zijn.
Vriendsehop haichelen. yr. buiehelBlouwhasner m. barnerbijl. —lug,
arij. —ing yr. huichelarij. —sch, -er,
vr. het honwen.
meest-,) by. en bw. Imichelachtig.
lig ouwitser, m. (des -s, mrv. -s,) een Hold , y r. (mrv. -en.) in bet algemeen eene
metalen yinirmond
waariiit men kleine
natunrlijke buigzarne bedekking ; meer bebommen schiet, die ook houwitsers heeten.
paaidclijk het vezelachtige weefsel,dat planten
1111ouwmes, o. hakmes.
of enkele plantdeelen bekleedt : De huid
m. (des -s, mrv. -en,) iemand ,
der uijen.*-, inzonderb. bet netvorna4re- eeldie aan het hof leelt , dock meestal met een
achtige weefsel . oat een dierlijk en een menbijdenkbeeld van verachting; fig. vorstenschellik ligehaarn onmiddellijk bedekt : De
vleijer. —en, h. w. weinig gebruik. aan
lucid van een' os , eene slang , Pen' beer.
het hof ontvangen ; Iemand huiren en
Een' aal rle huid afstroopen. Eene afgehoven , d. i. hem prachtig aan zijn' disch
stroopte had ; lig. gerneenz. : Met Auld en
onthalen. o. w. met 11., gastmaal houden,
hair , geheel en al. De ding en door de
goed onthaald worden. Sprw. Wear seen
huid zien , tot op den grond der zaken doorbrood is, is ,1 kwand hoven.
dringen. Er met de heele huid (heelsbuids)
Ilovenier, m. (des -s, mrv. -s, -en,)
ofkomen , bet zonder letsel of schade onttuinier,, ieder, welke den tuinhouw verstaat
komen. De huid vol sttsen krijgen. Wat
en uitoefent , hetzij your eigene rekening of
op de huid (d. een pak slagen) krijgen.
in de diens', van cell' ander'. —en o.
Iemand de held vol schelden. Iemand op de
w, met H., tuinieren. —salmanak , m.
huid komen , hem afrossen. De huid jeukt
almanak ten gemakke der hoveniers , die
hem, hij wil slang hebben. Met de huid
er in zien kunnen , wanneer zij moeten
(met het !even) betalen. Er de hold non
zaaijen , planter), enz. —sboek, o. hovewagen. Zijne had (zijn leven) ten duurste
niershandboek. —sdoehtter, o. —sgeverkoopen.*-, bij looijers, afgetrokken vel van
reedsehap o. —shandhoek, o.
sommige dieren dat tot leer Nereid wordt :
handbook voor hoveniers. —shark , o.
Onbereide huiden. Arnerikaansche huiden
—shuis, o. huis, waarin de hovenier van
"-, hekleedsel van een schip. —ader,
cell' beer woont. —sjongen, m. —sader in de huid. —ekooper, m.
kneeht, m. —skunst, yr. kunst om
koopman in huiden.
yen' thin aan te leggen en te bebouwen.
zie Peden. —ig, b y . enkel
in : De huidige dug, de dag van beden.
in, -sloon,m. en o.-smeid, vr.-smes, iluiditaier, yr. zeer kieine klier op de
0. —sschaar, y r. tuinschaar. -sschop,
inw end ige oppervlakte der litsid.—smeer,
0. na iv! ijke yet righeid der buid.—spier,
yr. —ster , vr. vrotrw,, die den tirinhotiw
verstaat en uitoefent ; hoveniersvrouw. —syr. spier ill de huid. —Intitsiag m. nitvrouvw, vr. —swedu.w, yr. —sslag op de Inrid —Ilitwaseming, Yr.
werk, o. —swoning, y r. —szaag,
tritwaserning door de huid , zweet. —vetye. zaag, waarvan een hovenier zich bedient.
ten, b. w. (ik buidvet, enz„) (hidden)
--tie, o. (des -s, mrv, -s,) verklcinw. van
bereiden. —vetter, m.(des -s, mrv.
hovenier.
vetterij, yr. --viek
leerbereider.
litozeband, m. kouseband. lie Moos.
y r. vlek op de buid. —worm, m. worm
liffugeart , 1). w. in Groningen , van kinderen,
in de hold. —zenuw ,
zenuw der
yleijeii orn van anderc kinderen een lekkcr
huid. yr. ziekte . die zich op
beetje te verkrijgen.
de huid openbaart , en daarin haar' zetel
eene pakselluit.
Mal vr. (mrv,
heat.
Elul, tusselienw. van opwekking.
Hair, Yr. (rare. -von,) hovenste rondo beUsti, yr. wei van karnernelk. —achtig,
dekking van ids; weleer Yronwemirts
bv. naar bui gelijkende.
van bier :
Iemand de huif afligten
nuichelaar , (des -s, mrv. -s,)
zijne bedriegerij nary den dag brengen.
—aarster, y r. (mrv. -s,) die huichelt.
linnen overdek aan een rijtuig ; in Gelder—achtig, (-er, -st,) b y . en bw, in bniland bier en daar, bijenkorf ; bij valkeniers,
ebelarij gegrond; fig. bedriegelijk. - tires,
de kap , die men den valken opzet om
y r. (mrv. -een,) huichelaarster. --aril
hen tam te makers; bekleedsel des ingewands;
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tweede maag der herkaauwende dieren.
—kar, yr.
Einig yr. (mrv. -en,) de lel aan den ingang
der keel : De huiy hanyt nrij , waarvoor
men gewoonlijk zegt : 1k heb de huiy. De
huig door zout liyteu haar door zout er
aan te brengen doer' opkrimpen ; fig. Iemand
de huiy ligten , iemand door bedrog zijn
geld ontnemen. ontsteking der keelidep :
Aan de huig sterven.
; mak , y r. (mrv. -en,) falie ; een vrouwemantel,. eene kap ; fig. De huik naar den
wind of naar alle winden hangen , zich
nit geveinsdheid naar de omstandigheden
schikken. "-, weleer, trouwsluijer ; van bier:
fig. Onder de 'huik trouwen , d. bij het
trouwen de in onecht geteelde kinderen
wanneer de ouders trouwden , voor de hunne
erkennen.
Hulk, yr. (mrv. -en,) nedergehukte bonding:
Op de huik of de huiken zitten op de
hurken zitten. —en , o. W. met FL, op
de hurken zitten. nederhurken. bij zeelieden : Met huikende zeilen varen , de
zeilen ingijpen. —er m. (des -s, trim -s,)
die huikt ; fig. sul. —je, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van huik : Op de huikjes
zitten , van kinderen gezegd. (HuikmaLer m. die huiken maakt.) —ster,
yr. (mrv. -s,) die huikt.
Huilebalk, m. en vr. (des -s. mrv. -en.)
gerneenz., een persoon inzonderh. een kind,
dat ligt en gedurig ebalken,
o. w. met H., (ik huilebalk, enz.,) aanhoudend of gedurig hui!en. -en, o. w. met H.,
een hoog en hol klinkend , klagend en onaartgenaara gerekt geluid doen hooren : De
honden en wolves huilen. De wind huilt.
De kanonkogels huilden in de lucht. Sprw.
Men moet huilen met de wolven, met welke
men in het bosch is , d. zich naar het
gezelschap schikken , waar men in is ; fig.
bij dichters: .Huilende honger. #-, met eene
luide en klagende stem weenen , veelal
met een denkheeld van verachting : De man
huilde als een kind. in vele streken ,
weenen , schreijen , krijten , zonder eenig
onaangenaarn hijclenkbeeld. —er , m. (des
-s, mrv. -s.) -ing , yr. -- ster, yr.
(tory. -s.)
121,719 o. (des -zes, mrv. -zen.) in 't algemeen cone omsiotene ruimte. zie Slakkehnis in de sterrewigehe!arii dragon zekere afdeelingen aan
den hemel den naam van huizen. inzonderh. een kunstig bedekt gebouw tot onderscheidene cinder] zie ig akhuis , t. edehnis, Tuighuis , enz. een'
meet beperkten zin een tot wooing voor
mensehen bestemd gebouw : Eon huis boasloopen , schilderen. Een eigen huis
hebbm I(ufl huis goon. Niet to huis zijn,

Huts

komen. Te huis zitten, linen , d.
Van huis gaan. Brieven van huis krijgen,
d. i. van zijne betrekkingen. Bij irmand te
huis zijn. Ergens te huis hooren , nit een
land of &ads zijn. Ilij is neegens te huis,
hij heeft geene vaste woonplaats. Ten huize
van den Heer W. leder is meester in zijn
eigen huis. Sprw. Oost west, 't huis best,
men is nergens beter, clan in zip eigen
finis ; fig. Ik Aan hem niet te huis brengen,
1k weet hem niet te lads te brengen , ik
hemmer mij zijn' naam niet. Waar zal men
dat Ic huis brengen? hoe zal men dat verklaren ? Zij is daarvan niet te has, dat is
hare gewoonte of haar aard niet. .Het komt
mi te huis, ik moot er voor boeten. Bij
zijne vrouw te huis liggen , onder de pantoliel zijn. Van' alles to huis zijn , in alles
bedreven zijn. Van alle (wmissen te huis
zijn, de wereld gezien of alles ondervonden
hebhen. Met de deur in , t huis vallen,
onvoorzigtig te werk gaan. Bet anker te
huis halen, in de zeevaart, bet anker ligten.
de in huis wonende personen: Het geheele
huis is op de been. Elk moet voor zijn huis
zorgen, d. voor vrouw en kinderen. Sprw.
Elk huis heeft zijn kruis d. heeft zijne
rampen. geslacht : Van goeden huize
zijn. *-, handelhuisi, kantoor : Verseheidene
aanzienlijke huizen hebbeu 'reeds hunne
betalingen gestaakt. —apotheek yr.
eene Kleine apotheek in huis. —a,rmen,
m. mrv. arme lieden , die niet gaan bedelen,
maar hunne aalrnoezen in huis ontvangen.
—arrest, 0. straf, die iernand verbiedt,
bet finis te verlaten. —arts, rn. gewone
arts, die eon huisgezin bedient.
m. eigenaar van een gehuurd huis ; persoon,
hij wien iemand in huis woont. bakken,
by. ei lengebakkem —bediende, m. en
yr. bediende in een huis.—beleid,—bestunr, o. bestuur van een huis. —bewaarder rn., —bewaarster, yr.

yr. persoon , die het huis van een' afwezige
bewaart. —bewind, o. huisheleid.
—bezoek, o., —bezoeking, yr.
het hezoeken der gemeenteleden door eere
geestelijke , gewoonlijk om hen tot het deelnemen aan het nachtmaal aan to sporen.
--bezorger, m., —bezorgster,
yr. die het [mis bezorgt, buishouder.
—hiihei `m. Mho!, dien men in huis
gebruikt. (Huisbia,d o. viseldijm.)
—hoek , 0. bock , dat men in ieder finis
aantreft. braa,k, y r. het openbreken
van een huis met oogmerk om to stelen.
—brief, m. koop- of huurbrief op een

huis. —broelk, y r. brook die men in

huis draagt. —dak , o. —cla,s, y r. das,
welLe men in huis draagt. —deur, yr.
eene deur , door welke men in eon woonhuis gnat. --trier, ru. iernand , die zijne
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irnisgenooten besteelt. -dieverij, yr. diefstal van een'
—dru23, m. dru b van een huis. duif,,
yr. tarnme duff. , in. fig. een
twistziek persoon under de huisgenooten, ineend,
zonderh. van twee echtgenooten.
yr. tamrne eend als huisdier. —elijk,
-st,) by. tot de hifishoudirq behoorende :
huiselijke zakett."-, die op de huishouding
past, en daarom zelden uitgaat : Zij is eene
zeer huiselijke vrouw. Die man is nitt zeer
huiselijk pat veel uit.
vr. —geld o. belasting op de huizen.
—gemak, o. het gemak van een
--genoot, m. en yr. die met iernand in
het zelfde finis woont. —gewaad, o.
gewaad of kleed, dat men in huis aanheelt.
—gezin , 0. zie Gezira. —goden,
In. mrv. in de label!. der ouden , godheden,
welke bet huis beschermden , Penaten en
Laren.
m. tanune haan.—heer,
m. de hoer of eigenaar van een -hen,
yr. tamale lien; fig. zeer huiselijke vrouw;
vrouw , die altijd te huis zit.—hond, m.
tamale bond als huisdier ; bond ter bewaking van bet bilis. —houdelijii, (-er,
-st,) by. de huishouding betreffende : Buishoudelijke zaken ; fig. tegenstell. van algemeen , plaatselijk ; zuinig, spaarzaam :
Eene huishoudelijke vrouw. houden,
onreg. 0. w. met H., (ik bond huis, enz.,)
bet huis besturen ; fig. verkeeren, omgaan :
Er is Been huis met Item te houden. Slecht
met zijne vrouw huishouden.
huizen ,
handelen , te werk gaan , zie
o. (des -s, virus
huisgezin, huishouding.
—houdend, (-er, -st,) by. huishoudelijk,
zuinig. —houder, m. iemand , welke
de huishouding kent eri bestuurt. —houdgeld, o. geld voor de huishouding. —ho
ding, yr. bet huisbeleid; personen,die sarnen
h uisbouden Eene huishouding beginnen.
De huishouding opbrekett. Eene zware
huishouding hebben. Eene eigene huishou
hebben. —houdliamer, Yr. woon--ding
vertrek. —houdkunde , vr. kennis der
huishouding, —houdkundig. by. huishoudkunde bezittende. —houdster, vr.
die eene huishouding bestuurt. —huur,
vr. huur voor een huis. —jas rn. jas,
tiien men in huis draagt. —je o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van huis ; inzonderh.
sekreet ; scheip eener slak ; soort van loos,
zie
Peperhuisje,
9 yr. sink
enz.
met een imisje. —kamer vr. kamer ,
.waarin men huist.
vr. kapel
ten hehoeve der huiselijke godsdienst.
m. geestelij ke, welke de Imiskapei
bedient.
,t9 Yr. tamale kat als buisdier.
o. kited , dat men in huis
draagt. --lileet15n74 9 yr. huisgewaad.

finis
—klok vr. kink in huis. --knecht
m. bediende, welke tot allerlei huiswerk
gebruikt wordt. —krakeel 9 o. huiselijk
krakeel.—krekel, In.
0. wederwaardigheden in huis; fig. in scherts,
vrouw, gads. —lieden m. mrv. van
huisman. —look, o. p awn eerier plant ,
die veel op strooijen daken en nude muren
groeit. —man, m. buitenman ; inzonderh.
daghunrder. —marter, m. eene in gehouwen en oude muren wortende soort van
donkerbruinen marter met kastanjehrifinen
kop , witte keel en 'anger] ruigen staart,
steenmarter. —meester, m, opzicner in
vr. meid , die alierlei
een huis.
huiswerk verrigt. middel o. een cenvoudig nriddel dat men in huis heeft of
klaar maakt. —moeder y r. de Lillisvrouw als moeder over hare kinderen ook
voor zoo verre zij hare huisgenooten als kin-deren behandelt ; bestuurster van cen gastof weeshuis. —moord. m. moord in een
huis gepleegd. —inosch , yr. muse!' ,
die zich in de nabijheid der huizen ophoudt.
—muds, y r. mils, die zich in de huizen
ophoudt. —musch , y r. huismosch.
—mu.ts vr. muts, die in huis wordt gedragen. —muur, m. muur aan of in een
huis. —onderwijs, o. onderwijs in het
huis der ouders. —onderwijzer m.
onderwijzer,, die aan de huizen les geeft.
—ouderwijzeres, yr. —opzigter,
m. —orgel, o. klein orgel voor hniselijk
gebruik. --pet m. pet , Bien men in huis
draagt. --rand, o. (des -s,) meubelen.
—rat, —rot , vr. rot, die zich in de
huizen ophoudt. —sehilder m. die
huizen en dergelijke schildert , tegenstell.
van rijtuigschilder, enz. —slak, -slek,
yr. huisiesslak. —sleutel, in. slentel der

huisdeur. --slot, o. slot aan de imisdeur.
—spin, vr, spin, die zich in de huizen

ophoudt. —twist, twist tusschen huisgenooten. —vader, m. hoofd van cell

huisgezin inzonderh. met opzigt tot de
kinderen. —verdriet, o. verdriet in

huis. —vertrek, o. vertrek, waar men
huist. --vesten, b. w. (ik huisvest. enz..)

iernand herbergen. hem in zijn huis opnernen
en houden : Ik heb Item vier dagen gehuisvest. *-, o. W. met H., gehuisvest zijn,
voor een' onbepaalden , doch niet zeer !anger)
tijd wonen. —vesting, yr. bet huisvesten;
opneming en verzorging in een huis. -vlieg,
vr. gewone vlieg, die zich in de huizen ophoudt.
—vloer m. vloer van het huis. —vom. tamrne vogel als huisdier.
—voogd m. huiswaard. —vriend,
m. de vriend van een huis, van een huisgezin.
—vrouw, vr. gade , echtgenoot ; vrouw
van het bilis. —waard, In. eigenaar van
een huis. —waardin, yr. eigenares van
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bw. naar hrris :
—Iva/Arts
een
Huiswaarts gain. —werk o. work
dat in huffs te yerrigten is. —zaken
yr. mrv. zaken , die het bilis betrelfm.
—zittend, by. fig. hinselijk : Ilet huiszittende zoeking , y r. doorzoeken van cen Loris, waarin men iets verdaehts meent to zullen vinden : Buiszoeking
bij Iemand doen. —zolder 9 m. -zorg,
y r. zorg voor het Inns of het huisgezin.
—zwalnw, Yr. (he soon van zwaltmen
welke hare nester ' aan or in de linizen
bouwen.
iliniven 9 b. w. fret hoofd (met eerie lila)
dekken.
Illuiveren o. W. met FL, koude gewaar
worden en daardoor ri p er' ; fig. Ik 'wirer
nog wanneer ik er aan leak. —lig 9
(-er, -st,) by. rillig ; fig. met eenigen
schroorn ietsondernemend : Ik ben huiverig
um derwaarts te gaan. —iglzeid yr.
; aandoening van koude; fig. beshroom heid. —in , y r. (mrv. -en,) gril ling,
rifling , aandoening van koude ; onaangename gewaarwording : Eene huirering beving mij Coen ik de kamer binnen trad.
—ingwelikend 9 by. fig% dat huiverfng
verwekt.
Ifluizen , b. en o. w. met H., zie
0. w. met, H., woven : Samen
huizen, als man en vrouw same,) wonea
fig huishouden, handelen, zich gedragen
De Zweden hebben in die strek3n slecht
gehuisd, h trisgehou den.
vr. (nary. het Imizen ; behuizing , woning ; hut en kajuit op een
&chip.
itinkken, zic fluiliezi en Eturkeiito
kinderkapje.
Mal 9 yr. (mrv. -len,) een
litalde 9 y r. onderdanigheid en trouw van
een' onderdaan en de plegiige verzeliernig
daarvan : Iemand hulde bewajzen ; fig. Ilan
de waarheid hulde beunjzen, de waarheid
belijden , bekennen. vr. heerge-wader). —en, zie
b. w. den iandsheer zijne hu!de bewijzeo
bij het aarivaarden des bestuurs hero den
inhuldigen.
eed van getronwheid doe!)
; inhuldigitrj.
—icing vr. het
'Hulk, vr. (inre. -err,) soort, van lastsehip
met een' platten bodem , hen ; bij Welders,
schip ; fig. De hulk van yeloof.
—je, o. (des -s. wry. -s,) verkleinw. van

hulk.

Munk
redden nit verlegenheid , hood ofgevaar
Iemand hap bewijzen, verleenen. Iemand
te hulp komen snellen. Hap bij Iemand
zoeken. Iemand to help roepen. pulp
roepen. Ark hel) weinig hull) ( baat) bij dat
middel geronden. Het Gods pulp. Met de
hump van eerie fakkel. Ik heb reel hulp in
die zaak van Item gehad. (mrv. -en,)
persoon , die helpt. —behoevend , bvdie hul l) noodig !weft ; hij somrnigen heel en:
Ilulpbehoevende Iverkwoorden, d n rven,
kunnen, mogen, moeten, willen,
z tri I en. welke door anderen Oneigenlijke
hulpwoorden genoetnd warden. —bende,
vr. 11(11p-city. —eloos, (-ter, _ste,) by.
die zonder hump is, verlaten. —eloosheid. yr. holpelooze toes tand.--kantoor,
bij de brievenposterijen , enz. tegenstell.
van nook! kantoor. —middel, o. middel,
dat tot bereiking van een doe! medewerkt.
—onderwijzer, m. helper van een'
onderwij zer, ondermeester. —onderwijzeres, yr. —prediker, m. proponent,
die win een' predikant toegevoegd is en
zijne werkzaamheden geheel of ten deem°
,vaarneernt. -froep,m. troep,welke cen' anderen to hal l) word t gezonden. -vaardig,
bv.(-er,-st,)gereed om te belpen.-vaardigLehi, vr.-werkwoord,-woord.o.in
de spraafik. werkwoord, dat bij de vervoeging
der ;Indere werkwoorden helpt en de saárnirstelde tilden helpt vormen , namelijk
hebbenen zijn: Hebben is nietaltijd
een hulpwoord. Zie oak raulpbehoevend. —zaam , (-zamer, -st.) bv. huipvaardig , vdienstig. —zeel , o. zeel of
band . waaraan men iets draagt of voortsehuift: Ander huipzeel ken ik dien last

niet voortkruijen.
Maisel o. (des -s, mrv. -s,) hoofddeksel ,
hoofflto.riRel,
Eirilst, in. (van den een struik of Heine
;AO groeae boom in de warmere streken
van Europa, enz. welks bladen aan den rand
met seherpe stack zijn voorzien steekpalm.
—bes , y r. lies van den hoist. —boom.
bosch , dat nit
-b0SCia
11).
bulithoomen hest aat.
Minlister, yr. (mrv.-s,) die halt.

Ritaize, yr. (sure. -n,) de bast van peulvrnehten bij v. van erwten boonen ; bij
ynurwerliers, papieren koker van zwermers,

zie Iflulstboseb.
aize b
'v. met eerie hum dekken ; fig. Hum, tusschenw. hem. —men, zic
bedekken, kleeden : In zijn' mantel gehuld.
Hemmen.
diehters , versieren , tooijen. --ler, Hun , pers. voornaamw. verbogen naamval
-s.) —letje —ligje,
m. (des -s,
van hij en bet , zie beLittel.
0. (des -q,
voornaamw. van zij mann. en onz. meerv.,
-s, ) verkleinw. van hum.
—ling, NT.
als: De manners droegen hun verlies met
Hulk , y r. het helper), ouderstetmen „
geduld. De kinderen hebben hun speelgoed
meigebracht.
medewerken ; inzonderh. het bevrijden of
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Nffuur

flunk
De verbuiging is:
Enkelv.

M.
1. Hun.
2. Huns.

Vr.

hunne.
hunner.
Hunnen. !limner.
3
Hun'.
hunne.
4. Hunnen, hun'.hunne.
Meerv.

0.
hun.
buns.
hunnen.
hun.
hun,

0.
V
M.
Hunne.
hunne.
hunne.
hunner.
Runner.
hunner.
hunuen.
Hunnen. hunner.
3.
hunne.
1
hunne.
hunne.
4, Hunne.
Zie ook Hunne.
Uunkeren , o. w. met H,, een sterk verlangen naar jets nitdrukken , hakeri , loch
enkel met naar en om, als : .Naar eer
hunleren. Hij hunkert naar huis. Om een
ambt hunkeren. flunkeren om weg te konien.
—ing, yr.
Iffunnebed o. naam van een , der groote
steenhoopen , die.in Drenthe en elders worden
aangetroiren en , meant men , tot begraarplaatsen hebben gediend. In de oud-F'riesche
taal beteckent hunne een lijk , waarvan nog
hennekteed en verhennekleeden in gebruik
zijn.
Hunne zelist. bezitt. voornaamw. van den
3. pers. rn. en 0. mrv. Zie Mijne. —nt,
enz., Zie Mijnent, enz.
Iffuppelaar, rn. (des -s, mrv.
—aarster, yr. (itirv. -s,) die huppelt.
—en, o. w. met H., zich met kleine sprongen
snel bewegen : De ekster huppelt. Van
vreugde huppelen.*. -. met Z., zich [' typefende voorthewegen : De eksters zijn naar
het nest gehuppeld. ing , vr. (mrv.
'131uppen, 0, w. met II., wanneer de voortduring , en met Z., wanneer de plaatsvcrandering hedoeld or& in sommige streken,
met tegen elkander gedrukte voeten springen,
gelijk kinderen tot nitspanning doen.
Iffupsch, (-er. -st e.) by. en b ■%. in de dageiilksche taal, die of dat er toed of bevailig
nitziet , weigemaakt zonder bepaald schoon
te zijn : Een hupsch meisje. die zich
naar het uitwendige good gedraagt : Een
hupsch mensch. haven het middeltnatige,
aardig : Een hupsch goedje. Hupschlezeit.
—held, yr.
Duren, b. w. zich bet gebruik van een
ding of een regt voor eerie tegenbelofte ,
waaromtrent men overeen gekomen is inzonderh. voor geld , verschaffen , in hunt.
nemen : Men huurt een' knead . eerie mei d,
Berl' Suitt een huis, eerie 1amer eery
1.
2.

paard , een schip, een bed , eene tafei
eene jagt. Zie Pachten.
Hunk , yr. (mrv. -en,) enkel in bet mrv.,
als : Op de harken (of hurkjes) zitten ,
eene houding hebben , waarin de aars op
de hielen rust, antlers hulk. —en, o. w.
met H., op de harken zitten. —je o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van hurk.
Hut, yr. (mrv. -ten,) elke bedekte , tegen
het weer beschutte plaats tot een verblijf of
tot zekere verrigtingen voor menschen : De
hut van den sch g apherder. * de verhlijt
plants der stuurlieden en andere bevelhebhers van minderen rang op sehepen ; inzonderh.
een laag , armoedig woongebouw, een !dein,
gering, veelal van bout, riet , stroo, plaggen,
enz. gebouwd huis : Eene strooljen hut.
In hutten wonen. —bewoner m.,
—bewoonster , yr. —gast m.
scheepsw. een der mindere scheepsollieieren,
die de zelfde but tot hun gehrink hebben.
—je, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van hut.
Iffutselaar m. (des -s, mrv. -s.) die
hutselt. —elbeker,, m. dobbelbeker.
, b. w. door: elkander sehudden.
—eling 9 sr. (mrv. -en.) —en, b. w.
weinig gebruik. , hutselen. —pot, m.
spijs , Welke nit vfeescli , wortels, (knollen,
enz.) en aardappelen bestaat.
flour, yr. het afstaan of nemen van jets
voor een' korteren of langeren tijd op voorwaarden, waaromtrent men overeen gekowen
is : In huur geven, nemen, hebben. de.
daad van huren : Te Altar hanyen , zetten,
stuan zijn , hebben, krijgen. En doze be-teekenis moet bet woord uit den card mannel.
wezen ; men merke bet liever als een' algeknotten infittitivus aan. geld, dat men
voor gehnurde voorwerpen geell ; loon aan
dienstboden : Hebt gry Jan de huur betaald?
(mrr. lumen.) dienst van maiden en
knechts: Mietje bee ft in dertien jaar slechts
twee huren gehad. Uit de hour gaan.,
—brief , m. brief op een te bully staand
huurcedel. —cede!, --cagy,
yr. cede! of gesebrift IletreTerideeen gehourd.

—contract , o. huurcedel.
m. (des -s, mrv. -s.) die buurt
of gehuurd beeft. —geld, 0. bet Your
cene verhuurde zaak bedongen geld, Imur.
—huis 0. gehuurd buffs. —kamer,9
huis, era.

—der,

yr. gehnurde kamer. --kantoor o.
gemeenlijk Baur- en verhuurkantoor, kantoor,, waar bedienden gelmord en verhuurd
wordcn.
yr. gehuurde kar.

—koets yr. gehuurde koets. —koetsier, m. gehuurde koetsier iernand , die
Gene of meet huurkoetsen met de noodige

paarden houdt en aan anderen verhuurt.

—lakei ,

m. can sleehts voor korten
tiid gehuurde lakei. —ling m. en yr.
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(des -s, mrr. en,) met een bijdenkbeeld
van verachting iernand , die zich voor loon
tot jets laat gebruiken, — .Won m. en o.
hunr of loon aan bedienden. —moordenaar 9 m.gclinurde moordenaar, -paard,
0. paard , dat men heat ow te verhuren;
godsgehuurd paard. —penning,
penning. meerv. Huurpenningen , fluorgeld. —rijtuig 0. rijtnig, dat gelmurd
wordt of is. --slieden —sluiden 9
—slui 9 in. mrv. van huursman. -sman 9
m. (mrv. -lieden,) huurder. —ster yr.
(mrv. -s,) die huort of gehuurd heeft.
—vracht yr. vracht voor een gehuurd
m. wagen, die gehuurd
schip.
wordt of is.
Biluwbaar, b y. oud genoeg urn te trouwen,
geschikt voor het huwelijk : Een huwbaar
nzeisje. lluwbare jaren of ouderdoln.
—held 9 vr:
o. (des -s, nary. -en,) cchte
staat, echt , vereeniging van twee personen
in den echt; Een huwelijk aangaan,
trekkers , sluiten maken, koppelen.
het huwelijk treden. —sband, m. band
des huwelijks. —sbed o. bed van een
paar gehuwde lieden. —sbelofte, yr.
, by. enkel in : Dc
trouwbelofte.
huwelijksche voorwaarden , huwelijksvoorwaarden. —scontract o. overeenkornst
betreffende de bezittingen der beide verloolden. —sfeest o. bruiloft,
vr. fig. huwelijk. —sgeluk, o. —sgift,
yr. uitzet. sgod. 9 m. in de fabelleer, god
des huwelijks , Hymen. —sgoed 9 o. vermogen , dat de vrouw medebrengt. —s7
knoop, m. knoop des hnwelijks.-s/even,
o. gehuwde lever). —sliefde 9 yr. liefde
tusschen echtgenooten. —slot o.
0. fig. huwelijk. —spligt, m. pligt,
dies bet huwelijk den echtgenooten oplegt.
—strouw, y r. trouw van echtgenooten
omtrent elkander. —svoorwaareden ,
yr. ?MT. voorwaarden , die bij het aangaan
van een huwelijk worden gemaakt.
zegen m. zegen des huwelijks; fig. kinderen , kroost.
natwen , b. w. ten huwelijk geven , laten
trouwen : Zijne dochter aan een' braven
man huwen. Met iemand gehuwd zijn ; fig.
naauw verbinden of vereenigen : n Het mensehelijk leven, aan den vluggen tijd yehuwd. n trouwen , ten huwelijk
ontvangen : Ilij hula eene rijke erfdochter.
Halzaa,r, m. (des -s, 7111T -aren,) een
krijgsman , welke tot de ligtc ruiterij beboort en met eene kromme sabel, eene kara hijn
en pistolen gewapend is. — tje o. (des
mrv. -s,) verkleinw. van hnzaar.
HuzarebroeU, vr. broek van een'
buzaar.
o.
vr. —b-ais

-11ana- g

y r.

, a. -zalai:v,.̀ccl, 1

Hoed
—noir/Meier m. officier der huzaren.
o.
—paard 0. —vrouw,
I.
I , de negende letter van het alphabet en de
derde van de klinkers. Zij heeft 661-1 , langen
en twee korte klankcn. I.) Zij i lang met
den a!phabetischen kiank enkel in eenige
woorden , die uit vreemde talon ontleend
zijn , als : titel. 2.) Haar korte kiank is
tweeCrlei, a.) gevolgcl van een' ()rimer medeklinkers in de zefde lettergreep, welke den
klemtoon heeft, krib , rid, grtf, tic/it,
slik , bit, slim , kind, ding, sli p , nil:,
lisch, rist. Deze klank schijnt een bijzondere
eigendom onzer taal to zijn en behoort voorzeker niet tot de liefelijkste en welluidendste.
Hem zoodanig te besehrijven , dat zich een

vreemdeling daarvan een klaar denkbeeld
vormen en hem naauvikeurig nabootsen of
hover voortbrengen kan, is niet w el mogeliik.

Hij gelijkt eenigszins naar het begin der
lunge e (ee), Men denke aan lid leden sing
smeden , ligijen gelegen. In eerie toonlooze
lettergreep is de klank in edit Nederlandsche
woorden over 't algemeen zoo onbesternd en
onduidelijk dat hlj einig of niets versehilt
van de doffe e (bewind) als : bezig , perzik,
ledigen , monnik. In basterdwoorden heeft
hij ineestal den toonloozen a!phabetischen
als : tiran, bigot, minister, piment,
swisent. vr. (mrv. i's,) naam der letter,
als : Eene Romeinsehe i.

Ie. Dezeletterverbinding is geen tweeklank,waar-

voor hij tot dus verre door de meeste spraakkunsteriaars gehouden is , maar enkel de
alphabetische I, largerof korter uitgespro-

ken. -I.) Zij is lang , (1.) inzonderh. voor r,
ais : , dice , wier ; b.) op het einde
eerier lettergreep , welke den klemtoon heat,
ais: drie, zie, spi e, piepen, kiezen , met nitzondering van knie , dat met den middelbaren klank wordt nitgesproken. 2.) Zij is
middelbaar of heat den alphabetischen
klank der I , a.) voor schier alle medeldinkers , behalve de r, als : bried lief. wieg,

piek wiel , tiers , tien riep, vies ; b.)
wanneer zij den klerntoon niet heat, als:
beetle , neurie , zeunie ; c.) in vreemde

woorden met den klemtoon op de ic , als:
harmonic cacographie.
le

eon zacbtstaartige uitgang, die meestal

uit de Latijnsche uitgangen in en inns ontglorie uit gloria, foelie
staan is ,
uit fo 1 i u m. In vele basterdwoordeu is hij
klemstaartig, ais: philosophic , cacograplrie.
Iebenboom 9 m. taxis.
lettere 9 onbep. telw. daL al de voorwerpen
eerier bepaalde snort b. teekent doch zoo
dat ceo voor een op ziell zelf bc,chouwd.
wordt , elk : federe clod. fetlere ma,‘,.Ieder
in. en vr. elk mensch, u.;.e5 01% 7 ' 00 w
kiNd.
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vergrijp aangemerlit , als een dicliter zulke
Geef ieder het zijne. Dat is ieders gading
woorden doet rijmen, bij v. mijden en leiden,
niet. Een ieder. Eens' ieders genoPgen.
glijden en zeiden.
—een , onbep. telw. m. ieder menseh :
een klemstaartige uitgang van vrouwclijke
Iedereens braafheid.
substantieven, 1.) van werkwoorden, waarvan
Iegelijk , onbep. telw. elk , wie bij zij :
ij begripsnarnen vormt, welke de daad des
Een iegelijk mensch. Een' iegelijken menwerkwoords als eene herhaalde , of ook met
sehe. rn. enkel met een, als: Fen iegelijk,
eene hijbeteekenis van verachting,voörstel len,
iedere man of vrouw: Eens iegelijks.
als : bedelarij vle?jerij , beuzelarij , tooIetitand onbep. yoornaamw. m. en yr.
verij ; 2.) van zelistarzelige naamw. , wan ( -s,) een enkel niet genoeind of natter ;ranneer ij eene verrigting , eene kunst of een
gedtlid persoon : Er is iemand hier,geweest.
bedrijf te geeft , ook de plaats, waar
Ientand wirer.
het uitgeoefend en sours de zaak , welke
Iep enz. , zie Lip , enz.
daardoor voortgebracht wordt als : boekIer,9 een kletnstaartige basterdintgang , zie
drukkerij,brouwerzO, visscherij. sehilderfj;
Aar en Er.
ook in het algemeen een yerblijf of eerie
Iet een klemstaartige uitgang van basterdwoonplaats. bij v. abdij ; doch zeiden een
woorden , bij v. bandiet, parkiet , doch
collectief, bij v. ruiterij.
inzonderh. van volksnamen als : Isradtiet.
(-er, -st,) bv. en bw. ledig , waarIet, onbep; voornaamw. jets: Sprw. .41s niet
tussehen zich ledige plaatsen bevinden , zie
kornt tot iet , is het allemans verdriet ,
Li!, dat titans in beide beteekenissen nitof kent het zich zell niet , zie Allman.
sluitend gebezigd wordt ; fig. ledig, nietig,
—s onbep. voornaamw. o. dat slechts in
ongegrond : Ech met een ijdele hoop vleijen.
den 1. en 4. nv. enkelv. vomkomt , om eene
gesuap. nutteloos , dwaas, vergangebeel onbepaalde zaak aan te duiden
kelijk:/./de/e eer.*-,neiging voor onwezenlijke,
heb jets gehoord. Hij liet naj iets fraais
nuttelooze , vergankelijke dingen hebbende
zien. Dat is iets anders. een klein geen verradende , aan uiterlijke onwezenlijke
deelte van een geheel : Zeg er (Ian niemand
dingen te groote waarde hechtende: Een ijdel
Dat wil iets zeggen Ihj
jets van ;
mensch. *-, o. (des -s,) in de wijshegeerte,
bezit nog al iets ! als bijwoord voor:
de ledige ruimte. —darm , m. en yr. die
eenigszites , een weinig, als: Bet is lets
orunatigeet en gestadighonger heeft.liteid,
warmer dan gisteren.
yr. (Hwy . -lieden,) nietigheid , vergankelijkIg, een zaehtstaartige uitgang , waardoor het
beid; bovenmatige zucht naar ijdele dingen ;
grondbegrip als door liet voorwerp bezeten
de te home dunk van eigene voortreffelijkwordt aangeduid. Het vomit 1.) van zelfheden ; nietigheid , nietige zaak of ding :
standige naamwoorden adjectieven , en wel
De ijdeMeden dezer wereld. --lijk , bw.
a.) van abstracte zelfstandige naamwoorden,
: Dea naam Gods ijdellijk gebruiken.
als magtig , kunstig , moediy ; b.) van
enz.
—tuit, enz., zie
concrete zelfstandige naamwoorden , als :
borsteliq roesti g , zandig. Het vormt 2.) 'Jr, tn. (des -s, mrv. ijven.) taxis.
van werkwoorden adjectieven , en wel a.) IJk, m. (des -s,) merk op maten en gewigten
ten bewijze , dat zij de bij de wet bepaalde
onmiddellijk achter den wortel , als : aangrootte en zwaarte hebben; plaats, waar men
halig , becallig ; b.) met tussehenvoeging
ijkt : lk woon tegenover den ijk. —en, b.
van er , als : knoeijerig , slaperig. Deze
w. maten en gewigten met den standaard
hebben over 'I algemeed eerie verkleinende
vergelijken , tot de bepaalde grootte en
beteekenis , waarrnede eene zekere mate van
zwaarte brengen en ten bewijze daarvan den
verachting gepaard gaat , bij v. krukkerig,
ijk er op zetten : Is (lie el geijkt ? —er,
droomerig. Ook vormt men met dozen
(des -s, mei% -s,) arnhtenaar , aan Wien
uitgang van andere rededeelen eenige bijhet ijken is opgedragen, —ersdoeltter
voegelijke naamwoorden , als: a.) van telyr. —erslineeitt, rn. --erswrouw,
vvoorden : Eenig van een ; b.) van hijwoorden:
yr. —erswedLINV, —erszoon, m.
Huidig van huiden (heden) ; c.) van voor—geld, o. —geleeedsehap, o. gezetsels: vorig van voor. Eenige bijvoegelijke
reedschap van den ij ker. —gewigt o.
naamwoorden ontvangen den uitgang ig voor
—hamer, m. homer, welken de ijker
heid , als : kleinigheid , vuiligheid. Soargebruikt. —ijzer o. ijzer, waermee de
migen keuren zulke woorden geheel af,anderen
ijk wordt gernaakt. —ing, yr. het ijken.
kennen daaraan eene concrete beteekenis toe.
—loon , rn. en 0. —maw, yr. stanIJ, een middelbare tweeklank, welke allengs
daard. —meester, rn. Wier. --plaats,
met ei eenzelvig is geworden. bij v. berijden
yr. plaats , waar men ijkt. —seltaal,
en bereiden , lijden en leiden , mijden en
yr. schaal , welke de ijkergebruikt. -tijd, yr.
meiden , nijgen, en neigen, vlijen en
In der
vleijen , wijden en weiden, , zijclen en III, y r. haast , spoed : In (tiler
(-er, -st,) bv. samengetrokken nit
zeiden. Intussehen worth het als een zwaar
43
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del , ledig , clock weinig gebruikelijk : Eene
yr. korst ijs om jets. --hoed, bv. zoo
koud als ijs; fig. hoogst ongevoelig.—plant,
ijle landstreek. waartusschen iedige
y r. eene plant , die als met ij s bedekt is.
plaatsen zijn , los : Ill haar. IJl lumen ;
fig. voor een oogenhlik van het verstand
_regen m. regen waarbij stukken ijs
beroold: La lief
nit de Richt vallen. ----schol,-sehots,
et hoofd zijn. Eene ijle
y r. eene schol ijs. —sietie , y r. slede ,
(ijlende) koorts, eene koorts , waarin men
ijlt, wartaal spreekt. —en , o. w. met [1.,
waarrncde men op het ijs vaart. —spoor,
vr. een smal ijzeren plaatje met scherpe
wanneer de voortduring , ea met Z., wanneer
de plaatsverandering bedoeld wordt, van ijl,
punten , dat men onder de voeten bindt, om
vr. zieh haasten of spoaden : 111 aar has
op het ijs of de gladdigheid to kunnen gaan.
—tap , m. ijskegel. m. een
jlen. o. w. met II., van tyl, by.,
voor een' tijd van zijn verstand beroofd zijn,
fraaije watervogel ter grootte van een' kwartel,
wartaal spreken , elders dollen geheeten :
groan en rood , aan de burst gee' , doe!'
De zieke heeft den ganschen nacht geijld.
op den rug en den staart blaauw. -water,
o. water van gesmolten ijs. —zee , y r. de
*-, b. w. doen ijlen dock enkel in bet
teg. deelw.: Eeneijlende koorts. -hoofii,
met ijs bedekte zee aan de noord- en de
zuidpool.
In. en V. die verward in zijn hoof(' is .
droomer, droomster. —hoofdig, (-er. Clivenboom m. ijf.
-st,) by. en bw. verward in zijn hoof(' ; Jiver, m. sterke gemoedsaandoening ,
toorn : Dat ik de Lnderen Israels in tnijnen
droomerig. —hoofdigheid, y r. verijver niet vernielt en Ivbbe.» BIJB. -,
wardheid in bet hoof] ; droomerigbeid.
vlijtig streven, levendige paging met onrust
—ings bw. haastig , in aller ijl. -tuft,
gepaard : Eene tart k met ijrer voortzetten.
m. en yr. (des -s, mrv. -en.) onbezuisd of
ongenoegen over het kwaad gepaard met
ligtzinnig mensch. —tuiten, 0. w. met
de poging om bet uit te rocijen : Een heilige
(ik
enz.) ligtzinnig handelen of
ijver. IJver voor de waarheid.*--, sterke,
(-er. -st.) by. onbeznisd
zijn.
begeerte om iets to doen , vlijt : Lets met
—tnitigheid , yr.
ijver behartigen. —aar, m. (des -s, mrv.
enz. , zie Im enz.
-s,) —aarster,, y r. (nzrv. -s,) die ijvert.
m. (des -s, Univ. -en,) smaibladige
— en , o. w. met IL, ijver toonen hartsolmhoom. —elaar, m. (des -s. sure. -s,
togtel6ke bewegingen of levendige pogingen
-wren.) b6 dicta., ijp. — en , onverb. by.
aan den dag leggen IJveren voor, in, teyen
van den ijp ; van het hoot des ijps. —eniets of iemand.*-. veronderd , iemand van
Wad 0. —enboom m. ijp. enontrouw in de 'icicle verdenken en daarover
bosch, m. —enlaan yr. —enloof,
zijn misnoegen toonen : « Dat hij ijvert over
—enstam m. —entak m.
zijne huisvrouive.)) BIJB. —gloed m.,
—enwortel m.
—hitte , y r. hevigheid of sterkte des
Lits , 0. (van bet -.) hevroren water of antler
ijvers. --ig (-er, -st.) by. en bw. vurig ,
item Ilet
vocht : flet ijs begird te
hartstogtelyk ; naarstig , ; jaloersch.
kit (in de rivier); jig. Op
g,aat , d.
—loos (-zer, -ste,) by. en bw. zonder
glad ijs staan , in gevaar zijn. Ilij stoat
ijver , traag, na!atig , onversehillig. -loosde voorspoed Lan hem ligt
op glad
held , yr. bet ijver!oos zijn gebrek aan
doen va !len. /ie ook Ureken, Ies1aan
ijver. —zneht , yr. misnoegen over de
en lifilomp. eene nit sinker , melt.
yoorregten van anderen en het streven om
eijeren , met kruiderijnn of speeerijen irr ijs
ze ook to verkrijgen ; inzonderh. rustelooze
tot den staat van bevriezing gebrachte spijs.
bezorgdheid over de wezenlijke of verrneende
--baan, y r. baan op het ijs. —bank , vr.
ontrouw van eon' geliefden persoon.—zneitin de ijszeeen, groote masse drijvend ijs.
tig (-or. -st.) by. en bw. ijverzucht ver--beer, m. grootste snort van wilt(' beeren
radend of daarop gegrond; met ijverzneht.
in bet noorden. —berg , m. Pen mot ijs
(des -5, mrv. -men.) fig•
bedekte or nit ijs bestaande berg. —bre- Lizegrim ,
in scherts , gernelijk en knorrig mensch,
!Aer m. houten of steenen pilaar tot het
--mig (-er, -st,) by. gemelijk knorrig,
breken der aandringende ijsschotsen ter beschntting van bruggen. enz. —darn , m.
se -;1m. (des -s,)iljne ijsregen.—en, wipers.
darn van samengepakt ijs. —elijk , (-er, Lyn:rell
W., met 11., als :
et
schrik, er valt een fijne
-st.) b y. en bw. hetgene (loot,
ijsregen.
ing , yr.
kelijk. y r. (mrv. -heden,)
versehrikkelijkheid; ijselijke daad.— gang, Iazen, 0. \v. met II.. het ijs wegnemen of
breken;fig.kond warden van schrik,schrik ken,
m, het drijven der schotsen in eerie river
ten gevolge van het springen van bet ijs.
ontstellen : lIzen van of roar infs. Zoo
—hegel, m. eon kegelvormig stnk ijs,
jets zoiz iemand doen ijzen. Wqj ijsden
door a fdruipend water ontstaan
op dat gezigt.
keader,
tn, kettle!', waarin men ijs bewaart. -horst, 11../zer,, 0. ((les -s,) een bekend °node! metaal,
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dat echter door zijne hardhcid en rekbaarbeid tot de nuttigste van alle behoort :
Owl ijzer. Owl-ijzerkooper ; fig. Deze
man hetft eene gezondheid van ijzer en
staal, d. eene zeer sterke. Sprw. Men
kin Been ijzer met handen breken. men
kan het onniogelijke niet door. Nood breekt
ijzer, doet het uiterste beproeven en nitvoeren. Ellen moet het ijzersmeden,terwijl
het beet is , men moet zich de gelegenheid
ten mate maken. Zie ook Aanvatten
en Meet. (mrv. -s,) een van ijzer of
staal gemaakt ding. of gereedsehap ; boei ,
enz. _remand de ijzers aandoen. 1n de
ijzers zitten. Zie ook iSrandijzer,
lireekijzer, Bilangijzer, Hoerijzer, Sehraapijzer, enz. -aarde,
yr. ijzer bevattende aarde. —achtig-, by.
naar ijzer gelijkende. —ader, yr. ader
van eene ijzermijn. —blik , o. plaatijzer.
—boozn , een boom in Znidafrika,
die het ijzerliout oplevert. --dread, o. uit
ijzer getrokken draad. --draadtrekker,
rn. die het ijzerdraad trekt ; eigenaar van eene
ijzerdraadtrekkerij. -draadtrekkerij,
yr. het trekker van ijzerdraad ; fabriek,
waar ijzerdraad wordt getrokken. —en ,
onverb. by. van ijzer, van ijzer vervaardigd:
Eene ijzeren kist ; fig. Eene ijzeren gezond maay , d. eerie zeer sterke.
De ijzeren eeute, volgens de fabel , ecuw
der verdorvenheid . —erts, in. ijzer bevattende erts , ocr. —gieter, ni. die ijzer
in vormen giet; eigenaar eerier ijzergieterij.
—gieterij, vr. het gieten van ijzer;
eerie fabriek , waar allerlei voorwerpen van
ijzer gegoten worden. —graautw, bv.
van de kleur des ijzers. —handel , in.
—hard, bv. zoo hard als ijzer. o.
(des -s,) ijzerkruid. —houtt o. zeer hard
bout , dat men van den ijzerboom krijgt.
—hut, vr. inrigting , waar bet ijzer nit
den erts wordt getrokken. yr.
—hiettrig, by. ijzergraauw. —koek,
ni. zeker gebak , prauwel. —kooper, in.
die hawk' in ijzer of ijzerwaren drijft.
—kraal'', yr. handel in ijzerwaren.
—kramer, m. die in ijzerwaren handelt.
--kritid, 0. zekere plant, verbena.-mijn,
rn. ii zergieterij. --pletter,
vr.
—pletterij, vr. —proef, vr.
het beproeven van een' erts op ijzer ; weleer,
eene soort van Godsgeregt, waarbij de beschuldigde , orn zijne onschuld te bewijzen , cen
gloeijend ijzer in de handen moest dragon.
—roest , m. roest van of aan ijzer.
—schuim , o. schuim op bet gesmolten
ijzer. —sintels, m. mrv. —slag, o.
bamerslag van ijzer. sanederij , Yr.
bet smeden van ijzer ; werkplaats van cell'
bzersmid. —smelter, in. ijzergieter.

—smelterij , y r. —smet, y r. -multi;

Impel
m. smid , die ijzer hewerkt.—tje , o. (des -se
mrv. -s,) verkleinw. van ijzer. —varken

—verken, o.stekelvarken. —verkooper, in. die in ijzer handelt. —vijlsel,
o. —vitriool, o. een mimic-- of kunstvoortbrengsel , hetwelk uit een in zoutzuur
opgelost en weer tot kristallen geschoten ijzer
bestaat. —vlek. y r. eerie vlek in eene stof
door ijzerroest. — vonk , yr. vouk , die bij
het smeden van gloeijend ijzer springt. -vreter. m. fig. snoeshaari , pogcher, snoever ;
ook souls een dapper man „ dock in dit
geval met eenig bijvoegsel , bij v. : Hij is
een ware ijzervreter. — . waren, yr. mrv.
—werk , o. hetgene van ijzer gemaakt is :
Behalve het ijz-,ertverk kost dit hek f 50.
—winkel, in. winkel , in welken ijzerwaren verkocht worden.
(-er, -st,) bv. en bw. fig. lietgene doet
ijzer', —lug-, yr. het ijzen. — ingwekkend, by. hetgene doet ijzen.
Ik , een nitgang van eenige zelfstandige naamwoordeu , naar alle waarschijnlijkheid uit ig
(ing) ontstaan : Domtnerik, vuilik.
Ilk, pers. voornaamw. des eersten persoons voor
alle Brie geslachten. De verbuiging is :
Enk.elv. 1. 1k. 2. Mijner, rnijns. 3. Mij.
4. Mij. Meerv. Wij. 2. Onzer,, onzes , ons.
ons. 4.' ons. Uit verkeerd begrepene
beleefdheid laat men ik in den briefstijl sums
ten onregte wog bij v.: Ileb den uwen van
den 7. Junij , wel ontvangen.*-,o. (des -s,)
bet wezen , de persoon : Rijn ik. Hij is mij
ander ik. —heid, yr. het begrip der per-

Imme, y r. bij, docli enkel in bet mrv., als:
linen houden. —ker, in. (des -s, mrv. -s,)
bijenhouden. —kogel , yr., zie
-ngat. o gat.waardoor bijen in- en ui tvliegen.
-nkorf, rn. bijerikorf.-nstal, m. bijenstal,
Immer, bw. enkel van de toekomst gebruikt,te eeniger tijd, in het vervolg: Zoo ik u
immer weder ontmoet. —meer, bw.
immer. Het meer sehijia eer eene noodelooze
verlenging , dan eene versterking. s
bijw. dient mn aan een' volzin de heteekenis

van eerie tcgenwerping, twijfeling , beweegreden , de uitdrukking van bevreemding of
verwondering te geven , trouwens : Het is
immers niet moeijelijk. Hiy doet immers
Been kwaad. Gij weet het intmers wel. 1k
ben immers yeen kind meer.
Impost, tn. (van den -,) belasting, inzonderh. op dranken.
cen klernstaartige iiitgang , Welke client
oin van vele mannelijke zelfst. naamwoorden
vrouwelijke te vormen; en wel, van mannelijke
persoonnamen , om vrouwelijke wezens aan
te duiden wier manner' zekeren stand of
waardigheid bekleeden of tot zekere soort
behooren, als : Ionia yin, herderin, waardin;
urn mannelijke diernamen in vrouwelijke te
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veranderen, a!s Leeuwin, tijgerin, wolvin.
voorz. hetwelk een' stand of beweging
onatrent het midden of bet streven naar bet
binnenste van eerie plants ..an iuidt : In de
stud zin. In den tuna wandelen. In den
zak sicken. In yowl vatten. in een' FMmeren zin : In het begin der lente. In het
openbaar, In het Engelsch vertalen. Zich
in het huwelijkbegeven. Ilij is in de dertig
jeer oud, d. tusschen de dertig en veertig.
Het komt 7117:i in (op, bove) ^ ) de honderd
gulden , d. meer dart honderd gulden.
In zoo verre , vuor zoo verre. Tot in alle
eeuwigheid. In samenstelling met bijvoeg.
naamw. duidt in eerie versterking aan en
beteekent zoo veel als zeer, in eene hooge
mate, door en door, als : Inbitter, in:oet.
"Met werkwoorden verhon,len , in welk geval
in altijd scbeidbaar is , beteekent het 1.)
een verbreken als : De glazes inslaan ,
inwerpen ; II.) een opeen persen der binnenste
deelett, als: Indringen; 111.) een verminderen,
als : Inbakken ; IV.) een vullen, als : Plaats
innemen ; V.) een bezitten , als : Lahebben;
VI.) een wederlcrijgen , als : Inlossen ; VII )
cen bereiken, als: lemandinhaten; VIII.) een
beginnen , als : Inslapen ; IX.) een orngeven,
als : Insluiten ; X.) meestal echtcr beteekent het een streven naar binnen , a!s
lagoon , waarbij de samengestelde werkwoorden zorgvuldig moeten ondei'scheiden
norden van de niet samengestelde bij Welke
in voorzetsel van beheersching is. Want ten
onregte wordt dit in vaak met werkwoorden
verbonden, terwiji het tot het woordje er
is er eerst ingegaan.),
beboort ; bij V. : «
WEILAND. —achtneining , yr. de
daad van in acbt nernen. —adeznen
h. w. met den adem naar binnen brengen :
Eene veyeste lucht inademen. —adelining, y r. —asemen, b. w. inademen.
—asertning, yr. —baheren, b. w.
door bakeren inwinden. —bakering
yr. —bakhen ongel. o. w. met Z.,
onder bet bakken verminderen of krimpen :
lietbakt in.— basemen, b.w. balsemen.
--balseming vr. --beelden, b.
W. cen beeld van iets indre tkken ; inprenten;
bijna enkel gebruikelijk
Ziehiets inbeelden , d. zich erne valsehe , overdrevene
(if ongegronde voorstelling van jets vormen :
bee/di zich in, , dot zij Item bernint.
Zich, reel in 4eelden.*-, inzonderh. eerie to
hooge gedaelite van zich zelven voeden , zich
late)) voorstaan : Gij behoeft u daaropniet
zoo reel in to beelden. lie ook IngeTp eeld. —beelding vr.
bet inLeelden ; (loch meestal voor verbeelding; Gene to grocte gedne:ite van zich zel% en.
verwaandheid, hersensc!iiin.
b. w. met (len beitel irr jets 'i erken.
b, w. door bel ieti doer) k ()men.

—bergen , b. w. in jets bergen Goederen inbergen. --berg ink', yr. —hersten , ongel. 0. w. :netZ., met et, 11 7 heist
indringen : De stroom heist het land in.
—beslagneming, yr. het in beslag
twine!). —benren, b, w. intillen, inbelief) : B2111' mij het ream in. de
waarde van verkoehte goederen in geld
ontvangen Ik 11, , b gisteren weinig ingebeurd. —benring yr. —bezitneminT,, vr. het in bezit nernen. —bezitsteiling vr. bet in iemands bezit
stellen. —bijten ongel. b. wo jnvreten
Sterk water bijt de metalen in. gel.
h. w. door gehakte bijten binnen brengen :
Een schip inbijten. --biljting, yr.
—bikken , b. w. groeven, enz. in een'
steer) bakken. —binden, ongel. b. w,
naanwer binnen: Het zeileene reef inbinden;
fig. Zijne hartstogten inbinden , beteugelen.
zal wat moeten inbinden, hij zal zijne
tong moeten beteugelen ; ook : sal zijn'
staat moeten verminderen. "-, door binder)

vereenigen Jonge boomen in stroo
Een boek inhinden d. een bock van een'
band voorzien. *-(zich), w. w. als: Zich tegen
lets inbinden , weinig gebrnik., zich tegen
iets aankanten. — binding , yr. —bitter , by. seer bitter. --blaasster yr.
die inblaast. —blaantv, by. zeer blaauw.

—blazen, ongel. b. w. naar binnen

blazon : 117j lilies het stof de &viler in ;
fig. voorlezen , voorzeggen, of op andere
wijze bij iemand verwekken : Iemand achterdocht , moed inblazen, het begin van
jets door Nazen bekend maken, doek weinig
als: De wind
in gebrnik. o. vv. met
bliw.s. t den schoors-teen in.
tn. die inblaast , oorblazer.
yr. (num. -en.) het inblazen ; fig ingeving ,
doch veelal in inn' kwaden zin : Ann de
inblazingen run r1,,,t'ers gehoor geven.
by. zeer
,
o.
b!ijde. —blijven ,
met getrokken worden , enkel in bet tegenw
en veil. deelw. als bijvoeg. naarnw. gebruilo De inbigrende totem De ingeblevene 'noesongel. o. w. met II.,
mers.
blinkend insellijnen : [let blonk de or tee
m. Imisraad, men,.
'comer
0 w.
beien iii een !lois.
Z., boege.id eerie haven, elm binneri loopen.
rn. inboedel.
b. w. fig. origernerkt inprenten of bijbrengen:
lemand een I wand vermoeden , eerie goede
?wetting inboezemen.
b. w. door bonze! ' broken:
De deur inbonzen. —bowmen b. w.
door boomer) (een vaartnig) naar binnen
m. cir
(des
brengen.
-s. mrv. -en,) die in eerie plants geboren
o. refi t
cot'

H.,
--blazer,
—blazing,

—TAU , —1551 ;(1 —blijde ,

met Z..

—blinken,
boede3
—boegen
—boezemen
—boel

vr... bonzen ,

—boezemiag

—boorling,
boorlingsregt,

vr.

-581—
Isibo
Indr
inboorling. —boos , hv. door en door
vrouw in. —daging vr..—;dales 0
boos. —boren , b. w. met eene boor ino. w. met Z., naar binnen of in jets dalen.
brengen Een gat inboren. --boring,
—dainsnen , b. w. door darnmen in- of
vr. —borsit yr. natutirlipe gesteldheid,
alsluiten. -- damming, yr. —danwen,
acrd : Men zag het aan zijne edele inborst.
0. w, met Z., als dauw indringen ; fig. weinig
—break, yr. huisbraak : Eene inbraak
gebruik., zaeht of ongemerkt in den geest
(ben, —braden ongel. o. w. met Z..
dringen. —delven ongel. b. w. door
order het bradeu krimpen of verminderen
delves indringen of openingen rn jets maken.
Dit vleesek is niet veel ing,braden.
—deivang; , yr. —denizen, onreg.
—brander' , b. w. door brander) it-1(fmkb. w. over iels nadenken, overdenken : tk heb
ken : Men heeft deze fignrett in (le tatel
het raider ingedacht. —derdaad, bw.
ingebrand. *-, o. w. met Z., brantlend
in der daad, werkelijk wezeillijk Ilet is
indringen Figuren in eene plank laten
inderdaad zoo. --lien, voegw. dat cone
ittbranden.*-, door brander) irr grootte of pevoorwaarde to kenuen pelt, wider welke jets
verrninderen: Die kollieboonen branden
mogelijk worden of geschieden kat) of zal :
weinig in. —branding, y r. -brasses,
Indies Alf tevreden ware , zou hzj niet
b, w. brasserld inhaler). —breijen , b. w.
klagen. Indien Itij het geld heeft zal hij
eenige steken op eene naald breijen : Gij
het brengen. —dienen, b. w. aanbieden.
moot de naald inbreijen. —brek yr.
overreiken : Ilij heeft zijn ver:oekschrilt
weinig gebruik., inbreuk. brek en ,
nog niet ingediend. —dieninq , yr.
ongel. o. w. met Z.,door broken binnen korner!: Indigo , in. (dos -'s,) eerie sehoone en kostzijn dieven ingebroken. De ruiterij beak
bare verwstof. die uit de steugels
op den vijand
, traelitte in de gelederen
bladeren der indigoplant bereid wordt en
van den vtjand to dringon.
binnenwaarts
donkerbtaauw verwt. --Handel, in.
bract ' . —breker,,
inbrekende
---plant, vr. eene pla nt waaru ' t de indigo
—breking, y r. —brengen onreg.
wordt verkregen. —Plantazje , yr.
b. w. in huffs of in de sehttur brengen Het
piantazje ter verkrijging van den indigo.
hoof inbrengen ; ui ten . aanvoerer), Indij gzen b. w. door middel van een' dijk
zeggen Zijne klayten inbrengen. Eene beinsluiten : Ingedijkte polder, linden. -dijsc huldiging inbrengen. !Fat hebt gij tegen
king , yr. —dompelen , b w. in het
Item, to uwer versehooniny in to brengen? -,
water dompelen. —dompeling, yr.
winner, en to finis brcngen: Bij brengt sleekts
het indompelen : Folv,ens sommigen behoort
Brie gulden in. Zie ook Irageiuracht.
de (loop door indompeling to geschieden.
—brenger, rn, die inbrengt ; persoon ,
--doopen , b. w. in saris, enz. stippen;
die voor anderen goederen in de bark van
indompelen. ---looping y r. —doltleering brengt. -brenging, vr. -'brengwen , b. W. door donwen !tam . binnen
ster,, vr. zie Inbrenger. --break,
brengen, door douwen inbnigen of indrukkets.
vr. bet inbreken: Door de inbreuk des waters.
—dortwing , yr. —draaljen , h. w.
d. i. door bet indringen van bet water , of
draaijend iii jets brengen ; fig. Ietnand listig
door het breken vap den :lijk; fig. sehending ,
iri lets indraaijen, iernand door list iets
verbreking : Eerie inbreuk op iemands regt,
bezorgen. Zich indraaijen, ziett op cone
op de welten maken, d. i. die verkraehten.
behendige wijze indringen. o. w. met
—brokkelen , b. w. in iets brokkelen:
Z., al draaijende in iets geraken : ffij draaide
lugebrokkeld brood; fig. Hij heeft er het
met het rijtuig de Waterstraat in. -draaizijne bij ingebrokkeld , d.
lit er allengs
Ong, yr. —dragen, ongel. b. w. binnen
verloren. —brokken, w. inbrokdragon. —drang , ni. het indringen.
kelen. —brokking vr. het inbrokken.
—draven, 0. W. met Z., dravend ingaarr:
—bruin, bv. zcer brain. —brnisen,
Hij is het bosch ingedraafd.
o. w. met Z., bruisend inkomen ; Op
ongel. b. w. binnen , d. 1. in finis of it) den
iernand inbruisen, wet gebruis iernand nadestal, drijven : Driff de hoeijen nog niet
ren. —beige:", ongel. b. w. binnenwaarts
in. met geweld inslaan ; gedreven werk
huff ,en : Buig de plant een weinig in.
op jets maken Kutistig ingedreven beelden.
o. w. met Z., binnenwaarts gebogen worden:
0. w. met Z., drijvend in jets komen :
De ntiddelste plank buigt iri , is ingebogen.
Het schip is (le haven ingedreven. drij—bulging , yr.
ving , vr. —dringen, ongel. b. w.
Jindachtig, by. gedaeliiig: lets indachtig.
drier end in jets brengen , indrijven ; fig.
zzyn , aan jets denken , zich jets herinneren
Het leeren wordt niet ingedrongen. lemand
Ientand iets indachtig maken. Ook met
in een ambt indringen, d. hem door
een 2. nv. als : Zijuer belofte indachtig
list of geweld een ambt bezorgen. *-(zielt),
zyn.
w. w. zieh door list of geweld den toegang
Indagen, b. w. oproepen one vow het geversehaffen: Zichiniemands gunst indringregt to verse/11,1w)) : De man daagde zijne
w. met Z., in eene plaats dringen;
en.*-,
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met op, als: Op den v @and in:lringen ;
samendriugen.—vioeijing, yr. het samenyloeijen.
fig. In de geheimen der natuar indringen,
d. i. die navorsehen en opsporeo. Inenten, b. w. enter) , (Leh weinig
—dringend, (-er, -st,) by. die zich
brutkelijk ;
vreemde pokstof, hetzij van
indringend.
indringt : Hij is zee!.
monsch of koo, in het blued hrengen: remand
-dringer, m indringend rnenseli. -drin
de kinderziekte of de pokken inenten, waargerig (-er, -st,) by. gemeenz. indringend.
voor rnen ook zegt : Iemand inenten.
—"fringing , yr. —dringster yr.
(de pokken) laten inenten. —enter , in.
—eating, vr. —entster, y r. —eten,
indringende vrouw. - - drun(kes)t ongel.
b. W. inzwelgen; fig. naar zich trekken,
onreq. b. en 0. W., zie Invreten. —ein zieh opnemen : Het papier drinkt den
-ting, zie Invreting. —etsen
—droevig , he. zeer droevig.
inlet
b. w. door de eLskunst latch inbiketi : Figu—drogen, o. w. met Z., drogende in trek ren in erne plaat inetsen. —etteren
O. AV. mot Z., door etteren dieper worden : De
ken : Bet tweet laten indrugen. drogeode verminderen of inkrimpen:Deepritinten
wond ettert meer en meer in; fig. inkankeren.
zijn onyemeen inyedroogd. —droging,
—iflaisteren, b. w. fluisterend jets rnededeelen : remand iets inft aisteren.
y r. —droog, by. door en door droog.
—droppelen, --dropper, b. et)
tering , yr. (mrv. -en,) het intluisteren
het ingefluisterde. —fra.ai bv. en bw.
0. w., zie Indruipen. —dratipen
zeer fraal.
ongel. h. w. bij droppels Iaten inloopen :
Olie in eerie wonde indruipen.
o. w. Iii sear zaehtstaartige nitgang , die , aan
;net Z., druipend in iets late» vallen :
bet zakelijke deal van eon werkwoord ehecht,
ingedropen olie heeft de world niet bete,
vrouwelii ke zelfstandige twain woorden vomit.
/Ake woordeu op ing beteekenen 1.) de dadegemaakt. —druiping , yr. —dritilijke winking you het wooed : Bewaring,
schen 9 0. w. )net Z., met gedruiscli
redding; 2.)
inkomen. —druk , in. fig. werking op het
bewerktcn toestaud
ding ; 3.) het voorwerp, dal de werking
gernoed Een' diepen of sterken indrak op
--drukken,
b. w. door
icrnand maken.
ondergaat of (Alder:pan heeft, „ of' het voortgebracIrte : V eroveri Atg , verbetering ; 4.)
drukken indouwen : Hij drukte hem den
dolls den boezem in. inwaarts drukken,
het voorwerp. waarrneé de werking gochiedt:
Bekleeding, bedekking, d. hetgene bedekt;
door inwaarts drukken breken : Een' vogel
den kop met den daim indrukken. *
5.) een voorwerp , waarvau men zich bedient,
de oppervlakte drukken ; fig inprenten :
orn de werking van het wcrkw. te verrigten :
Wandeling , wandelplaats ; uitspaning
remand de beginselen der deagd indrukken.
—drukking ye. o. het
plaats, waar men de paarden ter Yerversching
uitspant. — or de uitgang in; van pen
ingedrukte; de iudruk. —drappen b
ning . Achellin, ,, haring. enz. voor eenzelyig
en 0. NV., zie Indruipen. —duiken,
ongel. b. w. in het water dompelen of 'louden.
met den vorigen moet gehouden worden,is nog
niet aitgetnaakt , hoewel vrij waarschijrdijk.
o. w. met, Z., in het water dniken ; van
Zie ook 11.1.
eel! schip , diep gaan, —dawen zie
ragas"' , onreg. 0. \v. met Z., in eerie plaats
Indouwen.
gaan : Hij ging de poort, de stad , den
Ineen, hw, het eerie in het andere, sarnen ,
tain.ket veld in. Bij iemandin- en nitgaan,
te zamen, bij elkander. Sommigeu schriiven
ten onregie aaneen : ineen baigen , ineen
atm ietnands huts verkeeren. 'Jeannie ') : De
doers, ineen douwen, ineen draaljen
hazy is met 1. November ingegaan. "-.
ineen drijven , ineen dringen , ineen drukinsehieLen , inglijden : De degen goat zonder
moeite in en nit.", b. w. in het gaan inhale!).
ken, ineen duwen , ineen groeijen, ineen
klemmen ineen klinken , ineen krinyen,
dock weinig gebruikelijk : Hij zal nrij 'wel
ineen kruipen, ineen persen. ineen pressen,
inyaan ; lip;. aangaan sluiten, dock weinig
ineen rollen, ineen se hieten,inee n se hrij ven,
gebruik. : Een verdrag ingaan. —gaand,
ineen sehroeven , ineen sehuiven, n
b y. inkomend: Ingaande regten, regten op
don inyoer van koopwaren. In- en nitpande
slaan ineen slingeren , ineen
ineen smelten , ineen stammpen ineen
regten. —ga,firder, m. gaarder.
steken, ineen stooten , ineen tooveren
reit , zie Ingaderen. —gaitring ,
ineen vloeijen , ineen voegen , ineen vonyr. —gaderen b. w. inzamelen. —gawen , ineen vrifven ineen wassen, ineen
dering , yr. —gang, m. bet ingaan :
wezen , ineen wikkelen, ineen wrijven „
Ionand den ingang verbieden , weigeren ,
i swell wringen , ineen ellen , ineen zijn ,
weren , "-, opening of plaats, waardoor
ineen zinken. ineen zilten.
men in gnat : De ingang der straat is te
yr. het samenbuigen. —draaijitm vr.
naaaw; fig. goedkeuring, geloof : Dot voorhet samendraaijen. —drijving vr. bet
stel had of vond gem' ingang, weed niet
iri cikauder
--dringing, yr. bet
aangenotnen of goedgekeurd.
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Ingebeeld, (-er, -st.) bv.gewaand: Een
ingebeeldgeluk.*-, die zich veel inbeeldt of
eene te hooge gedach te van zich zelven heeft,
verwaand : Een ingebeelde zot. gebeten, verl. dw. van inbijten. —gebleven,
verl. dw. van inblijven. —geblonken,
dw. van inblinken. —gebogen
verl. dw. van inhuigen. —gebonden,
by. gebonden:
dw. van inbinden.
Een ingebonden boek. —geboren,
aangeboren , ingeschapen ; geboortig, doch
weinig gebruiketijk. —geborgen, veil.
dw. van inbergen. —geborsten, verl.
dw. van inhersten. gebraclat, veil. dw.
van inbrengen. bv.mede ten huwelijk gebraeht ; ingestoken, van goederen , die op
een erf bilis door andere personen ten verkoop
worden ingehracht. —gebroken, veil.
dw. van inbreken. —geda.cht, dw.
van indenken. —gedoken, veil. dw. van
induiken. —gedolven veil. dw. van
indelven. —gedreven, veil. dw. van
indrijven. —gedrongen, verl. dw. van
gedronken verl. dw.
indringen.
van indrinken. —gedropen, dw.
van indruipen. —geerfde m. en vr.
eigendommelijke bezitter, eigenerfde. —gegeten verl. d.w. van ineten. —gegeven, veil. dw. van ingeven. —gegleden, veil. dw. van inglijden. -gegoten,
veil. dw. van ingieteri. —gegrepen.
veil. dw. van ingrijpen. —gehad, veil.
dw. van inhebberi. geheschen , verl.
dw. van inhijschen. —gekanlIkerti., by.
fig. diep ingeworteld Een ingekankerde
haat. —gelietien, veil. dw. van inkijken.
veil. dw. van inklimmen. --gekioaken, yen!. (1w. van
inklinken. —getiocht, veil. dw. van
dw. van
irrkoopen. —gehorven,
inkerven.
geiiregen , veil. dw. van
inknijgen. —geklooden veil. (1w. van
gekrompen, veil. dw.
inkruijen.
van inkrimpen.
gekrookien
tiw. van inkrnijen. —geliropen, veil.
(1w. van inkruipen. —geta,nd, m. (lie
cenig land in een' ingedykten polder !welt.
---gelegen, veil. dw. van inleggen.
—geteitt veil. dw. van inleiden. w genomen, veil. dw. van intiemen. —genomenheid. , vr. bet ingenomen
zrc Innemen. —gepepen, verl. dw.
van inpijpen. gereden , verl. dw, van
dw. van iiiinrijden. —geregen ,
rjgen.
gereten, veil. dw. van inrijt en.
geschapen,veri. thy. van inscheppen.
b y. aangeboren: Ingeschapen kennis.
—geschenen, verl. dw. van insellijnon.
—geschoniken, verl. dw. van insehenken.—gestehoten,verl.dw.van inschieten.
—geschoven, veil. dw. van irasehniven.
_geschreden, verl. dw. van inseitrii-
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—geschreven verl. dw van
inschrijven. —geslagen veil. dw. van
den.

inslaan. --geslepen, veil. dw. van
veil. dw. van instillpen. —gesloten, veil. dw. van insluiten.
—gesmolten veil. dw. van insmelten.
—gesneden, verl. dw. van insnijden.
—gesnoven, verl. dw. van insnuiven.
—gespogen, veil. dw. van inspugen.
—gespoten. , veil. dw, van inspuiten.
—gesproken, verl. dw. van inspreken.
—gesprongen, veil. dw. van inspringen. —gestegen, verl dw. van instijgen.
—gestoken verl. dw. van insteken.
zie Ingebracht. —gestoven
vent. (1w. van instuiven. —gestreken,
vent. dw. van instrijken. —getogen , veil:
dw. van het verouderde intiegen. (-er,
-st,) b y . en bw. die zich van buitensporiii
—getogenheid,-hednotu,zig.
yr. zedigheid. —getrokken veil. dw.
van intrekken. —geven, ongel. b. w.
naar hinnen geven : Den zieke een geneesmiddel ingeven. indienen , inleveren :
De gezanten gaven hnn verzoek bij de
staten in; fig. inhoezemen, in den zin geven:
Dat heeft zijn neef Item ingegeven. Alle
seltryt is van God ingegevett. —gever,
m. —geving, vr. (nzrv. -en,) het ingeven;
het ingegevene , inspiratie. —gevlochten, verl. dw. van invlechten, -gevlogen,
verl. dw. van invliegen. —gevloten
veri,dw. van invlieten. —gevolge, voorz.
ten gevolge van , als Berl gevolg van iets
vooraikaands: Ingevolge uwe ernstige begeerte kom ik hier. —gevreven, verl.
dw. van invriiven.—gewand, o. (des -s,
mrv. -en,) de inwendige &den, Welke zich
in de bnik- en borstholte van dierlijke
chamen bevinden : Het inyewand nit eel'
beast doett. soins voor : baarmoeder ;
het gedarmte ; fig. inwendige deelen van
andere diugen : In eigen ingewand wroeten,
van een yolk, door inwendige verdeeldheid
zich zelfverzwak ken. Zijn eigette ink ewanden
eten, zijne eigene kinderen eten. —geweride, o. enkel van dieren, zie Gewei.
—geweken , veil. dw. van inwijken.
er, -st.) verward ,
Burster, dotiker,, onverstaaribaar. *-, bw.
met bedekte woorden. --gear ikkeldheldt, vr. verwardheid d,listerheid.
—gr,ewonden, veil. dw. van inbinden.
—gewonnen , veil. tiw. van inwinnen.
—gevvorpen, veil. dw. an inwerpen.
fig. ingekankerd,
—geworteld,
nweijelijk nit te roeijeri : Een in; eworteld
brand. —gewreven,
dw. van
inw rijven. —gewrocht, zie
—gevvrongen, verl. dw. van
inwringen. —gezeten, m. (des -s,
-en,) die crgens eerie vaste woonplasts heeft:
N
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De in- en opge:etenen, de bewoners van
de steden en van bet platte land. —gedw. van insieden. —gezoden,
dw. van inzuigen —gezogen
zonden , veil. dw. van inzenden.
dw. van insinken.
—gezoniken ,
rliv. van insuipen.
—gezopen ,
—gezwolgen, verl. dw. van inzwelgen.
—gezwommen, dw. van inzweinmen. —gezworen veil. dw. van
insweren. —gezworven veil. dw. van
inzwerven. —gierig, by. in eerie hooge
mate gierip;. —gieten, ongel. b. w. in
jets gieten zee men van iemand , die
Diet seer vatbaar is: Men moet hem alles
met den (redder ingieten. —gieting
gijpeu , b. w. bij zeelieden : De
yr.
zeilen ingijpen, d. inhalen en toebinden.
—glijden, ongel. o. w. met Z., glijdend
in iets geraken ; fig. ongemerkt indringen.
--glijding, vr. —glippen, o. w.
met Z.. inAdeli. b. w. Blip in iets
inaken. —glipping , y r. gloed m.
weinig gebruik. , hevige g!oed. —goed ,
by. door en door goed. —golpen zie
Ingulpen. —gooijen, 1). w. naar
binnen gooijen ; door gooijen breken : De
glazen ingooijen. —gorden , b. w.
ingijpen. -- graven,
door garden
ongel. b. w. door gravcu indringen.
wing , yr. —greet) , m. bet ingrijpen;
gev,eldadige aanranding. —griffelen,
b. w. insnijden ; inenten. —grijpen , o.
w. met H., in jets grijpen ; fig. van tanden,
ens. vatten , invatten. b. w. gemeenz.
haastig birinen halen. —groekjen, o.
w. !net Z., al groeijende in jets geraken : De
nagel is in het vleeschingegroeid; tin. In
eels' rok ingroei)en,, groeijeo tot een rok
groeijing
ineen groeijen.
past.
Yr. --green, by seer groeii. 0. senegroen. —groeven , b. w. met grceven
voorzien : Kunstig ingegroefde ptjlers.
- gutpen,b,w.metgrooteteugen
—haken, b. w. met een' hank in iets
vastheehten. —baking, vi. —hakken,
1). w. hakken in jets doers : lemand den hop
inhakkert.'"-, open hakken: De dieven hebben
de dear ingehakt."'-, 0. w. met H., in zekere
rigting hakken : De soldaten hakken op den
hoop in. —hakking, y r. —halen,
b. w. naar binnen halen: Men beef t gisteren
het laatste hoof ingehaald. lets met den
ade pt inhale, ' ; fig. Vorsten uitstooten is
den oorlog inhctlen. met plegtigheid te
gemoet gaan , om iemand op eenigen afstand
of te bairn : De vorst weed door de gans.che
burgerij ingehaald.
ingaaren ; van bier:
Eett inhalend mensch, zie
tot sich halen ; fig. Zijn woord inhalen;
intrekken , terug nemen.
naar binnen
halm : De zeikn inhalen.
in het gaan,

Inj
enz. bereiken: Wij haalden onzen vriend
weldra weder inwinnen: Den verloren'
tijd weder inhalen. —halig (-er, -st,)
b y . sehraapsuchtig. : Een inhalig mensch.
—haligheid, yr. schraapzucht. - haling , y r. — ham ,
eene seetong
die eerie kreek in het land maakt.
delen , b. w. door handel in het brut
van jets komen. —handeling, vr.
—hangen , ooyek b. w. binnen Of in
huis hanon , wat buiten p ing : Hang die
kleederen in. *-, in iets hangen : Een
venster inhangen. —hebben , onrey.
b. w. in zijn bezit of magi, hebben :
viand had reeds drie sehansen in, toes
wij versterking ontvingen. non boord
hebben : Dc beurtman heeft voornamelijk
kogie in.
besetting hebben : De stud
had drie dui:end man in. beteekenen
beduiden : Die woorden hebben niet et
in ; van bier : fig. van belang zijn : But
heeft ,wat in, dat kost niocite cn inspanning.

—hechten,

b, w. in jets .‘astbeeliten.
, vr. - •heemsch
iiilaiidscb,tegeustcll.van ui theernseb.-IL eet.
b y . seer beet. —heijen , b. w. in de.1
grond heijen : Palen in heijen. be; ,in g,
vr. —heiligen h. w. Nvei ig gehruiL,
inwijden , insegenen. —heiliging ,
—hijschen, angel. en !gel. b. m. door
hijsehen bionen brengen. —hollen, o.
w. met Z., hollend inkomen : Het puard is
de poort ingehold. —bond, m. (des -s.)

in de wisk. ens., ruirnte: Den inhond van
een vat tneten. hetgene in iets bevat
is, insonderb. van geschrifteo : De initond
van een' brief, van een hoofdstuk. Zie
Inhout. —hou.den, onreg. h. w
bevat ten: Weet gij, hoe reel dat vat in hoadt.)
birmen houdeh:
PI at houdt de brief in?
Le brnakntiddel niet
Ik bon dat
inhouden. Zijn water inh,ouden.
terng betide! ' , rrict nitbetaleil : Len gedeelte van iemands loon inhouden;
toorninhouden. Zieh
fig. bedwingen :
inhouden. —houding , vr. —ho ads-

maat ,

vr. moat van din inhond ,
veil iengtemaat. —inhondsopgave 9
yr. opgave van den inhoud cons hocks .
enz. , vee!al sum inhouten
ribber van een schip ; fig. gemeenz. Goed
van inhout (of visit inhond) Z ijn gesond
; bet belloorde eigen
van li 6eliaarn
van inhouten te sijn. —bowmen, °nye/.
b. en o. w., zie Inhakken. —hui
digen, b. w. your de eerstc rnaal anti
eel" ' vorst ens, sijne hulde bewijzen en hem
daardoor erkennen voor dengenen, die hij is.
—huldiging, Yr. (MIT. -en ) -huren,
b. NI. op nieuw huren, ook dikwii ls : ;Feder
inhuren. —huring, vr. —jagen
gel. en ongel. naar binnen jagen : Jaag

— 385 —

Inkr

Inka,
kippen het hok in. 4 -, al jagende iuhalen:
wj hadden den voorrijder spoedig inqejaagd. o. V. met Z., in iets jagen : Zij
joegen de Houtstraat in.
Ink 9 In. (des -s, mrv. -en,) bigwig eener ruik.
Inkabbeiten, b. w. kabbelend indringen
en nithollen. —kankeren o. w. met
Z., fig. inwortelen , in het germed als ware
het vastgroeijett : De boosheid kankert in.
Zie Ingekankerd. —kankering,
yr.—karnaat, bv eigenlijk deeschklenrig , in het gebruik eerie kleur tusschen het
kers- en rozerood: Inkarnate wangen. *-,
0. (des -s,) vleeselikleur : Het inkarnaat
der lippen. —11L2ep vr. keep in jets.
—keer,9 m. fig. het inkeeren in ziju' eigen'
geest en dedaarop gevolgde verbeteriug van
ziju levert: Tot inkeer komen, berouw toonen,
zich verbeteren. Iemand tot inkeer brengen.
--keeren, 0. Y. met Z., dea weg vetlater' en in een huis gaan , weinig gebruik.:
Bij iemand inkeeren , one te overnachten ;
fig. fa ziju' eigen' geest inkeeren , de hand
in ziju' eigen' boezem steken. invegen.
—kelderen, b. w. in den kelder brengen.
—keen b. w. et-me keep of kepen in
jets maker'. —keping, yr. (one. -en,)
het inkepen , keep in iets. ---kerven
on[/el. b. w. eene kerf of kerven in jets maken.
—kerving, vr.
InlihOreli in. eerie wanspelling , zie

lEekhoren.
Inkijken, on4el. b. w. in jets kijken
inzien: Hebt ge dat bock al Bensingekeken?
—kippen, b. w. zie het betere
kepen. —klampen 9 b. w. door !dampen in iets bevestigen. —klauteren.,
0. W. met Z., klauterend ingaan. —kleeden, w. geheel kleeden , plegtig kleeden,
doch weinig in gebruik fig. opsieren yourstellen , door de wijze van voorstelling eene
zekere gedaante geven : Verleevene lessen
in fabelen inkleeden. —kleeding vr.
het inkleeden ; fig. vorrn, waarin iets voorgesteld wordt. —kienunen, b. w. in
iets klemmen , kleinmend in of tusscbeu jets
brengen. —11ileppen 9 b. w. door kleppen
indagen den aanvaug van iets door kleppen
bekend maker' , zie Inhaiden. taintmen 9 ongel. o. w. met Z., kiimmend in
iets komen: Door het dakrenster inklimmen.
—kloppen, b. w. door kloppen indrijven;
door kloppen dunner waken. *-, c. w. met
door kloppen dunner worden: Dot bock
zal nict veel inkloppen. —knagen, b.
W. knagend itivreten of uithollen.
ginv„ , vr. —kna,rsen o. w. met Z.,
knarsend indringen. —kneden. 9 b. en o.
W. met Z., door kneden verminderen.

-knersen, zie Inknarsen. -knoopen , b. W. door knoopen inbinden fig.
beteugelen , bedwingen , irrtoomen : Zijne

dollen inknoopen.
gerneenz. ernstig armbevelen , inseherpen. —Iinooping yr.
w. wet Z., verkoken.
9 tn. en yr. (des -s, znrv. -en.)
ieznand, die van elders ingekomen is , vreerndebug. —komen onreg. o. w. met Z.,
in jets komen : Hij wilde jetist vertrek,ken,

toen ik de steed inkwatn.*-, hinnen korner',
ontvangenworden : De betalingen komen
tram in. Zayre er brieven ingekomeim?
ingevoerd worden : Er komen vele goederen
van elders in. *-, in den bijbelst., als : Tot
eene vrouw inkomen, erne vrouw bekennen.
*-,o.(des s,) bet ingaan,invoer, inkornstemjaar
lijksche, rnaandeltjksche, euz ontvangst : Hij

heett een inkornen van negentig gulden
in de notated. Een vast inkonzen. —komend, by. dat ingevoerd wordt : Inkomende , oederen. ingaand, betreffende
hetgette inkomt of ingevoerd wordt : Inkomende regten. —lionast y r. ingang
binnenkomen : Blijde inkomst , heette
vroeger in Belgie een gesehenk , hetwelk
door de stater' aan den vorst bij zijne troonbek.limining weal gegeven, benevens het
charter en de voorregten , wen ° bij die gelegenheid bezworen werden.
coke! met,.
als : Inkomsten , inkornen , renter,. Van

zijne inkomsten levee. —. koop 9 in. het
inkoopen : Bsj den inkoop Biergoederen.
bet ingekodate: Zie char Mil 11 ' inkoop.
onreg. b. w. voor zich koopen,
inzonderh. orn weerte verkoopen of in huis
te gebruiken : Hij koopt zijne waren te
deter in. door betaald geld tot lid of
deeigenoot van iets waken Zich in het

gasthuis inkoopen. —kooper

9

m.

_Ikoopsprijs , in. prijs , waarvoor iets
wordt ingekocht. --lioopster yr.
—korten, b. w. door intrekken korter
maken : Een touw inkorten ; fig. bete.figelen:
Iltj moet ingekort worden. allengs yerminderen : Eene schuld allengs inkorten.
remands ,ge:ag inkorten. *-, 0. W. met Z.,
korter warden. --korting, vr. —koryen ,
w. in korven dorm ; fig. in de
maag stoppen. —korving, vr.
tellijk bv. zeer kostelijk. —kond
b y. zeer koud. —kraaijen b. w. door
gekraai bet b-gin of het Yerschijnen van
jets bekenil maken : « Den middernacht
inkraaijen.» --kriligen ongel. W.
bitmen krijgen : Bet sehip kreeg water in.

lVij zealot van daag het hooi inkrijgen.
Het geld inkrzjgen.- --krimpen, ongel.
0.

W.

met Z., door krimping korter worden.

De zenuwen krimpen in ; fig. De wind
krimpt in , vermindert. Op deze bedreiging krompen zij in, verloren zij hunne
vrijpostigheid. 4 -, b. w; door krimpen dueller
maken : Lakeninkrimpen; fig. De slagorde
inkrimpen, digter bijeen trekker'. Zich moeten
4.9
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inkrimpett zijne leefwijze en verterini.,.
inoeten verminderen. hrimping, yr.
—kroppen b w. in den krop bergen ;
lig. opkropper).—hrinai en, onreg., onyel.
en gel. 1). w. door kruijeu inbrengen ; fig.
met gezag invoeren of aanstellen. *-, o. w.
met Z., met een' kruiwagen ingaan
is die straat ingekruid. kruipen
ongel. o. w. met Z., in jets kruipen : De
muis kroop het gat in.; fig. langzaam iu
twang kornett Dat, twaad kruipt )'Hier en
, Yr. —kruip?neer in.
se/ o. (des -s, 21I1T. -S.) een langzaam
ingekropen rnisbruik.
lnait , in. (des .. s ;) een meestal zwart vocht,
waarmede men schrijft , drukt . merkt ,
enz.: Men Iteeft ook rooden , blaauwen ,
inkt. —achtig, by. —bak , m.
--balije, • 0. schrijfkisije. m.
drukkersbal. —fabriek , yr. —fabriliant rn. —fiesch , yr. —lean, yr.

--p oker' m. —trooper, m. -kruik,
vr. —ma,at vr.maat voor Mkt. —maker , m. —poeder, —poeijer , o.
poeijer , dat men met eenig vocht vloeibaar
maakt , en als inkt gebruikt. —pot, m.
iuktkoker. —steen, eene steensoort
van eene roode , gele , grijze, Witte of zwarte
!deur,, die ijzervitriool met eenig koper en
zink bevat en als inkt smaakt. —spikkel,
rn. —ton, Yr. —vat, o. —verliooper,
m. —verlioopster, yr. m.
een naakte zeeworin , dus genoernd naar een
zwart inktachtig vocht, dat hij van zich
geeft , om het water ondoorzigtig te maker),
wanneer hij vervolgd wordt
—vieli , yr.
Inaitailen , b. w. in linden leggen, - kuipen, b. w. in vaatwerk kuipen. - kwaliken , 1). v. gemeen , met geweld ingooijen.
—kwartieren, b. w. in kwartier leggen,
inlegeren : De soldaten werdenbij de burgers ingekwartierd. —kwartiering,
yr. (ntrv. -en,) het inkwartieren ; een of nicer
ingekwartiercle soldaten : Hebt ij ook inkwartiering ? Vraj van inkwartieriny :ijn.
, y r. inlegging, hetgene ingelegd
wordt , inzonderh. een ingesloten brier.
ongel. b. w. in een vaartuig
laden. — vr. —lage, vr. inlaag.
—lander m. (des -s, nary. -s,) die in
een land geboren is of woont. —landsch,
by. dat in het land is of ontstaat. —langen , b. w. inreiken. --lappen , b. w.
fig. slordig en als met tapper) invoegen of
inlasschen ; binnen lappen, inzwe!gen.
—lasschen , b. w. met lasschen invoegen ; fig. tusschen lets lasschen : Een ingelascht verkaal. Een' schrikkeldag inlasschen. Een ingelaschte dag. - lassching,
yr. (mrv. -en.) het inlasschen; het ingelasehte.
--late,, ongel, b. w. later) bunted gaan of
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komen: Men Wilde hem niet inlaten. 4-(zich),
w. w. zich afgeven : Zich in een pleitgeding inlaten, een proces beginner). Zick met
ietnancl inlaten , zich met hem afgeven ,
met hem it) verbinding treden. Ile tell mij
niet met Item inlaten , ik wil niets met
hem to doen hebben. —lating, yr. —lavêren o. w. met Z., lav6rend binnen
komen. —leelijk, by. zeer of door en
door leelijk. —leg m. het inleggen ; liet
ingelegde geld, enz. : Zijn' inky betakn.
—legeren, b. w. van trooper], inleggen :
De soldaten werden bij de burgers ingelegerd. —legering yr. —leggeld,
o. ingelegd geld , inleg. —legged/ onreg.
en gel. b. w. in iets leggen : Krihsvolk
bij de burgers inleggen.*-, van bijdragen,
toebrengen : Hoe veil mod elk inleggen ,
07n de kosten goed te maken? Geld inleggen,
in de loterij , enz. tot gebruik opdoen :
Hoe veil tonnen bier kebt gij ingelegd ? ;
fig. Eer of Schande ?net iets ittleggen
daarmede behalen. *-, iu zout of aziju leggen , inmaken : Komkommers inleggen;
van hier: Ingeleydgoed. lnyeleyde vrucktett.
"-, bij boomkweek., enz. , eerie rank in de
aarde leggen, orn nienwe wortels te sehieten:
Ben' wijnyaard inleggen. bij kleerrn.
en naaisters , ender maken : Eett7 rok insehrijnwerk. , nit stukjes
leggen.
samenstellen : Een kunstig 'ingelegd werk.
Een' vloer in:eggen. 0. w. met I-1., als:
Tegeniemand tnleggen, onjuist voor : Tegen
ientand inliggen, zie Leggen en Laggen. —legging , y r. —legsen. , o.
hetgene ingelegd is ; inzonderh, ingelegd
werk. —leiden, h. w. naar binnert

leiden : Men leidde hem de kamer in.
naar eene plaats, inzonderh. het hof leiden:

Hij werd bij den Prins ingeleid. —leider, rn. —leiding, yr. het inleiden;
hetgene tot iets inleidt „ narnelijk dat gedeelte van eel) gesehrift of redevoering
hetwelk tot den hoordinhond voorberealt ;
allerecrst onclerrigt in iets. —lekken
o. w. met Z., lekkende indruipen.
m., —leveraarster , yr.
die inlevert. --leveren , b. w. in Cene
plaats or in iemands rnagt leveret), overgeven : Een verzoek, een smeekschrift

leveren. Zijne bez waren ittleveren. —levering , vr. —lezen , ongel. b. w.
weinig gebruik. , zie Inzamelen.
, yr. —lichten , O. W. met ,
in eene plaats licht later schijnen. "-, b. w.
fig. Iemand inlichten , onderrigten. lemand
van of omtrent aerie tank inlicItten •
—lichter, ni. die inlicht of onderrigt.
—lichting, yr. (mrv. -en,) fig. liet
inlichten ; verklaring , uitlegging , opheldering : Zoo dra ik de noodige inlichting
ontrang. —liehtster, vr. (mrr. -s,) din
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—liggen ongel. o. w. met H.,
in jets anders liggen , docli enkel in het
tegenw. deelw. : De inliggencle brief. Bet
inliggende krijgsvolk , de bezetting ; fig.
Tegett iemand weinig gebruik.,
zieh met woorden tegen hem verzetten.
—lijmen
W. in ids vastlijmen : Het
ingellymde suck was loNgegaan.
ming , yr. —lijsten., b, w. in eene
lijst zetten ; fig. op eene lijst plaatsen.
—.3.iisting 5 yr. —lij yen 5 b. w. fig. als
een deel van een vereenigd ligehaarn maker):
Onder Napoleon werden verscheidene holden
in Frankrijk inj elidfd. —lijving , yr.
—loegen b. w. in Groningen , invlijen.
—tokken , b. w. naar binnen lokken :
Zij bee ft hem ingelokt. —lokking , yr.
--loodsen, enz., zie Inlootsen, enz.
—loogen , b. w. in de loog zetten.
--loo gin;, yr. —loop , m. bet inloopen. —loopen ongel. o. w, met Z.,
Ioopend in eene plants gaan of kornen : Eerie
straat inloopen. Het schip liep dezen morgen
de lumen in. in zekere rigting loopen :
Op den vijand inloopen. Tegen elkander
inloopen ; fig. Die gewaarworclingen loopen
lijnregt tegen elkander in, zijn in strijd.
bij letterzett., als : Dat sehrz:ft loopt
in, de letters beslaan niet zoo veel plaats,
als men dada tegenstell. van uitloopen.
van een' polder, water inlaten : Die
polder is gisteren ingeloopen. *-, b. w.
loopeud inhaler) of bereiken : 1k ken hem
gentakkelijk inloopen. —lootsen, b. W.
binnen lootsen. —lootsing, yr. —lossen b. losses en weder in zijn bezit
loiter): Een pand inlossen. —tosser ,
tn. —tossing, yr. —losster, yr. (mrv.
-s.) ---luiden, b. W. door luiden het
begin van iets aankondigen : De kermis
door luiden inroepen ; fig.
inluiden.
bedriegen.
weinig gebruik., bedotten,
, yr. —lnijen enz., zie
Inluiden enz. —luisteren , h. w.
zie het hetere Influisteren. —luis tering, yr. —maalisel, o. ingemaakt
goed. —maakster vr. —maanster,, yr. --maken, b. w. in zout of
azijrr !eggen : Zij maken sniibootten en
zdturkool in. Ingemaakt goed ; fig. Een
ingemaakte (d. groote) guit. —maker,
In. —making, yr. —manen b. w.
door rnanen invorderen : Schulden inmanen.
—maser, m. - mailing, yr. - mengen , b. w. iii of order jets mennen ; fig.
Zich in een versehil inmengen , cr deel
aan nemen. —menging, yr. —mengsel, o. hetgene in of onder jets gemengd
is. --mennen, b. w. door mennen
binnen brengen. —meten ongel. b. w.
al metende in iets brengen. o. w. met
Z., under bet metal vermindcren. —me-
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ting , yr. —metselen b. w. door'
metseien invofIen : Een stair in een' 'mom
laden inmetselen. k -, door metselwerk omgeven
of insluiten.—metseling y r. —middets, bw. middelerwiji, intussehen, ° ridertussehen. —mijnen, b. W. zijn' eigendom
bij openbare veiling inkoopen. —monde,
o. w. met 11., wordt gezegri van jets, vv eiks
uiterste erode in iets anders bevestigd is :

a De Schepoer heeft de slagaderen in de
aderen doen inmonden.» —naaijen
b. w. in iets naaijen of vastnaaijen : Eerie
nieuwe Beer in een heir d innaaijen. Gel/
tusschen de voering innaaijen. bij
boek bind., tegenstel I. van inbinden, de b!acieri
of Yellen door middel van naald en draad
samenheehten : Eenboek innaaijen.'-, door
naaijen eager maken Deze mouw is te
wijd naai ze wat in. —naaijer m.

die boeken innaait. —naaijing, yr.

—naaisel o. hetgene ingenaaid is, out
jets eager te maken. —naaister, yr.
nagelen , b. w. met nagels in jets
bevestigen.—neemster, vr.—nemen,
ongel. b. w. naar binnen nemen : Het begirt
te regenen , ge moet de wasclt innemen..
Men nam (trok) weldra de zeilen in. Geneesmiddelen innemen, inwendig gebruiken.
narn de reizigers in , in finis. Bezelting innemen , ontvangen ; fig. Goeden rand
innemen , lien vragee en onLvangen. Bevekn
innetnen. *-, aan booed nernen , inladen:
Eerie lading hearer innenten.Water innemen.
naauwer maker) innaaijen ; beslaan
in bezit nernen, vullen : Die kost neentt

te reel pleats in; fig. De droefheid neemt
zijn hart in. met zaehtheid winner) : lltj
nam mij met (lie rederoering geheel in.
Men had den minister tegen hem ingenomen, ongunstig tegen hem gestemd; va n bier:
Voor of Tesen iemand ingenoinen zijn
gunstig of ongunstig omtrent iemand gestenid
zijn. Met iernand of iets ingenomen zjtt
eene gunstige gedaehte daaromtrent voeden,
er waarde aan heehten , er van houden.
met geweld nemen , in bezit nemen
veroveren Landen en steden innemen.
—nemend (-er, -st,) b y . bevallig, aangenaam. —neluntendheid , y r. hevalligheid. —nemer, m. die inneeint;
inzonderh. veroveraar. — k en , b. w. invorderen en ontvangen. —nerlijk, by.
en bw. inwendig , wat in het wezen der
zaak li f t : De innerlijke waarde van een
muntstuk. —nig, (-er, -st,) by. en bw.
Een inners gebed.
waar, edit ; opregt,

beige b qjdsehap, godsvrucht. —nigheid , yr. —niglijk bw. —fling,
vr. het inner). —oogsten , h. w. oogsten
en in de schuur brengen ; fig. verwerven :

Lof inoogsten. —oogster
sting , yr. —pakken ,

—oogin eat

b. w.
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pak of in eene kist sluiten : Die boeken
moeten ingepakt worden. Ik heb alles voor
de reis ingepakt.
intgestalde waren weder
samenpakken. m. —pakking, y r. —palister, —palmen,
b. W. allengs naar zich halen : Eene
of Een tonic inpalmen ; fig. allengs in zijn
bezit of in zi j rie mgt krijgen: Hij palmde
de :Auld. het bewind in. —palming,
vr. ---passen, b. w. in lets passen , om
te zien , of bet red sluit. —peperen
b. w. in peper leggen; fig. gemeenz.: Iemand
jets inpeperen, iemand lets dour betaald
zetten. —pepering y r. —persen,
b. w. in jets persen ; samenpersen. —persing, y r. —pijpen ongel. b. w. fig.
overreden aan het verstand brengen.
—plaatsen, b. w. in lets plaatsen.
—plaatsing, vr. --planters, b. w.
inpoten ; fig. door onderwijs in het gemoed
brengen. planting, y r. —ploegen,
b. w. bij
groeven in jets maker).
—ploll'en , b. w. met een' plot inwerpen.
o. w. met Z., met cen' plot invallen.
—plukken, b. w. bij :scheeps1., trekkend inhaler). —pompen b. w. door
pompen inbrengen. —poten, b. w. in
de aarde potet).---poting, y r.—prangen , 1). w. prangend in jets brengen.
—praten, b. w.inpreeken. -preek en,
b. w. met vele en nadrukkelijke woorden
in het gemoed brengen. —prenten , b.
u. fig. door herhaalde leering diep indrukken,
inseherpen. —prenting vr. —pressen, b. w. met gem cid of aandrang inkriten:
Iemand cell' drank inpressen. —prikken, w. in jets prikken. —proppen,
b. w. proppend inbrengen.
,
0. W. met Z. , inzakken tegenstell. van
uitpuilen. —putten, b. w, puttend inbrengen. - putting, vr.—regenen,
0. w. met Z.. regenend indringen. onpers.
'W. met Li . in eene plaats regenen : Het Nall
op :older inregenen. --relienen, b. w.
onder de aseh verbergen met aseli bedekken : Is het vim' ingcrekend? —rekening, —rennen o. w. met Z.,
velment' inkornen : De stad inrennen. -.
b. w. rennend inhalen. —rid , in. het
inrijden. —rigten, b, w. in orde brengen:
De mule kazerne wordt tot cone lakenfabriek itG erigt ; fig. regenen sehikken
(leen overeen slerumen: Lets „coed inr4ten.
Zijne rerhandeling near de vatbaarheid
der toehoorders ittri,gten. —rigter, m.
—rigting, y r. (nail:. -en.) bet inrigten ;
schikking ; het ingerigte : Nen heeft bier
onderscheidene nutti,ge inrigtingen. -rigtster, vr. -s.) —rijden, ongel.
0. w. met Z., in jets rijden : Hij reed de
poort in. "-, b. w. door rijden boeken;
rijdend inhalen. -ri jdi p a, vr -rijgen,
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ongel. b, w. aanrijgen, met een rijgsnner
intrekken : Bet keurslijf werd nog meer
door rijden dunner maken
ingeregen.
Zij rijgt zich te sterk in. —rijging
yr. —rijten ongel. h. en 0, w. met Z.,
zie tinschettren. roeijen , 0. w.
met Z.,roeijend inkomen: De haven inroeijen.
9 -, 1). w. roeijend in lets brengen
hebben de schuit de haven ingeroeid.
roeijend inhalen of bereiken.-roeijing,
yr. —roepen, ongel. b. w. in huis roepen , naar binnen roepen : Roep Item in ,
als ltij voorbij komt ; fig. Iemands hap,
inroepen. door roepen het begin van jets
aankondigen : De markt inroepen.*-, roepen
om te verschijnen openlijk indagen : De
ballingen weder inroepen. —roeper,
m. —roeping yr. —roepster Yr.
—roeren , b. w. onder het roeren inmengen. —roering, y r. —roesten,
o. w. met Z., door roest ingevreten worden :
De kagchel roest hoe langer hoe meer in.
—roesting, yr.—rotten, b. w. binnen
rollen ; tot eene rol inwinden , inwikkelen ;
vaster rollen : Rol het pak wat o.
w. met Z., vollend binnen kornen : De bal
is de kamer ingerold. —rolling, yr.
—rond, o. ronde opening van binnen.
—rossen, —rotsen w. met Z.,
inrennen. —ruilen , b. w. door roiling
inhandelen : Ik heb voor die oude prullen
het noodige laken tot een' jas ingeruild.
—railing, yr. —ruimen, b. w.
door ruimte te maken afstaan : Iemand een'
paar kamers inruimen ; fig. toelaten , vergunnen dulden. —maiming, yr.
—ruischen, o. w. met Z., ruischend
inkornen. o. w. met Z,.; van
troepet, , met geweld indringen , hinneri
rukken , invallen: Zoo dra de vijand de stad
was ingerukt."--, b. w. naar binnen rukken,
met rukken naar binnen trekkers. —rukking, vr. —schellen, b. w. met
Gene schel inroepen. -schenIken , onyel.
b. w. in een glas, beker,, kopje , enz. schenken : Men heeft hem thee ingesehon ken.

*--. schenkende met lets vullen : De glazen
zijn ingeschonken. —schenker, m.
—schenking, yr. —schenkster ,
yr. —schepen, b. w. in cen schip
brengen Troepen inschepen. *-(zich), W.
w. scheep gaan. —scheping, yr.
— sciteppen , b. W. seheppend in jets
doen. —scheppen, ongel. b. w. door
de flaunt- ingeven , nog over in : Ingeschapen. —scherpen b. w. fig. nadrukkciij k aanbevelen Iemand lets inscherpen.
----scherping, yr. —schearen, b.
W. cone seller)e in ids maken : Ik heb het
laken reeds ingeschettrd. w. met Z..
eene scheur krijgen : Die doekscheurt overal
in. —sclieuring 9 vr. -schieten
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ongel. b. w. sehietend in iets brengen : Men
schoot gloeijende kogels de sled in. Brood
in den oven insehieten , zie Schieten.
*--, door sehietgeweer verbrip.elen: De glazen
worden hem ingesehoten. tusschenvoegen ; fig. Er van het zijne bij insehieten,
er toe bijdragen. Er het Leven bid inschieten,
verliezen.*-, 0. w. met Z., ingaan , inzakken:
Die balk sehiet te diep in ; fig. in het
gehengen komen : Zijn naarn wil mij niet
insehieten. —schijnen ongel o. w.
met 11., naar binnen sehijnen. -schijuning,
yr. —schikkelijk (-er, -St.) bv. en
bw. toegevend.
vr. —schikken , b. w. toep;even , dock
weinig gebruik. : llij lean veelinschikken.
0. W. met Z., schikkend inkomen.
—schikking , yr. —schokken, b.
'V. inschrokken. —schooijen, b. w.
sehookiend verwerven. "- , o. w. met Z.
schooijend inkomen. —schoon, 1w. zeer
sehoon. —schoppen, b. w. binnen
schoppen , schoppend inbrengen ; fig.
?nand in een ambt insehoppen , hem er
onveriiend mee begiftigen.
door schoppen
breken: De glazen inse/toppen. -schraapster , yr. —schrapen , h. w. op cane
sebraapachtige wijze bijeen zamelen.
--scieraper, m. —schraping, yr.
—schrijden, ongel, o. w. met Z.,
schrijdend inkomen. —schrijirster , yr.
—schrijven, ongel. b. w. inteekenen :
Ik liet m2Jn 7 naam insehrijven. aanteekenen „ inzonderh. tot een huwelijk : Zieh
later) insehrijven. Zij worden morgen ingeschreven. o. w. met H., zich door het
inschrijven van zijn' naam verbinden . inteekenen : Hebt gij ook op dit werk ingesehreven? —schrijver, rn. die inschrijft;
iwonderh. inteekenaar. —schrijving
VI% —schrobben , b. w. al sehrobbende
inbrengen. —schroeven , h. w, in jets
vastsehroeven. —schroeving yr.
—schrokken , b. w. gulzig inslokken.
—sehittitlen, b. w, door schudden in
iets brengen. —schuiftafel, yr. tafel,
Welker veriengstukken of blade!) worden
ingeschoven, uittrektafel. —schuiven ,
ongel. b. w. in jets schuiven : Schuif die
kist ?vat verder de karner in ; van bier :
Eene tafel insehuiven d. i. de tritgetrokkene bladen door Miniver ' naar hinnen
brengen. —schuiving, yr. —schuld,
yr. cane schuld , die men in te vorderen
beeft. —schuldenaar m. bij 1100FT,
schuldeischer.
Insgelijks, bw. op gelijke wijze daarenboven.
Insjouwen, b.w. in iets sjouwen.-slaan,
onreg , b. w. door slaan in jets brengen: Ben'
paal, spificer, eriZ, inslaan.*-, door slaan
breken: [cowed de hersens inslaan. De
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deur of De glazen inslaan. Een rat den
bodenzinslaan ; fig. zie Modem. naar
hinnen omvouwen of omslaan, bij kleerm.,
naaist. enz. Eon' draad instant?. Gij
moet het eind wet meer inslaan.
opslaan , opdoen : Wij hebben bier , wijn
enz. ingeslagen. inspannen , voor bet
rijtnig, enz. spanner), schielijk naar binnen
slaan , opzuipen Binnen rilf minuten had
o. w. met
hij al den wijn ingeslagen.
anderen
Z., ingaan, inrijden: Hij sloeg
wag in. van den bliksem, op can gebouw , enz. vallen : De bliksem is op twee
plaatsen ingeslagen. --slag, m. bet
inslaan : Den inslag van wijn vereijnzen.
"-, ingeslagene waren ; ingeslagen gedeelte,
bij klees rmak. en naaist.: Die inslag is to
groot. bij wev. de draden , Welke door
de schering worden geslagen. Sprw. Dat is
sehering en inslag bij hens, dat doet bij
gestadig. —slagboek, o. koopl. bock,
waarin de ingeslagene goederen opgeteekend
warden. —slagcedel, —slagceel,
yr. eeel of lijst van ingeslagene waren.
—s liagdraad, m. draad van den inslag.
—slagspoel, vr. spoel , waarop zich de
inslagdraad bevindt. —slapen ongel.
0. w. met Z., in slaap vallen. —slenteren, 0. w. met Z., sienterend ingaan.
—slepen , b. w. slepend inbrengen :
Sleep die baler het pakhuis verder in.
—sleping, yr. —slijpen, ongel. b.
w. slijpend in iets brengen : Een glas met
ingeslepene figurer). —slikken, b. w..
door slikken naar hinnen voeren : Pillen
inslikken. —slikking, yr. —slingeren, b. w. slingerend naar binnen brengen ; fig. inzvvelgen. —slippen, o. w.
met Z., ongemerkt ingaan of inkomen.
—slokken , b. w. inslikken ; verslinden;
fig, wederregtelijk naar zich nemen : Het
vermogen eener weduw in slokkert. Napoleon
zou geheel Europa gaarne ingeslokt hebben.
—slokking , yr. —slorpen , b. w.
door slorpen binnen krijgen. —slorping,
yr.

—sluimeren

o. w. met Z., be-

ginners te shrimeren. sluipen, ongel.
0. w. met Z., binnen sluipen : Zij sloop
de aehterkarner in .; fig, ongemerkt w zwang
komen : Ingeslopen misbruiken.

per,
ster

vr.

—sluiping yr. —sluip—sluiten ongel. b. w. in

j ets sluiten : Eon' brief insluiten. mede
onder jets beG rijpen of opnemen : 1Vederland
was in den vrede mee ingesloten,-, omgeven,
omsingelcn : Wij waren van alle zidden
door Spaansc he troepen ingesloten.

—shafting, yr. bet insluiten ; inzonderb.
—slurpen enz. , zie Inslorpen enz, —smakken , b. w.
met een' smak inwerpen. —smelten,
omsingeling.

ongel. b. w. door smeiten onder iets mengen:
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Tin en lood bij elkander insmelten ; fig.
Ik, heb er veel geld bij ingesmolten , d. i.
allengs verloren. *-, o. w. met Z. , onder
of door bet smelter, verminderen : Het eene
metaal smelt niet zoo veel in als het andere;
fig. aliengs verminderen of ;linemen : Hi t
leger is aanmerkelijk ingesmolten. -smelting, y r. —smeren , b. w. smerend
inwrijven , met smeersel wrijven : Het linnen
met zeep insmeren. De huiden met vet
insmeren. Met olie insmeren.—smering,
yr. —smijten, ongel. h. w. zie In-

gooijen, Inwerpen. —snaklien,
b. w. met gretigheid inslikken. —snappen, o. w. met Z., inshr;pen. —snijden,
angel. b. w. in iets snijden : Gij moet dien
lap niet to diep insnljden. door insnijding
graveren. —snijding, yr. (mrv. -en.)
het instrijden ; keep, kerf. —snorren,
0. w. met Z., snorrend irr iets komen.
—snuiven, ongel. b. w. door snuiven
den liens optrekken. —soppen, b. w.
in sop doopen ; met sop inmaken. —spannen, angel. h. w. voor den waren enz.
spannen ; fig. Zane krachten inspannen,
Zich inspannen, zijne pogingen aanwenden,
zijn best doen. o. w. met Z., samenspannen -spanning, yr. bet inspannen;
fig. Net inspanning van al zijne krachten.
---sparen, b. w. weinig gebruik.
uitzuinigen. ---spatters, o. w. met Z. ,
spattend inkomen : Het bloed spatte het
venster in ; fig. haastig inkomen ; inpuilen.
—spkikeren , b. w. met spijkers in iets
beyestigen. —spitten, b. w. door spitten
opener, of' indringen. —spoegen , W.,
zie Inspugen. —spoelen, b. w.
spoelerid inbrengen. *-, 0. W. met Z., spoelend inkomen : Het wrak is de haven ingespoeld. —spraak, yr. ingeving : De
inspraak van het hart. Naar de inspraak
van zijn gewetert.*-, tegenspraak : Inspraak
op iets doen tnaken. —spreken, ony el.
b. w. door woorden ingeven , inboezemen :
lentand cooed, troost inspreken.—springen , ongel. o. w. met Z., naar binnen
of in jets springen : Zij kwarn de karner
inspringen. *-, zich near binnen uitstrekken : Een tnspringettde boek. b. w.
door springer, breken : Gij zult het luik
nog inspringen. —springing , yr.
—spugen, mtgel. b. w. in lets sprigen.
—spuiten , ongel. l). w. door spuiten
inbrengen. spuiting , vr. (mrv. -en.)
—spuitsel, O. hetgene ingespoten wordt.
—spuwen b. w. inspugen. —staan,
onreg. o. w. met IL, als: Instaan voor iets
of iemand , voor iets of iemand borg blijven.
stal, m. stal in een buffs .—stallig
Irv. gemeenz in een' kwaden reuk : Een
huis installig maken , zoo ongunstig over
eel, Buis spreken, dat nie:nand het wil

bewonen. remand installig maken , iemand
het vertrouwen ontnemen, dat hij bij
anderen genie. —stampen , b. w. door
stamper, instooten : Palen instampen ; fig.
met moeite inprenten : Men moet hem aeles
instampen. *--, door stamper, breken ; door
stampen in eerie kleinere ruimte hrengen.
— stamping, yr. —standhou.ding,
vr. het in stand houden. stantelijk,
zie Instendiglijk. —stappen, o.
w, met Z., in jets stepper, : Hij kwam de
karner instappen. *--, in een rijtuig stappen.
*-. b. w. door stappen inhaler]. —steekwordt.
ingestoken
set
o. hetgene
—steekliamer, y r. steekster,
y r. —steigeren, o. w. met Z. , steigerend inkomen. —steken ongel. b. w.
in eene opening steken: Een' draad insteken,
d. i. in de neald . zie ook ingestoken;
fig. Iernand lets insteken, heimelijk ingeven,
influisteren. Zich in iets insteken , zich met
iets bemoeijen of inlaten. bij boekbind.,
innaaijen: Een boek insteken. —steker,
m. —steking yr. —stellen , h. w.
vaststellen, invoeren : Bet avondmaal instellen. Eene wet instellen. Bet huwelijk
instellen,. Eene gczondheid instellen, yourstellen om op de gezondheid van iemand to
drinker,. Er werden verscheidene gezondheden (toosten) ingesteld. *-(zich), w. w.
beginner, aan vangen. —steller, m.
—stelling, y r. (mrv. -en,) het instellen;
het ingestelde: IN is een voorstander van
oude instellingen.
stelster, yr.
—stemmen , b. w. toestemmen. o.
w. met I-I., van het zelide gevoelen zijn :
Zij sternde niet m,et hem in.—stemming,
yr. —stendiglijk, bw. met sterken
aandrang. —stijgen, ongel. o. w. met
Z., in iets stijgen: De dieven waren door
het dakvenster ingestegen. in een rijtuig
stijgen : Zoo dra de generaal was ingestegen. —stikken , b. w. in iets stikken:
Eene stof met kunstig ingestikte bloemen.
—stippen , b. w, even indoopen.
—stoinen, o. w. met Z., door middel
der stoomkracht ingaan. —stominelen,
o. w. met Z., stommelend ingaan.-stooten,

ongel. b. w. stootend inbrengen : Men stiet
hem den gang. in. 4E-, door stooten breken:
Htj stiet eene suit met den ellebooy in.*-,
o. w. met H., in zekere rigting stooten :
Met den degen op den vijand instooten.
-stappen, b. w. stoppend indouwen.
—stormen o. w. met Z.. stormend of
met geweld ingaan. —storten , b. w.
stortend in jets doen ; fig. Iernatzd stand-

inboevastigheid of cooed instorten , d.
zemen. doen invallen. o. w. met Z.,
met geweld instroomen ; invallen ; ineen
storten : Er stortlen verscheiden huizen in.
in eene vorige zicktc storten, ook vaak:
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Weder instorten. —storting , yr.
—stouwen , b. w. sterk indrukken ,
bij v. de lading in cen schip. —stoven
o. w. met Z., onder het sloven inkrimpen.
-streven, 0. w. met Z., streven orn binnen
te kornen. —strijken, onyel. b. w.
strijkend iri (bij v. een' zak) doen : Strjk
het geld maar in ; men p,ebruikt veelat
opstrijken. o. w. met Z., strijkend ingaan. —strooijen b. w. strooijend inwerpen. —strootnen., 0. w. met Z. ,
stroomend inkomen.
Instrument, o. (des -s, mrv. -en,) werktuig, gereedschap; fig. gemeenz. ondeugende
knaap speeltuig der toonkunstenaars ;
bij regtsgeleerden oorkonde. --aalmuziek , yr. muziek met instrumenten :
Vokaal- en instrumentaalmuziek. -doos,
Yr. doos met of voor instrumenten. —kas,
yr. —kistje, o. —koker, rn. —maker ,
vervaardiger van instrumenten
voor heelkundigen , wiskunstenaren , enz.
Instuiven , onyel. o. w. met Z., stuivend
inkornen ; fig. met geweld inkomen. —sinren , b. w. sturend inbrengen : Hij moist
bijtijds het schip de haven in te sturen.*-,
inzonderh. inzenden: Zij had het kind de
stad ingestuurd. —stuwen zie
Instouwen. —suikeren , b. w.
met suiker inmaken. —sullen 9 o. w. met
Z., sullend inkomen. —tanden, o. w.
met H., met de tanden (van een ra3) invatten. —tandittg, yr. —tappers , b.
w. tappend vullen : Ik heb reeds vier
g laze n ingetapt. -tapping, yr. -teeke,naar, rn., —teekenaarster, —teekenares yr. die inteekeut. —teekenen, b. w. inschrijven.*-, o. w. met H., door
het teekenen van zijr,' naam op eene lijst zich
tot iets verbinden : Op een werk inteekenen.
Voor eene sons van f 900. - inteekenen.
—teekening, yr. (mrv. -en.) —teekenlijst, yr. lijst, waarop men inteekent.
—teren , b. w. door teren Iangzarnerhand
verminden : ill zijn geld interen. *-, o.
w. met Z., arm worden. met H.,
achteruit gaan, zijue bezittingen verminderen.
–tering, yr. –teugelen , b. w. ,
zie Beteugelen. –teu.geling, yr.
—tiegen, ongel. o. w. met Z., veroud.
behalve in den verl. tijd Ik toot' in , en
het vent. deelw. lngetogen, zie Intrekken , o. w. in de 1. beteekenis , en Ingetogen. —tillen , b. w. inheuren
door tillen inbrengen. , yr.
—toeven., b. w. weinig gebruik. , inwachten. —togt, m. het intrekken , tegenstell. van uittogt. ----toomen, b. w.
inteugelen ; fig. beteugelen , bedwingen :
Zijne blijdschapintoomen. —tooming,
vr. —tooveren , b. w. door tooverij
inbrengen ; fig. behendig en als door tooverij

inbrengen. --trappers , b. w. door trappen inbrengen ; door trapper, breken : Eene
deur intrappen. 4-, neértrappen. —trede,
yr. inkornst. —tredegeld o. geld ,
dat men voor den toegang tot jets betaalt.
—treden ongel. o. w. met Z., ingaan :
Hij trad de kawer in ; fig. Ern' nieuwen
jaarkriny intreden, beginnen.*-, b. w. door
treden inbrengen ; door treden verbrijzelen:
Eene slang den kop intreden. —tree,
zie Intrede. –treebiljet, –treebriefje , --treekaartje , o. toegangskaartje. —trek, m. het intrekken :
Bij den intrek des levers. plaats, waar
men zich eene wijI ophoudt : B iemand
zijn' intrek hebben, nemen. -trekken,
ongel. b. w. in eene ruimte trekken : Len'
draad intrekken ; fig. Iernand in lets intrekken , hem er in betrekken , er in doen
deelen *-, naar binnen trekken : Den pals
intrekken. De voelhorens intrekken. -,
in zich opnemen : Vloeipapier trekt den
inkt in.*..sarnentrekken en daardoor naauwer
maken : Een sehip boven een weinig intrekken. *-, alschalfen , bulten werking stellen:
Een bevel of Eene yegevene order intrekken. '-, o. w. met Z., ingaan , inkomen :
Dieper het land intrekken. De stad intrekken. *--, inkrimpen ; opdrogen. -trekking, yr. het intrekken ; inzonderh.: Voor
de intrekking van dat bevel. —tuigen,
zie Intiegen. —tuimelen, o. w. met
Z., tuimelend inkomen : Hij is den kelder
ingetuimeld—tusschen bw.middelerwijl: Ik zal intusschert den brief schrijven„
—val m. het invallen ; plaats, waar men
waar men dikwijis komt: Hier
invalt , d.
is de zoete inval, hier words men steeds
het in vallen van vijangoed ontvangen.
delijke bender,: Ben' inval in een land
doen. eene ouverwachte , plotseling ontstaande gedachte : Hij kwant op den inval,
om zijn huis te verkoopen. E,rt geestige,
yelukkige, aardige, belaychelijke , zotte
inval. —vallen, ongel. o. w. met Z. ,
in jets vallen : Het oog vangt de invallende
een' inval doer, ;
lichtstralen op.
zekere rigting vallen : Op den vijand of
het layer invallen, het aanvallen. *-, in steam : Bet huis is inyevallen. inzin ken : Ingevallene oogen, wangert ; fig.
schielijk tusschen komen : Hier moet de
plaats hebben : Paschen
bas invallen.
beginner, : De
valt in op den 16. April.
inval'ende worst deed ons terug keeren.
in de rede val l en ; in de gedachte seineten : Oat is mij nooit ingevallen. Dat viel
?raj te brat in Zen ?intuit wil mij niet
meer invallen ; van bier: Erne invallende
(onverwachte , plotseling ontstaande) gedachte. -, door vallen breken : Het kind
HO viel den vloer in,
viel de hersens
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—varen, °nye& h. w. varend inbrengen;
varend inhalen. o. w. met Z., varend
inkomen: Ilij voer de haven in ; fig. tegettspreken , doe's welligt geheel verouderd :
(( Hij voer hem met stijve kaken in.» *-,
intrekken orn te bel,votten , doch weinig of
niet in gebruik: Een huffs te huur,, am
met November in te varen. Lie ook de aanmerking op Varen. --vaten , b. w. in
vaten doers : Wijn invaten. —vatten , b.
w. met een' rand , zoom , enz. omgeven :
Steenen met goad ingevat. —vatting,
yr. (nirv. -en,) het invatten ; hetgene iets
invat. —vegen, b. w. door vegen inbreng.
en. —vergift, by. zeer vergiftig. —vijlen , b. w. met eerie vijl eene opening
in iets maken : Gij moet den bout dieper
invijlen. —vlammen, b. w. door middel
der vlam met gouden of zilveren deaden
inleggen , damasquineren, als : De klieg
van een' degeninvlammen .—vlechten,
ongel. b. w. vleehtend in iets brengen :
Paarlen in het hoar invlechten ; fig. er
tusschen vlechten, inlassehen. —viiegen,
ongel. o. w. met L., vliegend inkomen : De
vogel is den tuin ingevlogen ; fig. met
groote snelheid en als vliegend inkornen :
Ilij kwatn het huis invlieyen. Tegen iemand
invliegen , zieh tegen hem verzetten. *-,
b. w. door vliegen breken: De raaf heelt twee
.ruiten ingevlogen. —vlieten ongel, o.
w. met L., vlietend inkomen. —vlijen, b.
w. door vlijen indoen;fig.inlasselsen.-vioed,
m. fig. werking op jets of iernand : _baked
op iets of iernand hebben.*-, magt, vermogen,
aanzien : Door .eijrz' invloed bereiktem wij
ons doel Een man van invloed. —vioedrijk, (-er, -st,) by. — vloeijen, o. w. met
Z., vloeijend inkomen ; fig. Lets in eene
rede laten invloeijen , het er in lassehen.
er vats gewagen. —vloeijing vr. (mrv.
-en.) het invioeijen; plants , waar eene rivier
rn eene andere vloeit. —vingten o. w.
met Z., vlugtend ingaan : De lief vlagtte
het bosch in. —voege, voegw. , oak :
Invoege dat , in dier voege dat , zoo dat.
—voegen, b. w. bij metsel. voegen : De
muur is reeds ingevoegd. inlassehen:
Een' schrtkkeldag invoegen. Ik heb er nog
eenige woorden tusschen ingevoegd. -voeging, y r. —voegsel, o. het ingevoegde.
—voer m. het invoeren : Belasting op
Lien in-, door- en uitvoer. *-, itgevoerde
goederen. —voerder m. —voeren,
b, w. inbrengen van buiten 's lands ; fig.
Iernand sprekend invoeren , iemands eigene
woorden aanvoeren. 4 -, in zwang brengen :
Rene gewoonte invoeren. Wie mag die
woorden hebben ingevoerd ? Goede wetten
invoeren. —voering, yr. —voerster,, yr. —volgen , b. w. door volgen
inhalers; volgen; fig. opvolgen, gehoorzamen,

nakomen: lentands lessen involgen; °prob.
gen is gebruikelijker. yr.
—vorderaar , rn. —deraarster
yr. —vorderen , b. w. inmanen :
Schulden invorderen. De bettsting invorderen. —vordering, yr. —vonwen,
angel. b. w. bitmenwaarts vouwen. —vreten , ongel. b. w. van bijtende Bingen,
sterk verteren : De roest vreet het ijzer
in. *-, 0. w. met II., bijtend of verterend
indringen : Ranker vreet geweldig in ; fig.
«De burgertwist vreet in.» Een invretend
kwaca. --vreting yr. —vrijven
enc., zie Inwrijven, enz.
b. w. iu eerie opene plants het ontbrekende
sehrijven : Zijn de namett ingevuld? -,
de opene plaatsen met bet on tbrekende vul len:
Hj moet nog 25 belastingbiljetten invullen.
—vniiing 9 yr. (mrv, -en,) het invullen;
hetgene ter invulling dient.
Jag , m. ingelaschte dag. —waaijen,
gel. en ongel. b. w. waaijend in iets brengen;
waaijend omwerpen of doen instortert. *-,
o. w. met Z., door den wind in jets gevoerd
worden ; door den wind otngeworpen woeden
of instorten. *-, met H., van den wind,
in jets waaijen. —waarts bw. naar
binnen Inwaarts gebogen. —waelitten,
b. w. intoeven , wachten tot iernand of iets
komt. —wachting 9 VT. —warm,
by. zeer warm. —wassen ongel. o. w.
met L., in jets wassen.

—waterer,

o.

w. met Z., van indringend water doortrokken
worden. —watering, yr. —weefselt,
o. het ingewevene; insiag ; fig. tussehengevoegde rede. —weeken , b. w. in de
week leggen. —weeking, yr. —wet-

len , 0. w. met Z., door eene wet
inzakken. —wendig by. en bw. innerlijk , van binnen: EEerie inwendige kwaal.
b. w. naar binnen wenteien.
o. w. Met Z., in sommige streken, weder
in eene ziekte storten. —wenteling
yr. —werken , b. w. in jets werken.
is verl. deelw. komt ingewrocht ook voor.
—werking , yr. —werpen , ongel.
b. w. in jets werpen ; fig. onverwachts doen
ontstaan : lemand eene twijfeling „ ktvade
door werpen bregedachten inwerpen.
ken. —werping, yr. —werpsel
o. hetgene ingeworpen is ; tegenwerping.
—weven, ongel. b. w. in iets weven
fig. inlassehen, invoegen. —weving , yr.
—wijden , b. w. plegtig tot een gebruik
wijden, heiligen : Hen wijdt eene kerk ,
een' abt , eene non in;
getneenz. voor
de eerste maal gebruiken : Eene koets

—wentelen,

znemjden. —wijder,9 m. —wijding,
yr. (thrv. -en.) —wijdster, y r, -wijen,
b. w. inwijden. —wijing, yr.
yr. kreek, Heine baaj, inliam.—wijken,
met Z., in eene plaats wijketr.

ongel. o.
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Dieper in een land inwijken. *-, inbuigen :
Die muur wajkt in. —wikkelen , b.
w. in jets wikkelen ; fig. Ztch in iets inwikkelen, zich met iets inlaten. Zie Ingewikkeld. yr. —wiltlen , o. w. met FL, met uitiating van
een ander werkw. bij v. gaan , als : Het
paard wzl (1,n stal niet in , d.
ingaan.
-willigen, b. w, zijne toestemming tot jets
gever g Een verzoek gen.-winiging„,
yr. —winden,ortgel.b. w. in jets winden.
—windsel, o. —winnen, ongel.
w. winnen : Den verloren' tijd weder
inwirtnen. *-, met eenige moeite bekomen:
Men won de noodige berigten, bewijzen
in. —winning, vr.. —wippen , b.
w. met eene wip in jets brengen. o. w.
met Z., met evil' ligten sarong inkomen.
—woekeren , b. w. door woeker bekomen ; fig. Weder inwoeheren, door rnoeite
en inspanning wederkrijgen of berstellen.
o. w. met Z., fig. insluipen , in zwang
kornen. —woelen, b. w. in iets woelen,
d. wikkelen. —woeling, yr. —wonen, 0. W. met H., in iets wonen : Bij
iemand inwonen d. bilis; ook bij
iemand in den kost zijn. *-, in de god gel.,
als: De inwonende genade, zonde, d. i. die
in ons werkt. —wooer, m. (des -s, mrv.
-s,) die in eene plaats woont. —woning,
y r. het inwonen Iemand kost en inwoning
geven , iemand voedeu en huisvesten. -woonster, y r. (mrv. -s.) —wortelen, o. w. met Z., zijne wortels in de garde
schieten; een' kwaden zin , woad
schieten : Men moet geene vooroordeelen
laten inwortelen. Een ingeworteld kwaad.
—worteling, yr. —wrijven, ongel.
b. w. wrijvend inbrengen ; met jets wrijven;
fig. gemeen , betaald zetten, zie Inpeperen. —wrijving, yr. —wringen,
ongel, b. w.wringend inbrengen..zaaii en,
b. w. zaaijend in jets brengen; fig. bijbrengen , in iemand doen ontstaan. *-, op nieuw
zaaijeri: Ingezaaide
yr. —zaat, En. (des -s,) bet inzetten (van
een hors , enz.). — zetge, Yr. inzien ; fig.
Ile heb er geene inza,sre in, ik begrijp het
Met. —zagen, b. w. beginnen to zagen;
met eene zaag eene suede in bout , steen ,
enz. maken. —zakken , o. w. met Z. ,
al zakkende inyallen. —zahhing, yr.
—zamelen , b. w. bijeen zamelen en
binnen brengen : Geld inzamelen. Vruchten
inzamelen. —zamelaar in. (des -s,
Inrv. -s.) —zamelaarster , yr. (mrv,
-s.) —zameling yr. —zeepen, b,
w. met zeep insmeren : Men zeept iernands
baard, ietnand , ziat in. —zeeper
m. —zeeping, yr. —zeepster yr.
-s.) —zegenen, b. w. door het
uitspreken van den zegen inwijden: Men ,

Inzw
tegent een' leeraar,, een huwelijk in.
—zegenaar m. —zegening, - yr.
—zeilen o, w. met Z., binnen zeilen ;
fig. gemeenz. : Hij is eene goede haven
ingezeild heeft bij goede lieden een
oriderkomen govonden. *-, b. w. zeileud
inhaler). —zeiling, yr. —zenden
ongel. b. w. naar binnen zenden : Zend het
kind niet zoo ver de sled inzonderb.
aan een' minister , enz. toezenden : De gevorderde stukken zijn ingezonden. -tender , m. —zending, yr. —zendster, yr. --zet, m. het inzetten Bij
den inzet veilen. cerste hod , son'
waarvoor bij v. cen huffs wordt ingezet ; som,
die men in het spel inzet.—zetsel, o. stuk,
dat in jets wordt genet. —zetster , yr.
—zetten, b. w. in huis, enz. zetten : Bet
zal regenen, zet die stoelen in. Zich een'
land laten inzetten. Steenen inzetten. -,
in het spel zetten : 1/at zet men in? -,
bij veilingen van huizen , landerijen , enz
bet cerste hod doer : Bet eerste perseel wend
voor f 10000.-- ingezet.*-, eene wet , enz.
invoeren, instellen. --zetten, m. -zetting, yr. (mrv. -en,) bet inzetten ; bet
ingezette ,
—zieden, ongel.
o. w. met Z., inkoken. o. bij
geneesk. afkooksel. —zien onreg. b. w.
in iets zien , yingtig doorzien : Een' brief
onderzoeken, naauwkeurig beschouwen ; fig. verschoonen, door de vingers
zien ; begrijpen , bevatten : Ik zie niet in,
waurom dat niet mogelljk o. (des
-s,) oordeel , bevatting ; Naar mijtt inzien,
Miens inzienx, naar mijn oordeel. —zigt
o. (des -s, mrv. -en,) bedoeling, oogmerk :
Zij had andere inzzgten. Uit inzigt van,
uit hoofde van. —zijpeten, enz. , zie
Inzijpen, enz. —zijpen o. w. met
Z., zupend indruipen.

—zinken ongel. a

—zijping

yr.
w. met Z. door

zinken instorten, invallen. —zoet, by.
zeer zoet. zonderheid bw. voornamelijk , in 't bijzonder. —zout, by,
zeer zout. —zouten. , ongel, b. w. met
zout inmaken : Men zont vleesch, spel ,
visch, enz. in. —zouter,
zo

film, y r. — zoutster, yr. —zuigen,
ongel. b. W. zuigend intrekken ; fig. in
zich opnemen , z!eli aanmennen : frooroordeelen inzuigen. —zuiging yr.
—zuipen, ongel. b. w. zuipend inzweigen. ---

zulten

b. w. in zout of azijii

leggen en daardoor ten gebruike geschikt
maken ;

bedreven

fig. weinig gebruik. bekwaam of
vr.

maken.

—zwaehtelen,

b. w. in een' zwachtel.

winden ; inwikkcicn. —zwaehte-

ling, y r. —zwart by. zeer zwart.
—zwelgen, ongel. b. w. zwclgend naar
binnen slaan Fen' prole inzwelgen ;
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verzwelgen: De zee heeft reeds onnoemelijke
weinig in gebruik : Ik ben ja (immers) geen
kind meer.*-, o.(van het -,mrv. -is,) jawoord :
schatten ingezwolgen. —zwelger, m.
neen is zoo goed als zijn ja.
—zwelging, yr. —twelagter, yr.
—zwemmen, ongel. O. w. met Z. , Jaaggeld , o. geld, dat men voor bet trekb. w. zwemken eener schuit met paarden betaalt.
zwernmend in lets kornen.
—land, o. land , waarop men (wild)
mend inhalen. —zweren o. w.
jaagt.—loon, m en o jaaggeld,--paard,
met Z., door zweren invreten : Tot op het
o. paard voor eene trekschuit, enz. --pad,
been inzweren. —ztverven, ongel, o.
0. pad tangs eene rivier,, enz. waarop bet
u. met Z., zich zwervend in lets beo.even.
jaagpaard loopt. ---schuit, yr. treksehnit.
—zweven, o. w. met Z zwevend in—ster, yr. die jaagt. —weer, o. weer
komen; fig. met li b ten tied inkomen.
geschikt voor de jagt.
—zwieren, o. w. met Z., zwierend
inkomen. —zwierig, by. en bw. zeer Jaap , m. (des -s, mrv. japers,) gemeenz. ,
eerie suede , inzonder1). in 't gezigt,
zwierig.
arias yr. (mrv. -sen,) lisch ; lischbloem. Jame, o. (des -s, mrv. jaren,) tijd, waarin
de aarde haar' loop om de zon eenmaat
—wortel m.
volbrengt , gewoonlijk 365 dagen, die in
Is , 3. pers. des teg. tijds der aant. wijs van
twaalf maanden verdeeld zijn : Het burgerzijn wezen.
12jke of gewone jaar; loch naauwkeuriger
Isch een zachtstaartige nitgang , die aan
365 dagen , 5 nur en 48 minuten , enz.
sch beantwoordt en , hehalve in een paar
Het sterrekundige jaar begint op den 1sten
woorden : afgodisch, wettisch , enkel client,
Januarij. In het vorige jaar. Jaar uit jaar
om van land- en volks,namen en vreemde
in , alle jaar. Het heilige jaar , wanneer
woof-den adjeetieven te vormen, als: Indisch,
in de Pt.-C. kerk bet jubelfeest geopend
Russisch , poetisch.
ten aanzien van de weersgesteldworst.
klemstaartige basterduitgang, waarmede
heid en de vruchthaarheid : Een nat
woorden gevormd worden , die mannen
vruchtbaar jaar. tijd van een jaar : Van
toorstellen , svelke zich met bet
daag over een jaar. Voor een half jaar.
door bet grondwoord nitgedrukte bezig
Jaar en dag, in het Saksisehe refit, een
houden, als: Bloemist, klokkenist, orgelist,
aar , zes weken en drie dagen ; fig. een gebloemenhandelaar, klokkespeler, orgelspeier.
mime tijd : Ik heb Item in jaar en dag
Jaen, b. w. Zeeuwsch w. , tot een huwelijk
levensjaar: In zijn twaalfde
niet gezien.
overhalen.
Ivoor , o. (des -s.) elpenbeen. —draai- jaar gaan , zijn. in het fire. a.) leeftijd:
Dat past nietvoor een' man van uwe jaren.
jer m. —werk o.
Ivoren, onverb. b y. van ivoor ; fig. blank.
Sprw. Het verstand komt niet voor de
j aren ;b.) ouderdom Hij is reeds op zijne
j aren. —boek o. bock, waarin de gebeurtenissen naar de orde der jaren zijn
a, de tiende letter van bet alphabet en de
opgeteekend. — boekje o. een almanak.
zevende van de medeklinkers. — Zij is
—boeksehrijver , m. —dicht o.
ontstaan nit de i door eene snelle nitspraak
geschrift , waarin de datum der gebeurtenis
voor een' anderen klinker,, bij v. iemand
door talletters worst aangeduid. —feest,
is in het Hoogduitsch jemand. Sommigen
o. jaarlijksch feest. —gang, ,m. al de
verbannen deze letter ten onregte na de i
stukken , die in den loop eens jaars van
en schrijven maaien, vloeien, Om zich ge
een tijdschrift verschijnen. —gelid, 0.
lijk te blijeen , moesten zij ook raaue
brouen schrijven, dewiji de w even zoo nit
jaarlijksche bezoldiging; jaarlijksche toelage
voor bewezene diensten.—getal, o. jaartal.
ontstaan is. '"-, yr. (mrv. j's.)
—getij —getijde , o. een der vier
Jn , bw. verzekerend , bekrachtigend belodeelen elk van drie maanden , waarin het
vend , inwilligend, toestemmend, bevesti, yr.
gend, tegenstell. van neen, niet enkel na
j aar verdeeld is , saizoen. —huur
buur voor een jaar. —IL/ant, rn. en yr.
eene vraag of verzoek maar ook ter verklant , die bij bet jaar betaalt. -kring,
sterking der nitdrukking: Zijt gij er
m. tijd van een jaar ; in hoot , kring welke
weest ? Ja !- Doe het loch Ja , ik zal het
den onderdom van een' boom aanwijst.
doen. ter versterking eener uitdrukking,
inzonderh. na eene vraag , soms van wel,
—lijks 4 bw. elk jaar. —lijksch, by.
in bet jaar, elk jaar wederkomend : Een
gewis, zeker,, enz. gevolgd : Ja. 0 ja!
jaarlijksch inkomen. —loon, m. en vr.
Ja toch geeft eene met ongeJa wel !
duld of vvrevel gegevene verzekering te kennen.
loon voor een jaar. — markt, vr. tegenstell. van weekmarkt , markt , die eens of
ter aanwijzing eener versterking , versleeks eenige mien in bet jaar gehonden
grooting , mtbreiding : Hij was er bij, ja
kelp den booswicht. ter aanduiding van
wordt.—merk, o. jaarfand.-saizoen,
0. —schaar, yr. weinig gebrcik?,lijk ,
eene tevnwerping,, eene twijfeling, schoon

j
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jaarlijksche oogst. —schrift, o, jaarboek.
-s, mrv. -s ,) verkleinw. van (lager
—sleutel, rn. epacta. —tal, o. Oar, Jagt , y r. het jagen of vervolgen : Jagt op
waarin iets verrigt of eerie munt , enz. , gedieven, op een schip, enz. Timken, die in
slagen is. —tand, m. zekere bud van
zijne magt zoeken te krijgen. 4-, het jagen
cell paard , waaraan men den ouderdom
op wild , met oogmerk om bet te vangen
eenige jaren kent. —telling yr. wijze,
of te dooden : Op de jagt zijn, gaan. Be
waarop men de jaren telt: Yolgens onze
jagt beminnen.*-, de kunst des jagers ; het
jaartelling, m. terrnijn van
rent en de tijd om te jagen : De jagt goat
een jaar. -tie, o. (des -s, mrv. -s,) verhaast , drift : Hoe kunt
morgen open.
kleinw. van jaar. —vets, o. jaardicht.
ge zulk eene jagt hebben, ?
o. (des -5.,
—verwisseling, vr. —wedde, yr.
mrv. -en,) soort van klein snel zeilend
jaargeld. —week , r. in Daniel , tijd van
schip. —broek, yr. o. -dag,
zeven jaar, --werk, o. werk , dat in een
m. —duivel, rn. in seherts , onvermoeid
jaar wordt verrigt.
jager ; fig. die cell' ander' gestadig aandrijf't.
Jabro gr m. die op alles ja zegt.
—en , b. w. aandrijven , jagen. 4-, o. w.
udder, 0. (des -s, mrv. -s.) uijer.
met H., zich reppen of spoeden fig. Jagten
,laden, b. W. in N.-Holt, (de koeijen) op
naariets, d. driftig hakes.
stal bezorgen.
een onkruid. —er, m. (des -s, mrv.-s,)
Sa gen, gel. en ongel. b. w. (ik jaagde of
die jagt. vr. —garen s o.
joeg, gejaagd, ) doer, loopen , drijven : De
jagtnetten. —geregt 0. geregt omtrent
koeijen in den stal jagen. Den vijand op
jagtzaken. —geweer, o. —gezel,
rye vlugt jagen ; fig. sterk aandrijven of
m. —glas, o. —godin yr. -hopd,
jianzetten: Wie jaagt u ?; van bier: Gejaagd,
m. —hond, m. —hooru horen
onrustig. verdrijven: Nen jaagt een,'
tn. —huis o. huis ten gebruike der jagt.
knecht uit de dienst, een' bond uit
—ig (-er, -st,) by. haastig ; ijverig
het hues.
in snelle beweging brengen
't vervolgen van iets.
, y r, je,
snel drijven of stooten : remand den degen
verkleinw. van jagt ,
o. (deg -5, mrv.
door het lijf jagen. Zich een' kogel door
o. —kleed o. —Weeding , yr.
den kop jagen. Zijn god door de keel
—laars yr. —Smuts , yr. ,
, yr. -pet,
j agen, verbrassen. 0. W. met H., op 0. —paard, 0. —partij
de jagt gaan: Hij jaagt niet meer. Op eenden
m. —regt, o. —rater o.
jagen.
eene trekschuit met een paard
m. ---Schoen, in. --slopkous , yr.
zich snel bewegen :
doen voortgaan ;
-slot, o. een vorstelijk jagtfinis.-sinieenw,
Zijn pols jaagt hevig. hard rijden. -,
yr. iijue door den wind voortgedrevene
met Z., zich snel door, naar,, enz, eerie
sneenw. —spies , —spiets , y r. -plaats begeven , hetzij in een rijtuig of te
spriet, m. —ster, yr. (mrv. -s,) die
jagt. o. schiklerstuk, dat cone
paard : IN is met vier paarden voorbij
gujaagd. —er, m. (des -s, mrv. -s,)
j agt , enz. voorstelt ; muziekstukje your
die jaagt , op de jagt pat, de jagt bemint;
j agthorens. —tijd, m. — o. -yang,
die het paard voor eene jaagschuit rijdt;
m. gevangen of gedood wild.—vermahlk,
een klein vaartuig inzonderh. bij de haringo. —vogel, m. vogel , die tot de jagt
visscherij gebruikelijk ; in het krijgsw. ligtafgerigt is. --wagers, m. een ligte
gewapende soldaat te voet of te paard.
open wagon. o. —wet, yr.
—eres, yr. (mrv. -sen,) —erin yr.
—wezen, o. alles, wat de jagt hetreft.
(mrv. -nen.) —ermeester, m. hij het
--wild, a. —zaali 9 yr.
jagtweLen een voornaam ambtenaar, die *Yak o. (des -s, mrv. -ken,) kort opperkleed
over een geheel district is gesteld. —ersder %iron wen ; gemeen : remand wat op
o. —ersdochter , y r. --ershet jak geven, lemand op het jak kome7t,
Bait yr. —ersgewaad, 0. —ershem afrossen.
gezel, rn. —ershoed, m. —ers- Jakhals m. (van den -, mrv. -zen,) in het
hond , rn,. —ershuis. o. woonhuis
oosten eerie soar', van vos , die zees stout van
van een' jager. —ersjongen , m.
aard is.
—erskleed, o. —erskleeding, Jakhals , m. ellendeling ; oud paard.
—halzen, o. w. met H., to paard rijden:
yr. —ersknaap , m. —erskost, m.
—ersleven, o. —ersmaal, o. -ers_ffij jakhalst den ganschen dag. —ken
snuts, yr. —erspaard,o.—erspet,
o. w. met H., enkel in : Jakken en jagen,
m. —ersrok, o. —ersstalx, o. leudegestadig rijden.
gebraad van een hert , Naas , enz. —ers- Jaloersch, (-er, -ste,) hv. minnenijdig ,
stukje , o. muziekstukjc , dat de jagers
ijverzuchtig. —held, Yr.
Hazen. —erstasch, yr. —ersvrouw, jaloeij , yr. jaloerschheid.
yr. — ersweduw , yr. —erswerli Jammer , o. en m. (des -s, Incr. -en.)
o. —erszoon, m. —ertje o. (des
erbarmelijke weeklagt ; (hope
eliende
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treurigheid , doch enkel gemeenz. in : Het
s jammer, bet is te betreuren. -daad ,
y r. --dal, o. de aarde en bet met moeielijkheden en lijden verzelde leven op
jaarde.
—en , o. w. met H., luide weeklagen Jantmeren om iemand of jets.
onpers. w. met H als : .Het jammert
mij (van hem) , bet spijt mij (van hem).
—gesehrei, o. hartig, (-er, -st,)
b y . erbarmelijk , ef lendig. —hartigheid,
deze aarde. -klagt,
y r. —hol o.
0. —klagtig , b y . klagend.
( -er, -st.) b y . en bw. medelijdenswaardig ,
erbarnaeltA. —nis, yr. —peel, m. pod
van ellende. , o. bij dieht., de hel.
—zang, m. klaagzang.
Jan, m. (Jan's, mrv. -'s,)een mansnaam. In
sommige kaartspelen : Hij is boven Jan,
d. bij heeft meer dan de helft der vereischte punten ; lig. gemeenz. hij is de
grootste moeijelijkheden te hoven. Iemand
hem dubbel doen verliezen.
f an maken,
Jan alleman , iedereen. Een Jan Trijntjes,
Jan ken, Jan gat, Jan de wasscher, in
cle volkstaal, een verwijide vent.
Jangelen, zie jengelen.
Janhagel, o. het gemeene yolk ; eene soort
van koek , welks oppervlakte met ronde
verbevenheden bedekt is.
Janitsaar, m. (des -s, mrv. -aren,) weleer
in Turkije , zeker krijgsman.
Janken, 0. w. met II., van honden en vossen, klagend !miler) van menschen, kiagend
schreijen ; lig. Om een ambt janken, daarrazen , kijven.
er,,
. naar hunkeren.
-s.) —ing, yr.— ster, yr.
m. (des -s,
Jansenist, m. (van den -, mrv. -en,)
volgeling vat) Jansenius. —enkerk, vr.
Januarij, m. (des -'s, mrv. de eerste
maagd des jaars , lonwmaand. —avond,
m. —bal, o. —bijeenliouist, yr.
—dag, m. —koude y r. -middag,
m. —morgen, m. nacht , m.

ochtend,

M.

—regen, m. -sneeuw,

yr. —vergadering, yr. —vorst, yr.
—weer, o. —zon, yr.
japansch, zie Japonsch,
Japon, rn. (des -s, wry. -s,) eene lange
kleeding van mannen en vronwen , die tot
aan de voeten reikt. —netje, o. (des -s,
wiry .-s,)verkleinw. van japon. —sch, by.
van sits: E'en japonsche rok, deken.
Jarig, by. een jaar oud . ; een jaar geleden;
na een of meer jaren geboortedag belevende: Hij is van daag
Jas , m. (van den -, mrv. -sen.) een overrok;
in sommige spelen de hoer van troef.

—kaart, yr. -knoop, m. -kraag, m.
— lei , yr. lei bij bet jasspel.
jasmun, yr. (met% -vn,) een struik met
geurige bloemen. —blad t o. —bloem ,
yr. —boom, in. ---loot, o.

Jena
werm. —struik, m. —tak, In.
tel , m.
aasmouvr , yr. mouw van een' jas. -pand , o.
Jaspis, m. voor den steen , o. voor de stof,
(van den -, mrv. -sen,) een ondoorschijnende
steen van verschillende kleuren. —agaat,
m. en o. een met agaat vermengde jaspis.
—steen, In.
Jassen , b. en o. w. met H., bet jasspel
spelen. —ser, m. (des -s, mrv.
yr. -spel,o. het jassen ; spel jaskaarten.
Jasstot, y r. stof voor jassen. --voering,
yr. —zalti tn.
Javelijn , yr. (mrv. -en,) werpschicht.
Jawoord, o. bet ja ; inzonderh. toestemming van eene maagd enz. tot het aangaan
van een huwelijk.
Je, tusschenw. verkorting van den naam
Jezus , in de volkstaal : 0 je ! ook: Jemeni,
voornaamw. in bet dagelijksche
aeje,rsoonl.
p
nie
leven in plants van gij en u. Wanneer het
als 1. naamv. na het werkw. staat. verliest
dit steeds de t, als : Kun le mij ook zeggen,
waar B. woont? Zie ook Ge.
Je, (eirnlijk jen , dat nog sums voorkomt,
en voor cen' klinker yank de voorkeur verdient : Haar kindjen is ziek,) een nitgang
ter vorroing van verkleinwoorden : Ballje,
keursje. Na de 211 bezigt men pje , als:
Boompie pruimpje. Na 1, n, r, w , en
een' klinker bedient men zich van tje,
Staanje , boontje, schuurtje , leeuwtje,
tobbetje, Itaaiti e , eitje , reutje koeitje,
vlooitje , buitie. Voorheen bediende men
zich ook van ken , kijn, en , waarvan
men nu en dan nog voorbeelden aantreft,
als : Boek.slen, maagdelijn.
aegens, voorz. nit tegen ontstaan ten
aanzien van, omtrcnt : Ilij gedroeg zicls
eerbiedig irgens den ouden man.
Jenever , tn. (des -s, sum -s, -en.) jeneverboom ; sterke drank , nit koren en dambezien , titans veelal nit koren alleen , ja
nit aardappelen , enz. gestookt: Bittere
by. naar jenever gej enever. —achtig,
lijkende. —belasting y r. belasting op
den jenever. —beroerte, y r. soort van
beroerte uit bet overmatig gebruik van jenever
ontstaan. —bes, vr. dambezie. -boom,
rn. boom , waaraan de dambezien groeijen.
—brander, m. —branderij, yr.
-..-bulk, rn. en yr. iemand die veel jenever
drinkt. --cent, m. cent voor jenever.
--Borst, m. —drank, In. —drin-

ken, o. —drinker, ID. - drinkstep , yr. —duit, m. duit voor jenever.
—Ilesch y r. —geld, o. —glas,
o. —huis, o. —karaf, y r. —kelder,
m. —kelk, m. —kooper, y r. -hoopster, y r. —land, o. —lucht vr.
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-inaat , y r. -moed, m. fig. moed
door jenever opgewekt. —news, m. neus,

Jong-

-pik,o.asphalt.-sehool, y r. -strand,.
y r. -taal, y r. -winkel, m. -winst,
y r. woekerwinst. —woeker, m.
die rood is van het jeneverdrinken. *-, m. en
yr. persoon met zulk een' nens. —olie, yr. Jodin, y r. (mrv. -nen,) Joodsehe worm of
maagd. —netje , o. (des -s, mrv. -s,) verfig. jeneverdrank.—pakhuis, o. -reek,
m. -smaak, m. -smokkelaar,
kleinw. van Jodin.
m. -smokkelen, o. -stank . m. j oelei.
rnake
n
i , o. w. met H., een vrolijk getier
-stoker , m. -stokerij , yr. -tje,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van jenever. Joffer, zie Juffer.
-ton , y r. -vat, o. -verkooper, Jok , o. en m. (des -s,) boert : Jok en ernst.
m. -verkoopster, y r. -winitiel,
Uit jobs spelen, d. i. om niet.
rn. —ziekte, y r. ziekte veroorzaakt door Jok , zie Juk.
jenever ; fig. onverzadelijke jeneverdorst. j oken, enz., zie Jeuken, cnz.
-zucht, Yr. -zuipen , o.-zuiper, Jokkeni , o. w. met H., schertsen ; eerie verm. --zuipster , yr.
zaclitende uitdrukking voor: lieden, de waarJent , bv. gerneenz. net , opgedrild.
heid verbergen. —enaar, m. (des -s, mrv.
Jeugd , yr. vroegste leeftijd van de gehoorte
- s,) — kenaarster ; yr. (mrv, -s.)-ker,,
tot de volwassenheid : Van zijne jeugd of.
m. (des -s, mrv, -s.) —kernij „ y r. (mrv.
*--, de tijd tusschen de kindschheld en den
mannelijken ouderdom , van het 14. tot bet
25. jaar; jeugdige personen : De jeugd` met
een goedvoorbeeldvoorgaan.---ig,(-er,-st,)
by. en bw. jong , in de jeugd ; dat aan de
jeugd eigen is of past; lig. wakker,, levendig,
vrolijk. —igheid, y r. —iglijk , by.
Jeuken, o. w .met H., een prikkelend gevoel
in de huid doen bespeuren : De wondjeukt
mij ; fig. De handen Jeuken hem , hij wil
yeehten. De ooren jeuken Naar . zij is verlangend om nicuws to hooren. De rug jeukt
hem, hij wil geslagen zijn. *-, onpers. w. ,
als: Het jeukt mij op den rug ; fig. 1k meet,
wear het hem jeukt, ik weet , wat hem
sebort of .waarnaar hij verlangt. —erig ,
(-er, -st,) by. jeukte gevoelende. —ing,
yr. —kruid , o. waterhanevoet. —te ,
yr. het jeliken , bet prikkelende gevoel in de
buid.
Jezuliet, m. (des -5, mrv. -en,) lid eener
geestelijke orde, welke door Loyola .werd
gesticht ; fig. huichelaar. —isch , by. en
bw. op de wijze der Jezilieten ; fig. huichel,
aelitig.
Jezus, m. ( '.-s,) eigennaam des Zaligmakers.
Jicht, yr. cene hevige pijn , vooral in de
gewrichten: Vliegende jicht. —ig, (_er,
-st,) b y. met de jicht gekweld. —igheid,
yr. - knobbel, m. -koliek. vr,
__koorts, yr. ---middel, o. -pijn,
y r. --pleister, yr. -zinking , yr.
Jij. pers. voornaamw. plat en gemeen voor 6.
Jodenbedrog, o. bedrog van een' Jood.
—beurs, y r. bears, waar hoofdzakelijk
Joden korner). —buurt , vv. —dans, m.
—deun, m. —dom, o. (des -s,) de gezarnelijke Joden. —drank, in. —genoot , m. en yr. in den bijhel iemand , die
tot de Joodsche godsdienst was overgegaan.

—hoek ,

m.

—Janis, o. --jongen,

tn. -kerk, y r.—kers, y r. zekere plant
en hes. —kost, m. —kriek , yr. soort
van kriek. -iiipin . y r. en o. : -pek ,

-en,) scherts , jok. —spreuk, yr. boerterij.
—ster, yr. (mrv. -5.)
Jot, yr. (mrv. len,) Jutsche hoot met twee
spitse stevens.
Jolen, o. W. met H., een kreunend geluid
maken.
aolletje, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van jol.
Jong , (-er.-st,) by. wat nog niet lang bestaat
of geduurd beeft , tegenstell. van oud ; inzonderh. van menschen en dieren , nog niet
volwassen : Jonge lieden. Een jonge bond.
Sprw. Jong gewend , .oud yedaan, wat men
in zijne jeugd leert , kan men,als men oud is;
fig. gemeen : Jong worden , geboren worden.
Zij is in Mei jong geweest, in Mei geboren.
L , dikwijls betrekkelijk , en ten aanzien van
bet begrip door het daarrnede verbondene
zelfstandige naamw. of den samenhang der
redo Hader bepaald : Een jonye man. Eene
jonge vrouw,, weduwe. Hij trouwde jong.
Een jonyer broeder. 11.kine jongste zuster.
*-, van gewassen , nog niet volgroeid : Jong
bout. Jonge boomen, salade.*-, van dranken :
Jonge wijn.*-, de vergelijkingstrappen longer en jongst staan dikwijls voor I a ter en
laatst: Een brief van janger dayteekeniny, De jonyste dag, de laatste dag der
wereld. Bet jongste yeregt , het laatste
oordeel. *-, bw. onlangs. pas: Jong geboren.
E-, o. (des -s, mrv. -en,) jong geboren Bier :
De kat heeft jongen. Jos s; en Arijgeu. Sprw.
Gelijk, de ouden zon,gen , piepen de jongen ,
de kinderen volgen de ouders na. --eling,
m. (des -s, mrv. -en,) een mann. persoon in
zijne jeugd, tusschen knaap en man. —elingschap , y r. staat of tijd van jongeling.
—elingsjaren , o. mrv. —en, o. w.

met H., jongen werpen : Wanneer heeft die
kat gejongd? —en , m. (des -s, mrv. -s,)
kind van het mann. geslacht : Zij is van
een' jongen bevallen. 4E -, knaap , die de
jongelingsiaren nog niet hereikt haft; bij
handwerkers , leerling , handlanger , op het
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land bij den dans, mannelijke persoon. - ensstreek, m. —er, m. (des -s, mrv. -en,
--s,) in den bijbel , knecht ; feeding volgeling. —etje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van jongen.—gezel, rn. ongehuwde
manspersoon. —held, vr. jeugd. —wan,
m. ongehuwde. —st, bw. onlangs , laatst.
—vrouw, yr. ongehuwde van den latsoenlijken stand, loch eigenlijk niet van adel ,
hoewel sums voor freule gebezigd deltiger
dan juffrouw en juffer. Jonkvrouw verdient
de voorkeur.
Jonk, o. (des -s, mrv. -en,) een lndisch en
Sineesch vaartuig.
Jonker, m. (des -s, mrv. -s,) vroeger een
eeretitel voor prinsen en zooms van den hoogen
adel ; thans de won nit een adelijk huffs,
niet enkel in zijne jongere jaren, maar vaak,
zoo hij ongehuwd zijn gansche leven
door. —achtig, (-er, -st,) by. van wild,
adelijk. —leer rn. (des -s, mrv. •en,)
mann. persoon van den geringsten adel. —
vrouw, yr. zie Jongvrouw.
Jood, m. (des-s, mrv. Joden,) inboorling van
het voormalige koningrijk Juda ; afstammeling van het voormalige Israelietisehe y olk en
belijder van het MozaIsche geloof. —je, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van Jood. - sch,
1:w. van de Joden , den Joden eigen of van
hen komende : Het Joodsche land. -schap,
o. Jodendom.
3°01, m. (des -s, mrv. -en,) weinig gebruik.,
halve gek. —ig, (-er, -st,) b y . dartel, nitgelaten. —igheid, yr.
Joop, yr. (mrv. jopen,) een hoogroode appel;
rozebottel.
Jopenbier, o. eene soort van bier.
'Iota , yr. (mrv. naam der Grieksche i ;
fig. eene kleinigheid : Er may geene jots
aan ontbreken.
Jou, gemeen y our U.
Jouw , yr. een slepend geroep van spot.
—en, o. w. met II., met eene jouw sehimpen.
jubel, o. (des -s.) jubelfeest. —feest,
o. feest , dat iedere eeuw, halve eeuw of
25 jaar gevierd worth. —jaar o. de viering van het honderdste of vijftigste jaar van
eene merkwaardige gebeurtenis ; de oudc
Joden elk vijftigste jaar , wauneer de velden
onbebouwd moesten blijven , de lijfeigenen
bunne vrijheid kregen en de vervreemde goederen weder aan de eigenaren kwamen ; in
de 11.-C. kerk eerste jaar eener nieuwe
eeuw; later werd elk vijftigste, vervolgens
elk drie en derdigste en eindelijk elk yikentwintigste jaar voor een jubeljaar verklaard.
Jucht , o. (des -5, mrv. -en.) eene soort
van leer, dat aan de eene zijne rood en glanzig
is, zeer sterk ruikt en in Rusland bereid
wordt. —en, onverb. b y . —leer o.
—leeren., onverb. bv.
Judas, m (van den mrv. -sen,) verraderlijk

Junli
mensal valsehe vriend. —batard,
roode baard. —gezigt a o. —hoar, o.
rood haar.
m. verraderlijke kus.
--lack, m. —oor, o. zeker gewas.
—penning, m. zeker gewas. ,streek,
m. verraderlijke streek.
Jull'er, yr. (mrv. -s.) verbasterd van jongvrouw, eene beleefde uitdrukking voor zeer
jonge ongehuwde vrouwen uit den burgerstand; een bedwarmer; een blok zonder sehijf;
lange en dunne mast of spar. —achtig,
(-st, -st,) bv.en bw.gelijk eene juffer.—ken,
o. (des -s, mrv. -s,) juffertje. —lijk, (-er,
-st,) by. en bw. jufferachtig. —ling, m.
fig. saletjonker, saletrekel. —schap, yr.
de jailers. —shondje,, 0. schoothondje.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
juffer ; van bier: Juffertjen-in-1 groen
eene plant.
Julfrouw, yr. ongehuwde vrouw uit den
burgerstand ; in sommige streken , gehuwde
vrouw nit den burgerstand ; meesteres: Onzejuffrou tv is zeer milddadig.
Juichen, O. W. met H., zijne vreugde door
maid geschreeuw openbaren ; zich grootelijks
vertieugen: Over zets juichen.
o. w. met H., linden. —ing, yr.
—bol, m.
Juin , zie
Juist, (-er, .-ste,) b y . en bw. naauwkeurip; ,
net: De juiste meat. Het is juist zoo. Juist
geraden, --held , yr.
Jut', 0. (des -s, mrv. -ken.) een met palen verbondene horizontals balk, inzonderh. aan
houten bragger) ; een vierkant houten tuig,
dat trekossen om den bats wordt gelegd ,
am daaraan de strengen te bevestip;en ; van
bier : Een juk ossen , twee te zamen voorgespannene ossen ; in de bijbelvert. eene veldmaat , zoo veel land , als met twee ossen in
een' dag . wordt geploegd ; fig. een staat van
drukkende dienstbaarheid : Het juk der slavernij. !en yolk onder het juk brengen.
Het juk verbreken, afiverpen.*-, een houten
werktuig op de schouders, waaraan men
emmers, enz. draagt. —been, o. een been
aan het voorhoofd onder het oog. —boog.
m.gezigtsboog, gezigtsbem tusschen de slapen
en de wangen. —gespan , o. twee ossen
te zamen gespannen. —gordel, m. -je,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van juk.
m. —zenuw, y r. zenuw aan
bet jukbeen.
naam van de
rn. (des-'s, mrv.
zevende maand des jaars , hooimaand. —avood
—dog, m. —snorgen,
m. —nacht m. —nantiddag, m.
—ochtend, m. regen, me
—reis, y r. —vergadering , yr.
—warmte, vr. —weer, o. -werk,
o. —wind, m. —zon, yr.
Junij , m. (des -'5, mrv. -'s,) de zesde maand
des jaars, zomermaand. -avond , m.
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–dag , m. –middag, m. –morgen , m. –nacht, m,–namiddag,
m. –ochtend, m. –regret', m.
–rein, yr. – vergadering, yr.
–warmte, vr. o. -werk,
o. —wind, m. —zon vr`,
Jurk, yr. (mry . -en.) een fang overkleed,
inzonderh. voor kinderen. —engoed , o.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
jurk.
ant, vr.(mrv.-ten,)juttepeer.—imris, vr. enkel
in : Te sint jutmis , nimmer. —tepeer,
y r. eene sappige peer van een' aangenarnen
smaak.
Juweel, o. (des -s, mrv. -en,) elk geslepen
edelgesteente , inzonderh. d ia man t ; fig.
persoon of zaak , waaraan men groote waarde
hecht. —en , onverh. by. dat uit juweelen
bestaat of daarmee yersierd is. —kistje,

–koffertje, o. –poeder, –poeijer , o.
-s, -en, ) - ster,
,Zuwelier, m. (des -s,
vr. (mrv. -s,) die in juweelen handelt.

K.
K, gemecnlijk ka genoemd , de elide letter

van het alphabet en de achtste van de medeklinkers. Zij is hard en verwant met de g,
en gaat voor b en d tot de harde Fransche
of Enge/sche g over : lk ben. lk doe. Bakboord. llokduif.
yr. (mrv. k's.)
Ka, vr. (mrv. -en,
kauw.
Ka , yr. vcrkorting van kade en , hier en
daar, van kaan, in beide welke gevallen
het meerv. kaaijen luidt.
Kaag, yr. (mrv. kagen.) zeker binnenlandsch
vaartuig met Mt' mast. —je , o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van kaap ; soort van
gebak , verbasterd nit kaalje. —man,
—schipper, m.
Kaai, yr. (met). -jen,) eel, kleine dijk of
darn , kade; inzonderh, metselwerk tangs het
water : Het schip aan de kaai. -hoer,
m. sjouwer,, die zich aan de kaai ophoudt
en bij het laden . en losses van schepen be
hulpzaam is. —MA, m. eery kleine dijk.
—draaijer, rn. kadraaijer. geld .
o. geld , dat schippers voor het liggen aan
de kaai betalen—jen, b. w. toppen : De
ra kaaijen, haar naar de lengte van het
schip brassen , opdat ze voorhijvarende schepen niet hinderer —looper, m. kaaiboef. tn. (des mre. -s,) een
groote krokodil op de Antilles. —meester,, m. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kaai.
Liaak , yr. (mrv. kaken,) wang ; fig. Met
beschaamde kaken te huis komen."-, kakebeen ; fig. Alles door de kaken jagen ,
verteren. Stiff in de kaken zijn. stout
spreken. Met stijre kaken onbeschroomd.

Haar
kieuw van visch.
schandpaal : Aan
de kaak zetten , staan komen.
liaak yr. (mrv, kaken,) soort van taart.
—je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. vat./
kaak , verbasterd kaagje
Kaakktier, y r. klier der kaken.
Kaakmes, o. mes der kakers.
Kaakstag s m. kinnebakslag.
Kaal, (kaler -st,) b y . niet begroeid op de
oppervlakte, met het bijdenkbeeld van heronving , inzonderh. van haar,, wol, vederen ,
enz. onthloot : Een haul hoofd. Een kale
gels. Uw rok words kaal. Kale vogels. Een
kale boom. Een kaal schip, zonder want.
Eene kale steng , zonder mars. Eerie kale
keukett."-, inzonderh. geldeloos: Eene kale
juffer. Sprw. Kale onkers , groote pronkers.
Hij is zoo kaal als eene luis. femand kaal
plukken maken, hem arm maken. Eene
kale (nietige) verontschuldiging , uitvlugt.
Xaal van iets af komen , te leur gesteld
zijn. Een kaal (schraal) middagmaal.
—achtig, by. eenigszins kaal.
vr. —hoofdig, ( - er, -st,) by.
m. een baardelooze. —kop, —oor, m.
en y r. iemaud met een kaal hoofd. - pout,
m. duif met kale pooten ; fig. arme sukkel.
Kaam, yr. schimmel , die zich als eene
witte huid op gegiste vloeistoffen, bij v.
wi l e, bier, azijr) , zet. —achtig, by,
—sel , o. (des -s,) kaarn.
Kaan, y r. (mrv. kanen.) zeker voor en
achter spits toeloopend riviervaartuig zonder
verdek.
Kaan, yr. (mrv, kanen,) overblijvend stuk
van uitgesrnolten vet. —koek,
Kaap, y r. vrijbuit : Te kaap varen.
Kaap, yr. (mrv. kapen,) een zeer uitstekend
land, voorgehergte ; inzonderh. de uithoek
van Afrika:De Kaap de Goede lloop."-,kaapstander. —je o. (des -s, fire. -s,) verkleinw. van kaap.
, by. van de Kaap
de Goede Hoop: Kaaptche ezel, zebra.

Kaapstander,

m. kaap, d. groote

limiter) haak op eene landpunt ; eene
scheepswinde.
Kaar. y r. (mrv. karen,) vischkaar.
likaarde. yr. (mrv. -n,) distel ; inzonderh.
eene distr. l nut zeer seherpe punten , die
men gebrPtikt om wol te hekelen ; van bier
your ijzeren wolkam ; rib van artisjokken , enz. --en, b. w. (wol) met de
kaard bereiden. —endistel, yr. —enmaker , ,n. —ensteker, m. die de
kaarden reirrigt. —er,, m. (des -s, mrv. -s.)
— set, o. (des -s.) hetgene uit de wol
gekaard is. —ster, vr. (mrv. -s.)
Kaars, yr. (mrv. -en,) ineertgedraaid katoen
van vet , was , criz. omgeven , dat men
Brandt om licht te hebben : Bij de kaars

werken. lets met bet uitbranden van de
kaars verkoopen , wanneer de koop gesloten
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kaas , hoofdkaas. —achtlg, by, naar
is bij het uitgaan van eerie daarbij opgestokene
kaas gelijkende. —boer, m. —bord,
kaars ; fig. Hij vliegt al om de kaars , hij
—handel, m. Jager, m. iernand
is op het print gevat te worden. Hij ging
die kaas op een' wagers vervoert ; fig. oud
tcit als eene kaars, hij had een' zeer zachten
rn. fig.
man , die nog naar de meisjes uitziet. —je ,
flood. —ebak , m.
o. (des •s. mrv. -s,) verkleinw. van kaas.
mug, die om de kaars vliegt. —ekatoen,
—jeskruid, o. malva. —kamer, yr.
o. fijn katoen der kaarsemakers. —eliist,
y r. —ekooper, m. —elade , y r. —koek, m. een koek, waarin versche
-emaker, m. -emakerij, Yr. kaas wordt gebakken. --trooper, W.
-emakersdochter yr. -ema- -koopster, yr. -korf, -leb ,
vr., zie Leh. -lucht, yr. -made ,
kersjongen,m.-emakersknecht,
m. -emakersvrouw, yr. -ema- y r. - inntaakster , yr. -maker , m.
makerij , y r. -.markt , yr. -mai,
kersweduw, yr. -emakerszoon,
y r. kaasnap. —mes, o. groot mes , waarM. —ewinkel, m. —je, o. (des -s,
rnede kaas wordt gesneden ; fig. met verachmrv.-s,) verkleiuw, van kaars. —lemmet,
ting, degen.—nap, m. kaasvorm. --perm,
0. —licht, o. —ongel , in, en o,
yr. -vat, o. --vorm, m. vorm waarin
-pit, y r. -smeer , o. snuiter,
de kaas wordt geperst. -wei, y r. -winm. zie Snuiter. -snuitsel, o. -vet,
kel, m. —wrongel, Yr. gestremde
o. —werk, o. werk bij de kaars.
rnelk , waarvan kaas wordt gernaakt.
vr. (mrv. -en.) een stijf en glad
Jangwerpig vierkant gesneden had papier likaats , y r. plaats , waar de kaatsbal na den
eersten stuit valt : De kaats teekenen ,
tot onderscheidene cinder!, bij v. toegooysplaats merken ; fig. Hij weet de kaats wel
kaart, hoewel dan meestal kaartje ; inzonte teekenen , hij weet zijne rekening wel to
derh. een dergelijk Had met onderscheidene
maken. —baan, y r.—bal, m. —dak,
figuren en teekenen voor het kaartspel ,
o. dak eener kaatsbaan,—en, o. w. met H.,
dikwijls in bet enkelvoud gebezigel om een
een spel spelen, waarbij men Geri' bal met de
geheel spel kaarten te kennen te geven : De
hand, met een net, enz. voortdrijft. Spew. Die
kaarten doorseltudden , afnemen. De kaart
kactst (of kaarten wil),rnoet hal verwachten,
vergeven. Eene goede kaart hebben. Met
scherts wordt met scherts beantwoord. '"-, b.
de kaart , of enkel kart spelen ; fig.
w. keeren werpen , als : De stralen der zon
Iemand in de kaart kijkert, zijne geheime
terug kaatsen . —er, m. (des -s,
aanslagen bespieden. De kaart leggen nit
mrv. -s.) —ing, yr. —meester, rn.
.de kaarten waarzeggen. Sprw. 13t gekken
bonder van eene kaatsbaan. —net, o.
een
krijgen de kaart, zijn de gehikkigsten
—plankje, o. —spel, o.—zeef , vr.
grouter gedrukt of geschreven dikker of dunzeker kaatsnet.
rice blad papier , bij v, spjskaart, monsterkaart; inzonderh. cone afheelding van een liaanwen , b. w. met de tanden maken en
met het speeksel vermengen:Brood kaauwen.
deel of het geheel der aarde . van de zee of
Tabak kaauwen , pruimen ; fig. gerneenz. :
van de sterrenhemel : Eerie afgezette kaart,
Daar zult ge wet can te kaauwen het ben ,
waarop onderscheidene kleuren de verschildat zal u hoofdbreken veroorzaken. —er,
lende deelen aantooneu. —eblad , o.
in. (des -s, mrv.-s.)—ing, vr. —middelr
o. w.
kaart ; kaartpapier , carton.
onverb.
o. geneesmiddel , dat gekaauwd wordt. -sel,
met H., met de kaart spelen,
o. (des -s, mrv. -s.) gekaauwde brok.-spier,
bv.van kaarten vervaardigd.—enfabriek,
y r. —ster , yr. (nirv. -s.) —tje o. (des
yr. —enfabrikant, m. —enkoo-s, mrv. -s,) verkleinw. van het ongebruik..
per. rm. —enmaker, m. --enpakaauw,, kaatiwsel.
pier, o. —enwinkel, rn. —geld ,
0. geld , dat men voor bet spelen met Kabas yr. (mrc, -sen.) eene soort van plat
hengselkorfje van biezen of stroo. —je,. o.
kaarten betaalt. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
(des -s, mrr. -s,) verkleinw. van kabas.-sen,
verkleinw. van kaart; inzonderh. voor toegangskaartje , visitekaartje : Zijn kaartje
b. w. behendig stolen , wegrnoffelen.
bij iemand afgeven. —legster,, yr. waar- Ii.abbelen, o. w. met H., zich met eene
zachte golving bewegen : Het water kobbelt
zegster uit de kaart —passer, m.
tegen den never. E en kabbelend beekje, -ing,
—speelster, yr. —spel, o. —speyr. —stroom, m. kabbelende stroom,
len , o. —speler , M.
lia,as, yr. (wry. kazen,) de taaije en slijmige "(Abel, rn. (des -s, mrv. -s,) zeker dik touw
in de scheepvaart, enz. gebruikelijk : Den
deelen van gestremde melk , van wei gezuiverd , gemeenlijk in eon' vorm geperst :
kabel insteken , d. i. door den ankerring vastmaken. Den kabel vieren , hem laten schieten,
Leidse he kaas.* elke dus gevormde klomp;
fig. gemeenz. : Er is eene kink in den kabel ,
ook andere spijs , ceniger mate op de zelfde
v.ijze behandeid, voert dies naam , zonder
el' is een beletsel. Dot is een kabel op zolder,
dat ze van irteli bchoeft te zijr! hij v. eijer- I

dat is nog ver te z3eken. Er is kabel op
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zolder,, er is een groote voorraad. —aring, yr. (mrv. -en,) cen touw twee of
drie duim dik, waarmede op groote schepen
het anker wordt opgewonden. —garen,
o. streng van cen' kabel. —gast, m. opziener over het touwwerk. —gat, o. bergplaats voor bet touwwerk.
Kabeljaauw,, m. (des -s, mrv. -en,)
een zeevisch , die , wanneer hij gedroogd is,
stokvisch beet.— sch,bv., zic Ilioekselt.
—skop,m. —sstaart, m. —yanger , m. —vangst, y r. —visseher,
m. —visseherij , yr.
Kabelkleed , o. bekleeding van een'
kabel met oude touwen , enz. op plaatsen ,
waar hij schuren kan. —knoop , m.
kabelstrik. —kot , o. kabelgat. —rand,
m. aan oude muntstukken een rand , die
naar eer y ' kabel gelijkt. —slengte , yr.
lengte van cell' kabel , meesta1120 vadem.
--strik , m. knoop aan een' kabel. - tje,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kabel.
—touw , o. kabel.
Kabinet, o. (des -5, mrv. -ten,) eene kas
met laden ; eerie kas, waarin zeldzaamheden
van natuur en kunst worden bewaard ; een
groot vertrek , waarin de zeldzaamheden aan
de lief hebbers' worden vertoond ; van bier
de zeldzaamheden, Welke daar zijn verzameld;
geheim vertrek , inzonderb. van een' vorst ;
van bier: geheime staatsvergadering.-deur,
yr. —je , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kabinet. —lade., y r. —maker,
m.—sleutel, m. —slot, 0. —sraad,
tn. —stuk, o. cen zeldzaam en schoon
stuk van natuur of kunst in eene groote verzameling. —werk , o. schrijnwerk.
—werker, enz., zie Sehrijnwerker, enz.
liabouter , in. (des -s, mrv. -s,) kleine
ongen ; met verachting iemand , die weinig
aanzien heeft en zich door zijn gedrag bespottelijk maakt ; in de geestenleer van
't vroegere bijgcloof, eene soort van middelgeest , welke des nachts in de gedaante van
een' kleinen dwerg veeschijnt, en allerlei
diensten in het huis bewijst, anders bergmatnetje. —mannetje, o. kabouter.
Kabretleer, o.leer van het y e! eener jonge
geit voor handschoenen. —en, onverb. by.
Kabuis , vr. (mrv. -zen,) klein vertrek ter
bcrging van voorraad ; eene scheepskeuken ,
kom bilis.
Kabuiskool, yr. soort van witte kool ,
die , ingemaakt , de zuurkool geeft.
Kade , vr. (mrv. -n.) kaai.
Kadijk , rn. kadedijk.
Kadraai, yr. (mrv. -jenj vaartuig, waarin
de zoetelaars bij de schepen aop de reede hunne
waren uitventen. —jen , o. w. met H.
in kadraaijen waren uitventen. —jer,, na.
(des -s, mrv. -s.)

j
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Kaf, o. (des -s,) de tijne afval van gcdorscht
koren; fig. Er is geen koren zonder Laf ,
geen good zonder schuim. Dat is kaf gedorscht, vergeefsch werk verrigt.
Kagehel, y r. (mrv. -s.) een meestal ijzeren
meubel ter verwarming van vertrekken ,
waaruit de rook door eene pijp ontsnapt :
Gruis in de kagchel stoken. —aseh,
y r. —bait, m. bak , waarin de asch valt.
—beeld, 0. beeld op eene kagchel.

—brand, rn. —damp, m. -dear g
yr. —fabriek , y r. —fabrikant, m.
—gruis , 0. —bout, o. —huur,,
yr. —kamer, yr. —kolen , yr.
mrr.—lucht, yr.—oven, m. --pijp,
y r. —pooh, rn. —roet, o. —rook,
in. —rooster , m. --said, m.—stof,
o. stof door de kagchel veroorzaakt. —stoker, rn. —tje, o. (des -s, vary. -s,)
verkleinw. van kagchel. —turf, m.
—voet , rn, voet onder eerie kagchel.
—warEnte, y r. —weer , o. weer om
de kagchel te stoken.

Kajuit, y r. (mrv. -en,) eerie afgeslotene
ruimte in cen schip voor den kapitein of
voor lieden van aanzien. —*le, o. (des -s,
wry. -s,) verkleinw. van kajuit. —jongen, rn. !militig op een whip. —Wachter,
m. oppasser van den kapitein.
Kak , rn. (des -s, ) achterlast , behoefte om
of te gaan ; drek , fig. Kak maken , krakeel
zoeken. Er is kak aan den knikker, het zal
niet gelukken. Veel kak over lets makers,
veel over iets zeggen.
Kakebeen , o. been , 't welk de tanden
bevat.
Kakelaar, m. (des -s, mrv. -s,) —aarster , y r. (mrv. -s,) die kakelt. —arlij,
yr. gekakel. —bont , (-er, -st,) b y . en bw.
zeer bout. —en, o, w. met H., geeft
het geluid der hoenders te kennen , inzon.
derh. wanneer zij gelegd hebben; van ganzen,
zie Gaggelen; fig. snappen, veel spreken,
babbelen.
"taken, h. w. in : Haring Laken, den
haringen de kieuwen uitsnijden , en ze
inzouten. —er, rn. (des -s, mrv. -s.)
liakitiel, m. gemeen , winterhiel ; fig.
Kakhielen hebben, slordig zijn. --huis,
o. —huisbril, m. —huisdeur, yr.
—huisveger,, m. —Imbed, m. en
yr. die het bed bevuilt. --lien, b. en o.
w. met IL. inzonderh. bij kinderen , door
stoelgang aan de behoefte der natuur voldoen. —ker, m. (des -s. mrv. -s.) - hede kakkerij zijn , buikloop
rij , y r. : A.
hebben.
Kakkerlak , m. zekere worm. —je , o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kakkerlak;
fig. kale uitvlugt.
liakiketoe , vr. (mrv. -s,) een 0.—l.
( papegaai , met eelachtig Witte veiren
51
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ell eene bewegelijke kuif op den kop,
Illiallimaker , rn. gemeen , ruziemaker.
Kaks, bw. gemeenz. : Al: kaks, welstaanshalve.
Kakschool, y r. gemeen , kleine-kinderschool. —sel, o. (des -s, mrv. -s,) het
gekakte. —ster,, yr. (mrv. -s.) —stifle,
yr. stilletje. —stoel, m. kinderstoel.
Kalamijnsteen , m. zekere erts , waarmede rood koper geel wordt gemaakt.
lialiamink, o. (des -s, mrv. -en.) eene
geglansde wollen stof. —en , onverb. by.
Kalander , yr. (mrv. -s.) eene soort van
kever , die bet koren verslindt.
Halander ,yr.(mrv.-s,)g12ns door drnkking
op eene stof gebracht ; werktuig. waarmee
die glans er wordt op gebraeht. —der, m.
(des -s, mrv. -s.) —en, b. w. glans op
eene stof maken. --geld, o. —ij , yr.
(mrv, -en.) inrigting , waar men kalandert.
—molen, m. —steen, m. glansstcen.
Kalandizie , zie Klandizie.
Militant, zie Klant.
lialbas, Kalebas, yr. (fun,. -sen,)
kauwoerde.
Kalefaathamer , ni. hamer der kalefaterders. —aatijzer , o. ijzer , waarmeé
de kalefaterders het werk in de reten
drijven. —aterder, m. (des -s. mrv.
-s,) die kalefatert. —ateren , b. w. :
Een schip kalefateren , d. i. de reten
met talk , pek en Leer bestrijken ; ook :
bet schip lappen ; fig. gemeenz. : Ik zal
dat wel kalefateren, d. i. in orde brengen.
—atering, yr.
Kales , y r. (mnv. -sen,) eene soort van
opene koets. —boom , m. —je, o. (des
-s,mrv. -s,) verkleinw. van kales.—paard,
o. —rad, o. --wiel, o.
Kalf, 0. (des -s, mrv. -veren, -vers, -yen,)
jong van sommige groote dieren , bij v. van
een hert beneden het jaar ; inzonderh. jong
van een rood : Een nuchteren , vet, ge'nest kalf. Sprw. Den put dempen , als
het kalf verdronken is . met zijne pulp
laat komen. Als de kaleeren op het
ijs dansen, d. i. nimmer. Hoe komt het
kalfbij zijn' maatt hoe komen twee zulke
vrienden bij elkaar ? ; fig. Net eens anders
half ploegen, beimelijk door hem met
raad en daad ondersteund worden. Hij Is
nog eene refit half , nog zeer kinderachtig.
Ilij is een goed half , een zachtaardig
mensch. Len kalf maken , braken , overgeven. 'N.-, bij timmerl. bovendrempel ; aan
eene pers, de onderste dwarshalk ; dwars•
stnk ter verbinding van de zijwangen der
afluiten. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kali. —koe, y r. dragtige koe.
—sborst , yr. —shout , m. —sgebrand, o. —sboofd,o.-shuid, yr.
—elibiauw, m. -- atop , m. —a-

Kall
kruid, o. een gewas, kalfspoot. --slap,
In., zie Lap. —steer, o. —sleeren,
onverb. by. —slever , yr. -- slong ,
yr. —snsaag, yr. —smuil, in. cen
gewas. --shat , o. oat van kalfsvleesch.
—sneus, m. ---shier, yr.—suierstuk, o. —somloop, m. —soog,
o. —soogen, o. mrv. oogen van een
kali; fig. groote oogen ; een geregt, spinazie
met eijeren. —spoot, in. —srib, yr.

—sschijf, yr. —sschenkel , —sschinkel, ni. —ssnuit, rn. —ssoep,
y r. -sstaart , m. -stand , in. -swell,
0. vet van een kali*; fig. trommel : Het
kalfsvel edger: , soldaat zijn. — svet , o.
o. -- svleesch , 0. —svoet, m. kalfspoot ; zeker kruid. —sworst, yr. —szwezerik, vr.
Kaliber, o. (des -s, mrv, -s,) middellijn
van de monding of de ziel der vilurmonden,
doorsnede van cen' kogel. — passer, m.
een passer rnet P latte gebogene beenen ter
bepaling van het gewigt der kogels.
Kalis, m. (van den -, mrv. -sen.) arme
drommel.
Kalk, rn. (des -s, mrv. -en,) gebrande
steenen of schelpen, die. met zand vermengd,
tot metselen gebruikt worden : Levende kalk,
die met water nog niet gelescht is. *-, met
zand en water toehereide kalk , metselkalk;
witkalk ; in de seheik. elk door de lucht,
door bet vuur of door onderscheidene toevoegsels van zijne brandstof beroofd ligchaam,
't welk door zuren wordt opgelost en daarmede een middelzont vormt , zie lietaalkalk.-achtig. by. naar kalk gelijkende.

—bak , m. —branden , o. —brander, m. —branderij vr. —brok ,
m. -- en , b. w. met kalk bestrijken ; in
kalk leggen ; met kalk Meeker' : Gekalkt
linnen. —gruis, o. gruis van ouden kalk.
— hok , o. —houw, m. —kloet, m.
Kalkoen , m. (des -s, rare. -en,) een bekend groot hoen ; punt ander een hoefijzer.
—edrek, m. —ejongen , m. die op
de kalkoenen past. —ekop, m. —enei,

0. -- enest , yr. — enhals , m. --epen, y r. —epoot, m. —eveAr , vr.
—evet, 0. -evleesch, o. -evleugel, m. —sch, b y. in: De kalkoensche
haan , hen. —tje , o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van kalkoen ; inzonderh. kwartflesch (wiki).
Kalkoven , m. oven , waarin kalk wordt
gebrand , kalkbranderij. —pot, m. -put,

m. —spaath, o. —stof, o. —tob ,
—tobbe, yr. —water, o. —zak, m.
Kallemogr , yr. babbclaarster. —len,
0. w. met H., in Gelderland , enz., praten ,
keuvelen ; veel praten , snappen. —ler ,
m. (des -s, mrv. -is.) —levaar 9 ni. praatvaar. ---ling, vr.
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Kahn , (-er, -st,) by. en bw. van hat weer

groot herkaanwend zoogdier met een' lanai
teals, een' hoogen rug , en eene vuilwitte
met roodachtige en bleekgele vlekken zeer
regelmatig geteekende huid. —shaar
0. –smaag, yr. –spoot, m. –s-

op zee , stil ; fig. gerust , bedaard Eene
kalme ziel. Zij is kalm.
enz.
enz.,
lialmte , yr. stilte van wind ; fig. stille
gerustheid.
Itittimus m. (van den -,) de welriekende
wortei van de lischplant. - -wortel, m.
vr. (mrvv. -ten,) eene kap , mats.
—je o. (des -s, mrv: -s.)
lialven, o. w. met H., een kalf werpen.
Iiialverachtig, (-er, -st,) b y. fig. speelziek gelijk een Jong kali. —en, o. mrv.
van kalf. —en , o. w. met Z gemeenz.
overgeven , braken. 0. mrv.
inwaarts gebogene knien. —liefde, yr.
eerste of jeugdige liefdedrift. —s o. mrv.
van kali.
m. (des - s, mrv. -en,) snort van
appel, elders rammeluppel ; bourn , waaraan
hij groeit.
Ram, m. (des -5, mrv. -men,) een vleezig,
meestal rood en gekorven uit was op den
kop van de hoenders en eenige andere vogelen.
ook op den kop van vele slangen en op den
rug van eene soort van haagdissen ; fig.
Den kam opsteken , zijn' mood toonen.
Een' rooden kam hebben, boos zijn. femand
in den kam zitten, zich met scheme woorden
tegen hem verzettea ; bet uitstekende gedeelte op een' helm ; tanden aan den kant
van een rad . om in een rondsel, enz. in te
grijpen ; werktuig met zulke tanden tot
reirtiging van het haar of van wol Een
dig to , lijne , holle, wijde kam ; fig. Allen
over einen learn scheren, op de zellde wijze
behandelen. *-, versiersel ire bet haar Een
fraaije schilpadden kam. werktuig ,
waarmee de wevers de scheerdraden uit
elkander honden ; aan eene viool , enz.
houtje , waarmee de snare)) omhoog worden
gehouden ; cur lang stuk hout met ronde
paten aan 'tgaljoen van een whi t), nitlegger.
—borstel, m. borstel ter reiniging van
haarkarnmen. —doek, in. doek , welken
men bij het kammen orndoet. doos , yr.
nameel, rn. (des -s. mrv. -en,) eet, herkaauwend zeer nut Lig lastdier in de oostersehe
!ander) en it) Afrika , van 7 tot 8 voet
bong, met een' laugen gebogeu' ruigen
pals en met twee hulten op den rug ,
terwiji eene anderesoort met eenen bait gewoonlijk dromedaris wordt getwernd fig.
op de Zuiderzee een toestel orn sehepen op
te heffen en over oodiepten te brengen ,
hetwelk bestaat nit twee platte met water
gevulde vaartnigen , tusselten welke het bevrachte sehip wordt bevestigd, zoo dat het
rijst. naar mate bet water uit de vaartuigen wordt gepompt. —driijver, m.
—in , yr. (ntrv. - lien) bet wifie van den
hauled. —pardel, in. in Airika CAM

rug, m.
Kameleon, o. (des -s, mrv. -8,) eenc
snort van haagdis , die op boomen leeft ea
waaraan men lang het vermogen heeft toegeschreven , om naar welgevallen van kleur
te veranderen ; iemand , die met alio
winder) waait.
K.amellot, o. (des -s, mrv. -ten,) ecru)
stof uit kameels- of geitenhaar geweven ;
eene wollen stor welke de vorige nabij
karat. —ten, onverb. by.
Kamen , o. w. met H., kaam zetten.
liamenier, yr. (mrv. -s, -en,) kamerd,
dienares van eerie min of 'neer aanzienlijke
vrouw. --en, b. w. tooijen , opsehikken.
—ster yr. (mrv. -s.) kamenier. —sdienst, yr. —swerk, o. —tje,
.) verkleinw. van
(des -s, mrv.
kamenrer.
Kamer, yr. (nirv. -s, -en,) eene holle,
gewelide en omslotene ruimte , van bier :
Hartkamer,, de holle ruimte voor het vierbed. Kamerstu,k , de achterste ruimte van
een' mortier of houwitser. Kamerstuk , de
Nolte in cm' zadel of haam , om het paard
niet te drnkken bergplaats. *-, op sehepen ,
waar de kabeltou wen rondgeschoten liggen,
en waar men bet krnid bergt: Kruidkamer ;
ieder vertrek ofafgeseboten gemak van een
huffs: Kunstkamer,, geweerkamer,, muntkamer, schatkamer ; het vertrek waarin
een vorst woont:Kanterdienaar kamerheer,, kamerzanger ; vertrek, waarin
personen vergaderen ter behandeling van
openbare zaken : Aalmoezenierskamer,,
gildekamer,, raadkamer ; soms voor de
personen zelven : De eerste en de tweede
Karner van de Staten-Generaal zullen in
de volgende week vergaderen. 4-, oefenschool
der dieb tkunst : Rederijkerskamer. De
kamer , de Lavendelbloem. De kamer , in
een afgesloten vertrek,
liefde bloeijende.
waarin men zich ophoudt Zijne kamer
houden. vertrek , waar men iets bergt,
verrigt: Broodkanzer, mangelkamer, spreekkamer. —aad, m. (des -s, lurv. -s, -aden,)
soldaat , die met iemand de zelfde kamer
bewoont ; van bier, persoon , die met een'

ander' onder een dak woont ; makker,,
rnedgezel , genoot ; medediensthode. —arrest, o. huisarrest. —band, m. een
ronde band met een plat bandje aan weersziklen ant bet bodemstnk van een kanon.
–behanger, m. behanger. –bewaarder, rn. –bezem, nr. -deur,
vr. --diensa,ar tn. bijzoRdere bediende
van cell' vorst Of vast eon' aanzienlijken
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heer. dock , o. een Ain weefsel oor- KamoesleAr, zwart geverwd geiteieer.
—en , onverb. by.
spronkelijk te Kamerrijk vervaardigd ,
batist. —doekseh , b y . van kamerdoek. Ramp m. (des -s, mrv. -en,) een stuk
land van onbepaalde grootte , dat afgegraven
—en , b. w. op eerie kamer bonder] : Een
of omtuind is. strijd , waar men man
meisje kameren , d. haar onderlimiden.
tegen man veeht ; gevecht tusschen meer
Een geka-zerd meisje , 't welk door cen'
personen in eene beslotene ruimte: Den kamp
heer onderbouden wordt. —gang ,
gewonnen geven.
bw. effen , gelijk :
stoelgang. —geraas, o. —geregt
Kamp op spelen, gelijk spelen.
o. (des -s,
o. in sommige landen , hooggeregts:iol.
mrv. -en,) legering ; legerplaats.
—heer, m. aan het hof, heer van adel,
welke bij een' vorstelijken persoon, de be- Kampanje (mrv. -s, -10 verdek
boven de hut van een schip aan den aclidiening heeft. —huur, y r. —juffer,
tersteven , antlers kompanje ; veldtogt.
yr. kamenier. —kat , —katje, o.
fig. gekamerd meisje. —kruid, o. een Kampen , o. w. met H., strijden , streven
orn de overwinning te behalen ; wedgewas. —lucht , y r. —maagd, -ijveren. —er, m. (des -s, mrv. -s.)
meid, y r. kamenier. —mat, y r. —muziek y r. muziek in de bijzondere ver- Kamperfoelie, yr. (mrv. -s,) een ran kend gewas met welriekende bloemen, vroeger
trekken van een' vorst. —pot , m. waterook geiteblad geheeten. —blad
o.
yr. sehutsluis.
pot. —rok m.
—bloem, yr. —loof, o. —pried',
m. —slot, 0. —speelo. —reuk, m.—struik, m.—tak, m.
ster, y r. tooneelspeelster. —spel o.
tooneelspel. —speler, rn. tooneelspeler. Rampernoelie --noelje yr. (mrv.
-s,) duivelsbrood, paddestoel.
—stoel m. stilletje. —stuk , o. naam
van een oud geschut met eene opening in Kampgevecht, o. kampstrijd. —haan,
m. kemphaan. , yr. het kampen.
het bodemstuk; zeker stuk vlcesch , zie
—je, o. (des -s. tare. -s,) verkleinw. van
Kamer; sehilderij, die eerie kamer voorkamp. —op, zie Ramp, bw. —plaats,
stelt. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
y r. strijdperk , waar men kampt ; slagveld.
van kamer. —venster, o. —vloer,
—regt , o. —spel o. als spel onderm. —vogel, m. —zanger rn. hofnomen kampstrijd om een' uitgeloofden prijs.
zanger. —zolder, m.
--ster, yr. (mrv.-s,) die kampt. —strijd,
Kamfer, yr. bars van den kamferboom.
m. —vechteu o. —vechter m.
—aehtig, by. naar kamfer gelijkende.
iemand , die met een' ander' om den prijs
—boom, m. soort van lanrierboom irr Azle.
vecht, inzonderh. bij de kampspelen der
yr. —mid—geest, m.
ouden.
del, —olie, Yr. --pit, yr. —plant,
yr. eene plant , die eerie sterke kamferluelit Kamrad o. rad met een' kam , kroonrad.
—ster y r. (mrv. -s,) die kamt.
heeft. —poeder, —poeijer, o.
—reuk, m. —zuur, by. en o. (des -s.) K.amuisneus , m. ingebogen news.
Kamhuis, o. huisje ter berging van een, Kamuisleer, enz., zie Kamoesleer,
enz.
kam.
(-er, -st,) b y . met kaarn bedekt. Kan , enkelv. des tegenw. tijds van kunnen.
Kamilbloem , yr. de welriekende bloem Kan, yr. (mrv. -nen,) een hol vat voor
vloeibare dingen , gemeenlijk wijd of onder
der kamille. —le , yr. (mrv. 41,) eene plant
naar den bodem iets wijder dan boven , en
met welriekende bloemen ; kamillebloem ;
met een handvatsel , dikwijls nok met eene
aftreksel van kamillebloemen : Ge moet
tuft, bij v. melkkan,lampetkan; een dergelijk
kamille drinken. rn. pot. waarin
aarden of metalen vat van onderscheidene
men de kamillethec zet. —lethee , yr.
grootte met een handvat en een deksel ,
aftreksel van kamille.
orn er allerlei dranken uit te schenken :
Kamizool, 0. (des -s. mrv. -zolen,) welKoffiekan, bierkan ; een vat van bout of
eer een kort onderkleed , dat later door bet
metaal , om er nit te drinken ; fig. Van de
vest werd vervangen. —sknoop m.
ken houden, aan den drank verslaard zijn.
—smouw y r. —svoering, yr.
Hij heeft te diep in de ken gekeken te
—tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
veel gedronken. Sprw. Die het onderste nit
van kamizool. —szak, m.
de kan wil hebben , valt het lid of deksel
Kammeling, y r. korte uitgekamde wol.
op den neus , die alles wit hebben , krijgt
—men, h. w met den kam in orde brendikwijls niets. _ells het bier is in den man,
gen of ninigen Het hear of Bet hoofd
is de wijsheid in de ken, een beschonkene
kammen. Wol kamnien. Men kamt het vuil ,
kan niet zwijgen. eene zekere maat ,
enz. van: het hoofd. —memaker m.
voor de invoering van net tiendeelige stelsel
—mer, m. (des -s, mrv. -s.) —metje,
2 flesch, thans een liter: Nederlandsche kan.
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kam.
--morsel, yr. eene tweesehalige rnossel. Kanaal, o. (des -s, mrv. kanalen,) buis
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kreeft gekromd is. —en, o. w. met Z.
Boot waterleiding ; inzonderh. eene breecle
fig. invreten. o. schorpioenkunstrivier, eene gegravene . waterleiding ;
krnid. —middel, o.
bed eener rivier ; zeeengte inzonderh. tusschen Engeland en Frankrijk ; fig. Ik heb Itannegeluk, o. fig. het onderste uit
de kan.
het uit een zeer goed kanaal , ik kan er
op vertrouwen. —tje, o. (des -s, met, .s,) Kannetje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kan. —wasseher m. eene soort
verkleinw, van kanaal.
van ronden borstel , waarmede kannen, enz.
Itanalje, yr. (mrv.-s , ) schimpw. gemeenste
van binnen worden gereinigd ; eene plant ,
yolk; gerneerre vent. —achtig -st,)
veegkruid.
by. en bw. laag , gemeen.
Ita,narie, m. (des -s, mrv. -s,) een vogel, ittanon , 0. (des -s, mrv. -nen,) een lange
vuurrnond , die , op een &nit gesteld,
die , van de Canarisehe eilanden tot ons
enkel dient orn er kogels mee te schieten:
gekomen , tot bet vinkengeslacht behoort.
Men heeft metalen en ijzeren kanonnen.
—broeijerij yr. —ei o. —kooi,
een' verzamelenden zin,gesebut.-bank,
yr. —sek m. een zoete krachtige wijn
yr. eerie yerhooging , welke dient om van
van de Canarische eilanden. —suiker,
daar over de borstwering met kanonnen en
yr. eene fijne striker van de Canarische
houwitsers te schieten. —batterij , Yr.
o.(des -s, mrv. -s.) —vlugt,
belegeringsbatterij. —bedding , yr.
yr. —vogel, m. —wijn , m. kanariesek. —zaad, o. het geliefkoosde voedsel Itanoniek, m. (des -s, mrv. -en,) domheer.
Itanonier, m. (des -s, mrv. -s,) krijgsder k anaries.
man , die het kanon bedient.—iersdochlianaster, zie linaster.
ter,vr.—iersmontêring,vr.—iersItandeel, vi. een drank van wijn , suiker,
vrou.w yr . —iersweduw , yr.
kaneel en eijerdorerz , gewoonlijk aan kraam—ierszoon,m.—keider, m.kazemat.
o. —pot,
vrouwcn gcgeven.
—metaal, o.—netje, o. (des -s, mro.
rn. —tje, o. (des -s; mrv. -s,) verklesnw.
-s,) verkleinw. van kanon. —patroonvan kandeel. —wijn, m.
tasch 9 yr. eene leeren tasch met overItandeksel, o. deksel eener kan.
slaande klep , waarin men de patronen van
Itandelaar, m. (des -s, mrv. -s, -aren,)
den voorwagen naar de affuiten brengt.
eenigszins hoog werktuig, waarop men
—schoot, m., —schot , o. —skoeene kaars zet ; fig. Het lent staat op
gel , m.—skruid, m. —stetting,
den lcandelaar, men verbergt de waarbeid
yr. geschutstelling. —wagen, m. wagen
niet.—spijp, m. —tie,o.(des -s, mrv,-s,)
tot vervoer van batterikeschut.
I(andij , yr. aan draden tot kristal len gesehoten suiker,, door velen klontjes geheeten: Itanonikes, yr. (mrv. -sen,) die eene
prebende in een darneskapittel heeft.
Witte kandij. —pot, m. —siroop
—stroop, yr. Witte siroop. -sulker, yr. "tans, yr. (mrv. -en,) eene schijnbare gelegenheid : Kans (op iets) hebben. Zijne
Itaneel, o. en yr. (des -s,) de inwendige
leans verkijken. Ik zie er geene (sans toe.
donkergele of bruinaehtige sehors van den
De leans waarnemeri, verloopen, verliezen.
kaneelboom , eene fijne kruidrrij. De Witte
—biljet, o. zeker staatspapier van de
kaneel komt van een' geheel verschillenden
uitgestelde schuld.
boom in de W.-Indien, is lichtbruin , heeft
een' smaak gelijk nagelen en wordt als deze Kanselt, m. (des -s, mrv. -s,) verheven
spreekgestoelte ; preekstoel. —arij, Yr.
gebruikt. —bloem , yr. eene kruiderij
(mrv. -en,) plaats, waar openbare papieren
gelijk de kaneel, waarschijnlijk de gedroogde
van algerneen belaug, boeken en oorkonden
kaneelboom.
bloesemknoppen van den
worden bewaard. —ier, rn. (des -s, mrv.
o.
--door yr.
-s,) opziener der kanselarij. —rede, yr.
o.
yr. —kleurig, by.
preek. —redenaar, m. stiji , m.
—lucht, yr. —olie, yr. —pijp,
—taat, yr. —uitdrukking, yr.
gerotd. —reek,
yr. kaneel tot een
--wei gp:rekeracilaeid , y e. -m. —roos, yr. root: met ec,i ' kancelwoord 0.
m. —soaker, yr.
reuk.
Itausrekening, yr. waarschijulijke bore—wafel, yr. —water , o.
Itanefas, o. (van het, mrv. -sen,) eene , kening Volgens de kansrekening.
soort van linnen of katoenen weefsel , dat Kant, m. (des -s, mrv. -en,) de scherpe
zijde van jets : De kant der tafel. Het vat
als voering • wordt gebruikt.
op zijn' kant zetten ; fig. Het glaasjen op
'tanker, m. (des -s,) zekere gevaarlijke tot
zijn' kant zetten , ledigen. Het staat op
op bet been invretende zweer Bloedende
zijn' kant, er komt spoedig verandering.
kanker ; fig. een invretend kwaad ; eene
't Is een stuivertjen op zijn' kant, bet
invretende kwaal aan gewassen. —achtig
gebeurt niet ligt. iets , dat afgebrokene
bv. naar kanker gelijkende. —bloem.,
kannen heeft; homp : Een kant brood. IL,
yr. eene bloern die als de staart van een'
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uiterste zijde, rand: De kant van het water;
tig. Dat raakt kant noch wal , dat lijkt
er niet naar. l'an kant raken , gemeenz.
omkomen. Van kant helpen, ombrengen.
zijde in 't algemeen ; van daar elk oord:
Hz) woont aan dien kant. Hij ging naar
den kant van Zwolle. Aan alle kanten,
overal. Aan een' kant zetten , wegzetten.
Aan een' kant (gewoonlijk Aan kant)
maken , in orde brengen. Aan den kant
van (omstreeks) honderd bidden. *-, yr.
(mrv. -en,) gekiost of op eerie andere wijze
vervaardigd werk van het fijnste garen , of
ook van zijde . die men eehter veelal blonde
beet : Kant klossen. by. fig. dat nette
kanten heeft : De kamer is kant en klaar,
geheel in orde of gereed. Alles is kant en
klaar. vaatsch : De wijn is kant. *-,
bw. op den kant: De zeilen Lint zetten ,
dwars zetten. —beitel, m. breekijzer.
—boordsel o. talon. —doos, yr.
doos ter berging van kanten. —eel , o.
(des -s, mrv. -en.) ingesneden trans eener
burgt. --edigtster yr. kantestopster.
—egaren , o. —ekooper , tn. —ekoopster, vr.—elen, b.w. een' anderen
kant naar hoven keeren. 2*-9 o. w. met Z.,
omrollen, kenteren. —eling, yr. —en,
b. w. een' kant aan iets maken : Een' steen
kanten. *-(zich), w. w. fig. Zich tegen iets
kanten, zie Aankanten,—en, onverb.
b y . van kant : Eene kanten muts. estopster, yr. —ewinkel, m.
—houwen s b. w. (ik katithouv,de, gekanthouwd ,) boomen vierkant houwen.
—houwer, rn. —ig , (-er, -st,) by.
met kanten ; vaatsch, kant ; korstig. -je,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kant.
liantoor, o. (des -s, mrv. -oren.) cen
sehrijfvertrek , inzonderh. van kooplieden ,
notarissen , enz.: Op een kantoor zijn
schrijven ; fig Hij is daar op zijn kantoor„
d. i. in zijn element , naar zijn' zin.
handelshuis , handelsplaats der Europeers
in lndie ; openbaar gebonw,, waar 's lands
Belden liggen , ontvangen en hetaald worden ; cen zijvertrek , vooral in een voorhuis.

kap&
—werkster, y r. die kant vervaardigt.
Kaos, m. zie het betcre Chaos.
Kap, y r. (mrv. -pen,) de buitenste of bovenste
bedekking of bekleeding van iets: De kap van
een' schoorsteen , van een' hooiberg , van
preastoel, van een' schoen , van een'
holster , van een' regenkleed , van een'
muar. De kap van eene kas afnemen. *-,
weleer een wijd bovenkleed , een mantel ,
gedrail en door vorstelijke personen , inzonderti. door aanzienlijke lieden in de kerk,
of ook door andere mensehen bij plegtige
gelegenheden , bij v.: Met de kap promoveren , met groote plegtigheid tot doctor
bevorderd worden ; van bier : Monnikskap;
fig. De kap aanschieten , Zich in de kap
steken , monnik worden. De kap op den
tuin hangen, bet monniksleven vaarwel
zeggen. Er schuilt veel boeverij onder de
kap, er wordt onder bet masker van vroomheid veel kwaad bedreven. een hoolddeksel van vrouwen ; het aangenaaide bolddeksel aan een' vrouwernantel : De kap
over het hoofd trekken ; fig. lemand de
kap vullen, hem wat op de mouw spelden.
In de kap geleid (bedrogen) worden. De
kap trekken iemand eerie poets spelen ;
van kinderen, stout of onrostig zijn. lemand
de kap verzetten , hem de ooren wasschen.
Kapbeitel, m. beitel, waarmede men
kapt. —blok, o. blok , waarop men kapt.
Ikapdoos , yr. doos, welke datgene bevat,
wat men noodig heeft , om zich te kappen.
Ikapel yr. (mrv. -ten,) kleine kerk , bedehuis ; afgeschotene hock in eerie grootere
kerk ; huisje aan den weg, waarin een heilige
wordt voorgesteld ; toorikunstenaren voor de
kerkrnuziek of in bijzondere dienst bij cm'

vorst ; helm van cen' destilleerketel ; vlinder.

—aan.,

m. (des -s, mrv. -s, -anew,) geeste-

lijke , die eene kapel bedient ; geestelijke ,
die een' pastoor enz. bijstaat ; geestelijke ,
die de huiselijke godsdienst bestuurt.
—letje , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw,
van kapel; fig. gemeenz. herberg. -meester, bestuurder eener kapel , of in
't algemeen der muziek. —meesters-

—bediende , m. —behoeften,
plaats , vr. —muzieli yr.
yr. mrv. —deur, , yr. — inkt , m. Raper, Yr. (mrv. -s.) eerie soort van
—kas — kast , y r. —kist yr.
vrouwenhoofddeksel.
—knecht , m. —lamp , Yr. —les- liapen , b. w. als vrijbuiter wegnemen ;
senaar , in. —m.es, o. —pen , yr.
fig. behendig wegnemen. —er (des
—sehrijver, m. —tje, o. (des -s, mrv.
-s, mrv. -s,) die te kaap vaart; kaperschip;
-s,) verkleinw. van kantoor. —venster,,
fig. Er zijn kapers op de trust, er is gevaar. —erbrief, m. brief, die een vcrlof
0. —werk, o.
Ikantshaa,k m. ijzeren hack om zware
inhoudt om ter kaap te varen. —erkaligehamen , die men kantelen wil , aan een'
pitein , m. kapitein van een kaperschip.
anderen kant aan te grijpen ; fig. gerneenz.
—ersehip o.
lemand bij de kantshaken grijpen, iemand giapgebint, o. dakstoel.
aanpakken. steek , —steen , m. liaphamer, m. hilhamer.
—teeliening yr. Hoot op den kant
o (des -s, nzrv. -alen,) hoofdsorn,
randgios. —werk. o. ---werker m.,
waarvan men renter) trek t ; soul gelds.
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(-tiler, -st,) b y . en bw. gemeenz. uitmuntend, voortrefielijk;bij boekdrukk. : Kapitale
letters , hoofdletters. —tje, o. (des -s, mrv.
-s.) verkleinw. van kapitaal.
K.apitalist, m. (van den -, mrv. -en,)
een man , die kapitalen bezit.
Kapiteel, m. (des -s, mrv. -en,) bovenste
gedeelte eerier zuil. —tje, o. (des -s, mrv.
-s.) verkleinw. van kapiteel.
Kapitein, m. (des -s, mrv. -s, -en,) in
de krijgsd. een bevelhebber, die in rang
op den initenant volgt; bevelhebber van
een kritsschip ; meester van een schip ;
aanvoerder van eene rooversbende ; zie Geweldige. —schap o. waardigheid
van kapitein. —sdegen m. —sdocbter,, y r. —sdragt, yr. —sepaulet,

m. --shoed, o. —shoed, m. --sjas,
m. —skleeding , yr. —sleven o.
-splaats, yr. -srang, m. -svrouw,
yr. —sweduw yr. —szoon m.
Kapitool, o. (des -s,) vesting van 't oude
Rome.

Kapittel o. (des -s, mrv. -s,) hoofdstuk ;

I

Kara

Ikapot, Yr. (mrv. -ten,) overrok van een'
soldaat; overkleed voor manner en vrouwen.
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
kapot ; inzonderh. vrouwenhoed met eene
kleine
Kappelen, o,w. met Z., van melk, schiften.
—ing , yr.
liappen , b. w. doorhakken : Bet anker
(hij verkorting voor: het ankertouw) kappen.
De masters kappen. fijn hakken : Lompen kappen. Koolkappen.*-, het overtollige
uithakken : Boomen kappen, snoeijen. Bargoenseh kappen , gaauwdievetaal spreken.
Kappemaakster , yr. —pen , b. w.
bet hoofd optooijen, inzonderh. van vrouwen :
Net hadr of Het hoofd kappen. krnand kappen. - pezeister, vr. - per, m.(des -s, mrv.
-s,) haarkapper.
Rapper , rn. Bakker.
Rapper, y r. (mrv. -s,) zeker gewas , de
geslotene hloesemknop van den kapperboom,
die, in zuur gelegd, in sauzen , enz. ge,
bruikt wordt. —boom, m. —kool yr.
kappertjeskool. —tje, o. (des -s, mrv. -s.)
verkleinw. van kapper ; zekere gekuilde
duii. - tjeskool, vr. sluitkool—ping, vr.
Itappoot , yr. (mrv. -oten,) soort van wapenrok , kapot.
Kaproen, yr. (mil% - en,) een hoofddeksel.
Sprw. Twee hoofden odder e'erle kaproen,
twee personen , die het eons zijn. neusnisjper Your paarden.
R.apruin. , zie Kaproen.
liapsel , 0. (des -s, mrv. -s,) haksel.
liapsel o. (des -s, mrv. -s,) tioofdtooisel
der vrouwen.
jees , vr. —spiegel,
m. toiletspiegel. —stander, m. mutsebol ; Topstander. —stole, m. eene
aan den wand bevestigde plank met eene
of meer flouter) pennen of knoppen , om
onderscheidene kleedingstukken daaraan te

fig. remand het kapittel voorlezen, hem
kapittelen. *-, verzameling van neestelijken
of hunne verzamelplaats ; fig. Eerie stem
in het kapittel hebben, ook lets te zeggen
hebben. —dag, m. dag, waarop bet
kapittel vergadert. — en, h. w. fig. ieunand
scherp doorhalen. --stole, m. klein
dun en road metalen staafje , ten deele
glad , ten deele gekarteld , dat men bij
de groote Imisbijbels had , om tusschen de
Braden te leggen , ter aanwijzing van 't kapittel , waar men gebleven was; gouden
staafje , om een halssnoer te hevestigen ;
plukselrol ; stokje, waarom sulker vastgebeck is; fig. Van den kctpittelstok likken,
er zijn deel van krijgen. —tie , o. (des
-s, mry -s.) verkleinw. van kapittel.
liapkanier, yr. kleedkamer.
hangen. —tafel, yr. tare!, waaraan men
liaplaken o. geschenk , dat een schipper
zich kapt.
boven de bedougene vracht bekornt.
liapueijn, m. (des -s, mrv. -en,) Fran*Kapluifel , yr. een vrijstaand afdak your
ciscaner monnik. —er , (des -s, mrv.
de batterijkisten op de wallen.
-s,) kapucijn eene soort van smakelijke
Rapines, o. ;nes, waarmede lets gekapt
erwt.—erklooster, o.—erinonnik,
wordt, bij v. de lompen bij papierrnakers.
m. —ernon yr.
Kapoen, m. (des -s, mrv. -en,) gesneden Kapuitsmuts yr. ruige muts tegen
haan, —en, b. w. haan) snijden.
huijig weer.
—tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van Kapwagen m. wagon met eene kap.
kapoen.
—wulf, o. klein topwulf van geringe
Kapoets y r. (mrv. -en,) —mitts, zie
middellijn.

Kapuitsmuts.
liar, yr. (mrv. -ren,) een rijtuig met twee
Kapot, by. gemeen w., in stukken : Een
wielen ; fig. gemeenz. : De kar omsmijten,
hemd , rok , enz. is kapot, wanneer bet
eene miskraam hebben. een prachtig
gescheurd is of er gaten in zijn. Kapot
rijtuig , dock enkel in samenstell. , bij v.
slaan, aan stukken slaan. Kapot maken,
zegekar.
klooden. Hij is kapot, dood ; fig. lk ben liaraalk yr. (mrv. -aken.) kraak.
er kapot van , er zeer van aangedaan.
Raraat o. (des -s, mrv. -, of karaten,)
In bet kaartspel : remand kapot spelen
een klein gewigt : 12 grein voor goud 4
enaken, hem geen' enkelen trek laten halen.
grein , voor edelgesteenten.
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Karabijn, yr. (mrv. -en,) een rnitersge- Kareet m, (des -s, met). -en,) steen zoo
als hij uit de groeve komt.—steen M.
weer; geweer met getrokken' loop.—ijnruiter , m. —inier in. (des -s, rnrv. -s,) Karel zie Kerel.
Karig, (-er, -st,) by. bw. zuinig, dean,
ruiter met een geweer.
gierig.
yr. —lijk, bw.
Karakter o. (des -s, mrv. -s.) fignur
merk ; letter ; kenmerk , waardoor het Karkant, m. (des -s, mrv. -en,) ingevat
gesteente ; haissnoer van edelgesteenten.
eene van het andere wordt onderscheiden ;
inzonderh. bet gansche gemoedshestaan van Karkiet, m. (des -s, dire. -en,) een vogel,
die bii zomertijd 's morgens vroeg in 't riet
een' mensch , waardoor hij van andere onzingt.
derseheiden is; uiterlijke waarde . rang :
Dat past diet voor (Tiernan van div karakter. Karkas, y r. (mrv. -sen,) geraamte ; inzonderh. koperdraad met garen of zijde
—loos (-zer, -ste,) by. zonder karakter.
omwonden dat ter bevordering der st evig—matig, by. overeenkomstig iemands
held in de kant eener vrouwemuts beveskarakter. —schets y r. —schildetigd wordt. —draad, o. —fabriek,
ring , y r. —trek m.
vr. —fabrikant, rn. —je , o. (des -s,
Karavaan, yr. (mrv. -anen.) in het oosten,
dim -s,) verkleinw. van karkas.
yr.
vereeniging van reizigers ; groote meKarlijntje, zie Karolijntje.
nigte.
Karbats, yr. (mrv. -en,) karwats, rijzweep. Ka,rmeliet m. (des -s. mrv. -en,) een
monnik naar den berg Carmel genoemd.
—en, b. w. met de karbats slaan. —je.
—enklooster, o. —ennon, yr.
-s,) verkleinw. van karbats.
o. (des -s,
-en,) ingekeepte Karmezijn, enz. , zie Karmozijn,
liarbeel, m. (des -s,
enz.
balk ter ondersteunig van een' anderen.
liarbonaadje, o. (des -s, mrv. -s,) ver- Karmijn, o. (des -s,) eene hoogroode
veristof ; eene hoogroode kleur.
kleinw. van kar g onade. —ade vr. (rnrv.
-n,) op den rooster gebraden vleesch, schoon Karm.ozijn, o. (des -s,) eene roode verfstof ; eene roode kleur. —en , onverb. by.
thans ook dikwijls adders.
Karbonkel m. (des -s, -s, -en,) "skarn, enz. , zie Kern, (waarin men
boter maakt,) enz.
een hoogroode robijn ; fig. roode puist in
't aangezigt. —nests m. neus met liar- Karnoffelen, —nuffelen, b. w. gemeenz. met stokken of vuisten slaan.
bonkels. m. en yr. iemand die karbonkels
op den neus heeft. —steen, m. —tje, Karolijntje, o. (des -s, mrv. -s,) soort
van vrouwemuts.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van karKaronje, yr. (mrv. -s,) scheldnaam vow
bonkel.
eene vrouw, kreng , beest.
Kardeel, o. (des -s. mrv. -en,) touwwerk
ter ophijsching der zeilen; een vat of ton. Karoot zie Kroot en Karot.
-sen,) staatsiewagen.
—bloke 0. gestropt blok met drie schijven, Karos, y r.
—segeld, o. belasting op de karossen.
waar het kardeel doorgaat.
Kardemom, y r. eene 0. - I. plant, welker 'tarot yr. (mrv. -ten,) rol gesponnen tabak
voor snuif. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleine zaadkorrels als specerij of geneeskleinw. van karot. —tefabriek, yr.
middel gebrnikt worden ;de zaadkorrels zelven.
—tefabrikant, m. —tehok , o.
Kardinaal m. (des -s, rnrv. -s, -nalen.)
—tetouw, o. --tetrekker, m.
in de R.-C. kerk , een der 70 geestelijken,
—tetrekkerij y r. karottefabriek.
welke bet beilige collegie uitmaken en den
paus veelal nit bun midden verkiezen ; zekere Karpet, o. (des -s, mrv. -ten,) kleed ,
dat men op een tapijt of op een' vloer legt,
vogel, Virginische nachtegaal.
om die voor beschadiging to hoeden. —je,
o. (des -s,) waardigheid van kardinaal.
o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van karpet.
—shoed, m. —skleeding, y r. —sKarpoets , — 'nuts, zie Kapuitsmantel, m.
muts.
Kardoes , yr. (mrv. -zen,) papieren koker,
waarin zich het voor de lading van een Karre, y r. (men. -n,) zie
boom , m. —rekleed, o.
kanon benoodigde kruid bevindt; bij timmerl. houtje of blokje tot ondersteuning. Karrel , m. (des -s, mrv. -s,) soort van
visch.
o. (van bet -,) verkort van kardoespapier.
—door y r. —garen, o. —je o. Karrelieden, m. mrv. van karreman.
—reman, m. (mry -lieden, -lui,) die
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kardoes.
met eene kar rijdt. —repa,ard, o. —re -.
—kist, yr. —koker m. —krop,
rad, o. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verm. —naald, vr. —papier, o. eene
kleinw. van kar. —retnig, o. —resoort van zwaar papier,, waarvan men karvracht, Yr.
doezen maakt. —scherp .—schroot,
Karrewei, yr. en o. (des -s, mrv. -jen,)
o. schroot in kardoezen —stok
karwei , werk.--tje, zie Karweitje.
—taseh yr.
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Kars, vr. (mrv. -en,) eene bekende steenvrucht , zie het bijkans uitsluitend gebruikte

Kers.
Karsaai, o. (des -s, mrv. -jen,) eene grove

Kart
en gesloten kistje aan het gemeentehuis,
waarin de huwelijksaaukondigingen worden
geplaatst.
Kaskien, —kijn, o. (des -s, inrv. -en,)
bij de boerinnen in Noord-Holland, een
pronkjak met een' laugen schoot.
Kaspapier, o. papier uit de kasboeken.
K.assen, b. w. van edelgesteenten , inzet-;
ten , zetten.
Massie, y r. bast van den kassieboom , een
geneesmiddel. —boom, m.
Kassier, rn. (des -s. mrv. -s, -en,) die Bens
anders kas houdt ; ook sours wisselhandelaar.
-en , o. w. met H., kassier zijn. -sboek,
o. –sbriefje, o. –sdochter, yr.

gekeperde wollen stof,, waarvan de soldaten
weleer rokken droegen. jen onverb.
by. —wever, m. —weverij , yr.
Karsteling, m. (des -s, mrv. -en,) een
inch tig gebak.
Kartel , m. (des -s, mrv. -s,) ingehakte
kerf op den rand van lets. —en, b. w.
cell' rand rondom insnijden : Een gekartelde rand. o. w. met Z., omkronkelen;
van rnelk , schiften , samenloopen; haperen,
hakes. —ig, (-er, -st,) b y . ingesneden ;
gestrcmd. —ing yr.
–skantoor. o. –sknecht, m. –slaartets , yr. (mrv. -en,) eene met kogels,
rekening , yr. –svrouw yr. –sspijkers, enz. gevulde koker van zwaar
weduw, yr. –swerk, o.— szoon, m.
papier, linnen of blik , zoo als men uit Kassig, by. van papier, dat veel gescheurdc
groote kationnen schiet. —kogel, m.
Yellen been-.
—vuur, 0.
Kast, y r. (mry . -en,) kas.
Karthuizer, m. (des -s, mrv. -s,) monuik Kastanje, yr. (mrv. -s, -n,) de ronde in
van de orde, gesticht door St. Bruno.
eene stekelige schil beslotene eetbare vrucht
--klooster, o. --monnik, m.
van den tammen kastanteboom, en de oneet–non, yr.
bare vrucht van den wilden kastanjeboom.
Kartouw, yr. (mrv. -en,) een stuk prof
Sprw. Een' antler' de kastanjes uit het
geschut , korter en dikker dan een kanon;
vuur laten halm , Met iemands handen
fig. Dat is eene karlouw in zijne beurs ,
de kastanjes uit het vuur halen, iemand
dat is een groot verlies of schade voor hem.
eerie gevaarlijke onderneming doer*
Karveel , o. (des -s, mrv. -en,) een klein
verrigten. —boom , m. —boseh,
Port ugeesch schip.
o. —bruin, by. en o. (des -s.) -kleur,
Karviel, o. (des -s, mrv. -en,) blok van
yr. –kleurig, bv. –pan, yr. –schil,
het touwwerk aan het groote marszeil.
vr. –vaas , yr. –verwig, by.
–blok, 0. --bout, o. –nagel, m. Kasteel , o. (des -s, m "v. -en,) kleine
Karwats , enz., zie Karbats, enz.
vesting eener stall , gebouwd om !mar to
Karwei , yr. wilde komijn.
versterken of in bedwang to houden ; aanKarwei yr. en o. (des -s, mrv. -jen,) bij
zienlijk finis op het land. Sprw. Kasteelen
ambachtsl. werk : Op het karwei zijn. *-,
in de lucht bouwen , van groote ontwerpen
buitengewoon werk ; fig. Hij heeft daarzwanger gaan 7 die op niets moeten uitloopen.
aan een goed karwei. *- 7 moeijelijk werk.
op schepen , de schans , de bak , zit
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
Achterkasteel en Voorkasteel.
karwei.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
Karweizaad, o. zaad van de karwei,
kasteel.
K.astele in, m. (des -s. mrv.-s,) slotvoogd; bedat eene wmdbrekende kracht heeft.
Kas, y r. (mrv. -sen,) eene bergplaats, zie
waarder van een groot heerenhuis; herbergier.
—sdochter, y r. —es, vr. (mrv. -sen,)
Etenska,s, Geldkas,Kleerka,s,
—sche, y r. (mrv. -n,) herbergierster.
enz.; fig. Bij iemand in de kas staan of zijn,
bij iemand in gunst zijn.*-, in een' ruimer'zin,
—schap., o. (des -s,) betrekking van kastelein. –srekening, yr. –svrouw
dat tot bevatting dient : De kas van een
yr. –sweduw, y r. –werk, o. –shorlogie , van een' tand , van een edelgesteente , namelijk waarin het gezet wordt.
zoon, m. —tje , o. (des -s, mrv. -s,)
*-, in een' bepaalden zin , geldkas : Mijne
verkleinw. van kastelein.
kas is kdig ; fig. geld : Ilebt gij kas ?
Kastedeur, y r. deur eener kast.—elade,
ben niet bij kas. o. (van bet -,) kasyr. (Kastelenij , vr, (nice. -en,) woning
van een' slotvoogd.) —emaker , m.
papier. —boek, o. een der twee uiterste
schrijnwerker. –emalkersdochter,
boeken van een' riem papier ; bij koopl.
yr. –emakersgereedschap , o.
boek waarin de toestand der kas vermeld
staat. —geld, 0.—houder, m. diegene,
–emakersjongen, m. –em.aaan wien bet beheer der kas is onedragen,
kersknecht, m. –emakersleerverkooper van goad en zilver, die B een goudling , m. –emakersvrouw, vr.
of zilversmid is. —je, o. (des -s,
–ematiersweduw, Yr. –ema-s,)
verkleinw. van kas. ; inzonderh. getralied
kerswerk , o. –emakerszoon,
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Mast
—epapler , o. papier,, dat men in

Rats

bezit , en vaak Been enkel paard heeft.
—boer , m.
eene kast legt.
Kastijden, b. w. ter onderdrukking van Katern , yr. (mrv. -en,) eenige (eigenlijk
vier) geschreven of gedrukte blades in
zinnelijke lusten tuchtigen, pijnigen , beelkander gelegd. —tje , o. (des -s, mrv.
perken door vasten , geeselen , enz. : Zijn,
-s,) verkleinw. van katern.
ligehaam kastijden. *-, tot verbetering
straffen : Zijn' soon met de roede kastijden. Katersplaats , — stede , y r. plaats ,
waarop een kater woont , kleine boerderij :
*-, in cen' bijbelschen zin wordt God gezegd
Die katerstede wordt verkoeht.
de menschen te kastijden, wanneer hij hen
te hunner verbetering met rampen bezoekt. Kathalzen, o. w. met H. (ik kathals ,
enz., ) gemeenz. tobben , slooven , vergeefsch
*-(zich), w. w. zich aan al lerlei zelfkwellingen
werk doen.
overgeven ter onderdrukking van zinnelijke
lusten. —er, m. (des -s, mrv. -s.) —ing, Katijvig, (-er, -st,) by. weinig meer in
gebruik , ellendig , ongelukkig. —heid,
yr. (mrv. -en.) —ster,, yr. (mrv. -s.)
yr. (rnrv. -heden.)
nastoor, m. (des -s, mrv. -oren,) beverhoed:
Een halve kastoor,, hoed , welke ten deele Katje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
kat ; zie Kat en 1Baan.
nit beverhaar , ten deele uit ander haar bestaat. —oren, onverb. b y . van beverhaar: Katoen , o. (des -s, mry -en,) de fijne in
Hen kastoren hoed.
Amerika groeijende wol , die men in de
zaadhuisjes van zekere planten vindt ,
Kastrol, vr. (mrv. -len,) eene ijzeren of
boomwol ; 'draad uit boomwol gesponnen,
koperen braadpan met een' steel of twee
gedraaid lemmet ; doek uit boomwol geweBoren en zonder voeten. —letje , o. (des -s,
ven : Ongebleekt katoen. Gedrukt katoen.
mrv. -s,) verkleinw. van kastrol. -steel, m.
—baal , yr. —batist, o. —bloern,
Kasuifel, yr. (rnrv. -s, -en,) kort manteltje
yr. wolgras. —boom, m. boom of struik,
zonder mouwen , 't welk een priester bij
die het katoen oplevert. —draad , m.
het mislezen aanheeft ; fig. priester met
—drukker,, m. —drukierij,
eene kasuifel.
yr. —en, onverb. by. —fluweel , o.
Kat , yr. (rnrv. -ten,) eene soort van dieren ,
—gras , o. wolgras. —Handel, rn.
waarvan het wijfje kat en het mannetje
—pers, yr. —plantazje, yr. —spinhater beet : Eene sncepsche kat. Sprw.
ner , m. —spinnerij , y r. —spinZij Leven als katten en honden, zij kunnen
ster , yr. ---struik, m. —tje , o.
elkander niet uitstaan. Bij nacht zijn alle
(des -s, mvv. -s,) verkleinw. van katoen.
hatters graauw , in het donker kan men
—verwer , m. —verwerij, yr.
over de schoonheid niet oordeelen. Hij loopt
—wever 4 m. —weverij, yr. —winall de kat orn den heeten brij , hij weet
niet, hoe hij het zal aanleggen. Eene kat
kel, ni.
of Kat in den zak koopen , iets koopen Katoog , 0. oog eener kat ; naam van een
zonder het te zien, zie ook Aanbinden,
half edelgesteente , dat eene groenachtige ,
geelachtig grijze of geelachtig bruine kleur
Boom, liandschoen , Kaas ,
heeft en natir bet glinsterende oog eener
lquizen , Spek; fig. Zij is eene kat,
kat gelijkt.
zij is vinnig ; ook : zij is cene ligtekooi ,
zie Kamerkat, *-, scheepsw, een kleirt Katrol, Arr. (mrv. -len.) cirkelvormige schijf,
over welker halfrond uitgeholden omtrek
anker, dat voor een grouter wordt geworpen,
een touw loopt , waaraan lasten opgeheschen
om zijne kraeht te vermeerderen ; een paal
op de kaai , waaraan men den ankerstok
of neergelaten worden ; blob met zoodanige
schijf. —blok , o. —koord , yr.
hecht ; fig. Bet anker achter de kat werpen,
—letje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
met varen uitscheiden. *-, katschip ; in den
vestingb. een hoog werk , dat , in de basvan katrol. —schijf, yr. —touw, o.
tions aangelegd , van de walgangen dezer Katschip , o. soort van schip , dat iets
bastions door eene breede gracht is afgekleiner dan een fluitschip is. —tebak ,
scheiden ; weleer zeker stormtuig om muren
m. bak voor katten , hetzij oni cr nit te
eten of er haar viiil in te brengen. —teom te werpen ; voorheen zeker steenstuk ;
de langwerpige bloesemknop aan noteboomen,
blok, o. —tedarm , m. —tedrek,
0.—tegat, o. —tegekrol , 0. —tehazelaars , tamme kastanjeboomen , enz. ,
schoon meestAl katje hiervoor gebezigd
gelol , o. —tegemaauw, o. —tekop , m. kop eener kat ; fig. een klein
wordt. —aal , m„ kleine aal. -- am ,
roggebrood. —teklaauw , m. —teo. aas of spijs voor eene kat ; fig. een nietswaardig mensch , inzonderh. van meisjes
kruid, o. soort van munt.—tekwaad,
en vrouwen. —er , m. (des -s, mrv. -s,)
o. fig. guiterij. —temof, m. mof van
mannetje eener kat.
kattevel. —temuziek, yr. —ten,
Rater , m. (des -s, mrv. -s,) elders keuter,
b. en o. W. met H., eene kat langs deii kabel
kleine boer,, die weinig land en weinig vee i uitwerpen : Het anker katten. —tenest,
In.
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deer
o.—teneus, m.—tenhaar, o.—ten- Keel, y r. (mrv. kelen,) eene ingebogeneoog; o. —tenoor, o. —tepis , vr,
vlakte , goot , zie Holkeel; hij tirn-tepoot , m. —tespel, o. fig. spel ,
med. de holte van bet cymatium doricum
dat met krabben, enz. eindigt. -tesprong,
in de bouwkrinst ; in de vestingb. eene lijn,
sprong eener kat ; een, beentje in den
welke de lengte van bet opene gedeelte of'
aehterpoot eener kat , gelijk aan den hazevan dat work aangeeft ; iuzonderh. de naauwe'
sprong. —testa.art, m. staart eener kat ;
wer , waardoor de spijs wordt ingebracht,
een gewas , dat naar het schaafstroo gelijkt.
en het daartegenover liggende voorste gedeelte
—testront, m. —tevel , o. vel eener
van den his : Eene zeere keel hebben , Bet
kat ; fig. feeks , licks : Zij is een reps
in de keel hebben. Eene ontsteking in de
kattevel.
m. naam van den gewonen
keel. Het sehoot mij in ,de verkeerde keel,
ooruil.—visch, rn. kleine viscli. -zwijm,
bet drong mij in den ingang der luchtpijp.
m. gemeenz. flaauwte : In katzwijm vallen.
Een varken de keel afsteken. lemand
Kauw, yr. (mrv. -en,) een vogel, antlers
de keel pakken ;
lemand het rues op
ka. —enei, o. --enest, o.—evear,
de keel zetten , hem in de uiterste verley r. (Kauwerde, zielialuiwoerde..)
genheid brengen. De keel smeren , gemeenz.
—evleugel, m.
drinker). Alles door de keel jagen of lappen,
lianwoerde yr. (mrv. -n,) een gewas,
alles doorbrengen: Bij mijne keel, zoo waar
kalbas, welker vrucht dikwijls fleseh geik leer.
stem: Eene groote keel opzetten.
noemd wordt , hetzij mu -de gelijklieid ,
—ader y r. —band, m. band aan
hetzij omdat zij sours daarvoor gebruikt
eerie muts onder de kin. —gat , o. —gewordt.
luid, o. —gezwel o. —klank
m. —Wier, yr. —knobbel, m.
Ravalje, yr. (mrv. -s,) mid slecht paard ;
fig. owl slecht ding : Eene kavalje van een
adamsappel.
o. naam van
huis.
onderscheidene gevvassen , die als middelen
Ravel , m. (des -s, mrv. -s. -en,) de daad
in keelziekten worden aangeprezen ; inzonvan kavelen ; lot dat bij het kavelen van
derh. rijnwilg. —letter, y r. —linie
goederen wordt getrokken of geworpen ;
yr. eene der twee lijnen , welke den ingang
een afgeperkt deel. —en, b. w. onderling
van een holwerk vormen.—ontsteking,
door het lot verdeelen ; in deelen scheiden:
yr. —punt, o. punt , waar de twee keelKie;en of kavelen ? *-, door het lot verlinien
samenkomen. —snijder, m.
krijgen ; in juiste deelen scheiden ; van bier
—stoot, m in de bouwkunde, zekere
fig. fijn berekenen : Tijd en tij kavelen ,
holte. —tering , yr. ontsteking en very
zich naar de omstandigheden schikken; alles
ettering der Inchtpijp. —tje o. (des -5,
goed berekenen ; alles op zijn' tijd verrigten.
mrr. -s,) verkleinw. van keel. -ziekte, yr.
o. w. met H., loten. —lug , yr. (mrv. Keen , vr. (mrr. kenen,) kloof , spleet:
Kenen in de handen.*-, zaad in zijne eerste
-en.) bet kavelen; een argezonderd
Bij kevelingen verkoopen.
splijting , kiem ; fig. De kenen van den
Kaviaar , m. (des -s,) ingezouten knit van
goeden smaak.
steur.
Keep, y r. (mrv. kepen,) insnijdin g , kerf ;
Zzyne keep houden , op zijn stuuk staan,
Kawaaii, y r. (mrv..-anen,) soort van sleebte
schildpad.
vasthouden. —je, o. (des -s, mrv. -s,) y enkleinw. van keep.
liazeinat, yr. (mrv. -ten,) verwulfde
kelder met, sehietgaten onder den wal : Bom- Seer, m. (des -s, mrv. -en,) omwending, verandering: De zaken namen een' ongunstigen
gemeenz. In de
vrije ka:ematten ;
keer ;
kazematten zitten, niet wet zijn en te huis
Gedane zaken hebben peen' keer,
zitten.
zijn met ongedaan te maken.
een
kleine
Hazen, o. w. met Z., dik worden : De
reis , uitstapje ; oogenblikkelijke gelegenmelk kaast.
heid ; beurt : Thans is het uw keer.
Kazijn, y r. en o. (des -s, mrv. -en,) de
omloop ; reize , maal: Twee keer in de
afgeknotte infinitief van keeren ,
week.
samengevoegde zijposten , boven- en onderin : Te keer gaan trachten te keeren of
drempel van deur of venster , in welker
of te wenden. —dam, m. —dicht, o.
,
sponning eene deur of raam sluit.
zeker dielitstrik.—dichter,m.—druk,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kazijn.
m. weerdruk. —en o. w. met Z.. mo*Itazuifel, yr. inisgewaad.
draaijen , eene andere rigting
1Vaa r
lted , zie
/oils keeren. Teeny of Aehterwaarts keeren.
Reef, verl. tijd van kijven.
De zaak keerde tot hun voordeel. De kans
Reek, vent. tijd van kijven.

Reel,

m. (des -s, mrv. -en,) kid, linnen
overkleed.

ken keeren. Ten goede keeren , eene grinb. w. wenden:
stipe wending tremens

Keel , y r. (mrv. -en,) bij schwepstimmerl.

Bet onderste boven keeren. Een'rok keeren. ,

strook van eene plank.

d. i.

binnewijde va!) de bovenstof
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Keer

Keld

water , zie Ielskegel,
naar buiten keeren , gelijk de kleermakers in de wisk.
doen ; zie Wenden, fig. rigten : Zijne
ligchaam met een cirkelvormig grondvlak
rede tot iemand keeren. 7en beste keeren,
welks omvang allengs afneemt en in eene
gunstig doen afloopen.
afwenden :, De
punt eindigt: Eenafgeknotte keyel.—aar,
Hemel keere het.'
tegenhouden , terug
rn. (des -s, mrv. -s,) —aarster,, vr.
drijven , beletten : Bet water keeren. Lett
(mrv. -s,) die kegelt. —baan yr. baan
kwaad keeren.*-, duiden,uitleggen.*-(zich),
voor het kegelspel. —bal , m. —blok
w. w. zich wenden of rigten : Zich naar /wt
o. kegelbal. —en, o. w. met H., zich met
vuur keeren.Ik kan rnij keeren nochwenden ;
h. w. Eene
bet kegelspel vermaken.
fig. Zich aan iets keeren , zich aan iets
partij, enz. kegelen. —plaats , yr. -storen.
b. w. vegen : De kamer keeren.
suede, yr. in de wisk. bet doorsnijderi
Het vuil uit het voorhuis keeren. —ing,
van een' kegel. speelster, y r. - spel,
y r. —kring, tn. in de aardrijks- en
o. het kegelen ; siel kegels met de noodige
sterrek, een der twee kringen , waar zich
bal len. — speler,
—tje o. (des -s,
de zon op den langsten en op den kortsten
mrv. -s.) verkleinw. van kegel. —vordag bevindt , 23 1 /. graad van den evenaar:
mig, by.
De keerkring van den. kreeft en die van Kegge, yr. (mrv. -en.) keg. —tje , o.
den steenbok. —kringsgewas, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van keg, kegge.
—kringsplant, yr. plant tusschen
m. (des -s, doch liever : van den -,
mre. -jen.) een harde , veelal witte steen ,
de keerkringen. —kringsvogel m.
—kringswarmte, yr. —lijn , vr.
waaruit vorrken springen , wanneer men er
—punt, 0.
m. straat zonder
met ijzer of staal op slaat : Vele straten
uitgang.
weerlaa,n, yr. laan zonder
zijn met keijen beleyd ; fig. zotheid , doch
uitgang. —weg m. weg , die niet doorerikel over in de voigende nitdrukkingen :
loopt , maar waarop men terug moet keeren.
ffij heeft den kei in 't hoofd De ket
zijde , yr. op eene moot , de achterleutert hem , Hij is met den kei gekweld,
zijde , de omgekeerde zijde van het hors theeft yen' kei in 't hoofd, hij is zot.
beeld ; de andere zijde van een gedrukt of
Iemand van den kei snijclen , iemand van
geschreven blad.
zijne zotheid genezen. —achtig, bv.
Kees, m. (van den -, mrv. kezen,) kees—len, o. w. met H., een plat steentje
bond ; in de Nederl. gesch. bijnaam dergenen,
zoodanig op het water werpen dat bet
welke zich op het einde der vorige eeuw
verscheidene malen opspringt ; werpen : Met
tegen het stadhouderlijke gezag aankantten.
den hoed in de lucid keijen.
b. w.
—bond, m. zekere bond , die , over
werpen, gooijen. —steen, m. kei. —zel,
't algemeen wit , veelal door schaapherders
m. (des -s, mrv. -s,) rondo gladde keisteen.
wordt gehouden. —je o. (des -s, mrv.
—gruis o. —steen, m.
o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kei.
-s,) verkleinw. van kecs. —jesbiaden,
o. mrv. maluwbladen. —jeskruid o. Keizer, m. (des -s, mrv. -s,) een aanzienlijk
vorst , die over meer dan een koningrijk
maluwe.
heerscht : De keizer aller .Russen ; fig.
Keest, m. (van den -, mrv. -en,) bijna
Om des keizers baard spelen, zie Retard.
veroud. bet binnenste van iets , pit , merg.
Men geve den keizer wat des keizers is,
Keet, yr. (mrv, -en,) plaats , waar men zout
men bewijze ieder de eer , die hem toekomt.
kookt en zuivert ; hut, hutje, loots. —en,
algemeene sleutel , looper. --dose,
b. w. (zout) zniyeren. —je o. (des
o. keizerlijke waardigheid. —in, yr. (mrv,
mrv. -s,) verkleinw. van keet.
-nen,) gcmalin van den keizer ; vorstin ,
Kellen , o. w. met H., van kleine honten,
die over een keizerrijk heerscht.
blaffen ; fig. snappen , prates , babbelen.
by. en bw. dat aan den keizer behoort of
—fer m. (des -s, mrv. -s,) keffend
van hem uitgaat ; als een keizer. —rijk, o.
hondje ; fig. babbelaar,, schreenwer,, of
by. keizerlijk.
o. —siemand, die met niets beduidende aanmerkroon, yr. kroon van een' keizer ; een
kingen voor den dag komt en daarmede
geelroode kroonvorrnip,‘e
bolgewas met
zoekt te bestrijden. —fertje , o. (des -s.
bloemen. —suede, yr. eene kruissnede
mrv. -s,) verkleinw. van kelFer. —Iing,
in de zijde van de baarmoeder eener zwangere
yr. —ster yr. (mrv. -s.)
vronw,, om het kind er nit te hien. - tje,
Keg, yr. (mrv. -gen,) wig , kid.
Kegel, m. (des -s, mrv. -s, -en,) een lang, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van keizer.
rond , naar boven dunner wordend hoot met Keker, yr. (mrv.-s,) zekere peul yrucht van
eene vale Hem-, welker plant in bet zuiden
een' ronden knop : negen zulke houten
van Europa groeit.
plaatst men in het daarnaar genoemde kegelspel in drie rijen , even ver van elkander, Kekeren, o. w. met H., stotteren.
en werpt er met een' honten bat naar : Keit , enz. , zie Kii , enz.
straal beveozen Kelder, m. (des -s, mrv. -s,) eene hone
De kegels opzetten.
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ruimte; inzonderh. eene gemetselde , veclal Itenbaar , (-der, -st, ) b y. en bw. die of
dat kan gekend worden. —heid, yr.
gewelfde ruimte onder den grond hetzij
orn er allerlei voorraad in te bergen of om Kellen o. w. met Z., splijten , kiemen ;
er in te wonen : Een diepe kelder. *-,
beginnen , zich vertoonen.
in sommige streken , plaats , waar een gros- Kenletter yr. kenmerkende letter.
—m.erk o. meek , waaraan men iets
sier in sterke dranken zijrc voorraad heeft:
kent, keuteeken. —merken , b. w.
Een' kelder houden , sterke dranken in
(ik kenmerk, enz.) met kerimerken voorzien;
't groot verkoopen. *-, onderaardsche begraafplaats ; fleschkelder, zie lieldertje.
de kenmerken van iemand of jets opgeven.
—deur , y r. —en, b, w. in den kelder
—nelijk , (-er, -st,) by. kenbaar; wat
leggen. —Resell, yr. vierkante flesch (in
ligt gekend d. i. van andere Bingen °rider.
seheiden , over 't algemeen ligt waargenoeen keldertje). —gat, o. Inehtgat aan een'
kelder. —gewelf, o. —graf, o. -glas,
men work —nelijkheid, yr. —nen,
0. --hats, m, een struik , die in vochtige
b. w. eene door zinnelijke waarneming bewerkte blijvende voorstelling van iets hebben
bossehen groeit, bleekroode liefelijk ruikende
en het volgeas zekere teekenen van andere
bloesems eu roode bessen draagt. —houder,, m. grossier in sterke dranken.
voorwerpen onderseheiden kunnen : De hand
kent zijte ?wester. lemand van aanzien
—kamer, vr, kamer half in den grond.
kennen. Ik ken hem in den grond. Men
—keuken , yr. keuken half in den
grond. —kneeht , m. —koorts , yr.
kent den vogel aaw zijne vedren. Ik ken
hem aan zijne stern, aan zijn' ganq.
gemeenz. ongesteidheid van iemand , welke
een duidelijk begrip van iets hebben : Zij
te veel iheeft gedronken. —lucht, yr.
kent de kracht der verleiding. erkennen:
—luik , o. —man, m. iemand , die
Hij kent mij niet meer.*--, met iets bekend
in eery' kelder werkt. —meester, m.
zijn: Zij kent hem door en door. Iemand
opzierier over den wijnkelder, enz. —mot,
leeren kennen, met iemand bekend worden.
yr. pissebed. —raam , yr. en o. --rat,
Te kennen geven, onderrigten , mededeelen.
—rot, y r, rot in een' kelder ; fig. scheldraadplegen: lemand in eene zauk kennen.
naarn voor een' arnbtenaar bij de indirecte
In sommige streken worden kennen en
belastingen. —regt , o. —reuk , rn.
kunnen gedurig verward.
—spin, y r. —tje , o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw, van keider ; fleschkelder. --tra- liennep , enz. , zie Hennep enz.
lie, yr. —trap , rn. en yr. —venster, Kenner, rn. (des -s, mrv. -s.) die kent.
houten ring orn
o. —verdieping , yr, verdieping voor Kennewe , yr. (trim
den hats van beesten in de weide.
een gedeelte onder den grond. —vloer, m.
Kelen, b. w. de keel afsteken of afsnijden: Kenning , yr het kennen.
yr.
(mrv. -sin,) duidelijke voorstelling van iets:
Een varken kelen.
De zieke ligtbuiten kennis. De kennis van
lielheid , yr, kilbeid.
God. Dennis van lets nemen , geven ,
yr. bet kelen.
hebben, dragen. Buiten mijne kennis.
Itelk , m. (des -s, mrv. -en,) een drinkglas
Hij heeft daarvan Beene kennis. vrienin den vorm van een' omgekeerden stompen
delijke omgang: Kennis met iemand maken.
kegel , die alzoo naar boven in wijdte toeIn kennis komen.*-, wetensehap, verstand,
neemt en een' hoogen en breeden voet heeft;
kundip,heden : .Hij bezit veel kennis. -,
nachtmaalsbeker ; fig. Den kelk des lijdens
bekende : Zij is eene oude kennis van
drinken. *-, in de plantk, dat gedeelte
twijn' varier. —nisgeving , yr. berigt.
eener plant, ketwelk het onderste van den
—nisje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
bloesem of de bloem omvat , en de kelkvan kennis. —nismaking , yr. —nisvormige bloesem of bloem zelve. —lief,
neming yr. --schets, yr, schets
m, die een' naehtmaalskelk steelt. je,
om jets te doer) kennen. —sehetsen,
a. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van kelk.
h. w. (ik kenschets, enz.,) eene kenschets
—vormig, by. —wijn , m. wijn voor
van jets geven , afsehetsen , voorstellen
den naelittnaaiskelk of voor de rnis.
besehrij yen. —ster,, vr. (mrv. -s,) die
enz. , zie liameel. enz. --siets kept. —teeken 0. teeken , waargaren, o. zeker garen van fijne geitewol.
aan men jets Kent. —teekenen , b. w.
—shaar o. soort van fijne ifeitewol.
(ik kenteeken, enz..) door zekere merktee—sharen onverb. by. —sveuten o.
kenen kenbaar maken.
Itemmen , b, w. kammen ;
effen
Itennip enz., zie litennep, enz
maken.
Itemphaan , m. eene soort van strand- Kenteren, b. w. kantelen, op zijde leggen:
Ben' balk kenteren.
o. w. met Z. ,
loopers , welker mannetjes gestadig samen
omrollen , omkeeren : De mast kentert. De
twistmaker.
vechten ;
stroom kentert. —haak m. kantshaak.
Ken, een verkleinende uitgang, waarvoor
, yr.
men thans in 't algemeen je gebruikt.
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Kurz
Kenzaad, 0. kicm.
Keper,, vr. (mrv. -s,) eene manier van

Kerk
kerk neemt ; bock , dat de kerkplegtigheden
bevat. —dag , m. 4 11.-C. buitengewone
dag , waarop men ter kerk gaat. —dak ,
0. —deur, yr. —diet', m. die eene
kerk besteelt —dienst, y r. —dieverij,
yr. —doop , m. —dorp , o. kerspel ,
paroehie. —edienaar,, m. die bij de
kerkdienst helpt i op sommige plaatsen
liondeslager. —ekamer , yr. consistoriekarner,, sakristij „ gerfkamer. —ekas,
—ekast , yr. kas der kerk. —elijk ,
bv, en bw. de kerk aangaande , van de
kerk , door de kerk : De kerkelijke staat,
de staten van den paus. Kerkelijke goederen.
Een huwelijk kerkelijk inzegenen. —eHug, in. (des -s, mrv. -en,) geestelijke.

we ven , waarbij de draden van den instag
met (lie van de sehering voor het oog niet
regthoekig loopen , mar elkander sehnin
schijnen te doorkruisen : De keper van die
zljde is fraai ; fi ll . lets op de keper (van
nabij) besehouwen. "--, in de wapensehildk.
twee platte banden in den vorm van cell'
winkelhaak of half open' passer : Len warren
met twee roode kepers. *-, iii de houwk.
balk, zie Hoekkeper, Kielkeper,,
enz. —en , b. w. met eerie keper seven.
Keperen , 0. w. , zie Kipperea.
Kerel , rn. (des -s, mrv. -s,) in bet al jemeen man, vent ; thans enliel in den 8 e—eorde,vr. kerkregel.—eordening,
meenz. spreektr. : Wear is miju kerel ?
yr. wetten en voorschriften der kerk.
d. i. mijn man. Een gemeene kerel, vent.
Kerker , m. (des -s, mrv. -s,) in den
Sprw. Een kerel, die het mij nadoet !
deftigen stiji , gevangenis voor misdadigers ;
Kerr . yr. (mrv. - y en.) iiisnijding, die naar
fig. ligehaam.
beneden seller!) toeloopt : Eene kerf in een'
boom snijden ; fig. Dat gnat buiten de Kerkeraad , m. een nit verscheidene
personen samengesteld geregt , dat in kerkekerf, dat pat te ver. *--, werktuig om
like zaken uitspraak doet ; een enkel lid
tabak te kerven , kerf bank ; wijze van tabak
van zulk een geregt.
kerven. —bank , yr. --bij, yr. —je,
o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw. van kerf. Kerkerdeur , y r. deur van een' kerker.
—en , b. w, in den kerker zetten. -ing,
—mes , 0. ines om Wee te kerven. -ster,,
yr. - loon , m. en o. sluit- en ontsluityr. (mrv. -s,) die kerft. —stok , m. stok,
geld , dat aan den cipier wordt betaald.
waarop iedere kerf een gekocht , enz. stuk,
—meester , rn. cipier.
dat niet betaald is, te kennen geeft. Zulk
een kerfstok wordt in sommige streken , Kerkgang , m. het gaan naar de kerk ; inzonderh. van iemand, die van eene ziekte hervooral op bet land , gebruikt hij dorsehers,
stead is , of van ,eene kraamvrouw : Zij doet
molenaars , bakkers, enz. , waar beide parmorgen haar' kerkgang. *-, gang in de
tijen zulk een' stok hebben , die juist gelijk
kerk. --ganger ' m. —gangster,
aan den anderien is , welke bij iedere opkervr. —gebaar,, o. gebareri van den Ieeraar
ving naast elkander worden gelegd , om de
in de kerk. —gebed , o. —gebod ,
kerven op beide gelijktijdig te snijden , zoo
dat bet getal steeds overeen moet komen :
o. gehod der kerk ; afkondiginp; van een
Op den kerfstok halen , d. i. zonder geld.
aanstaand huwelijk in de kerk. -gebruik,
o. —geld , o. geld voor de kerk. —geOp .den kerfstok zetten. Den kerfstok
noot , m. en yr. geloofsgenoot. —geafdoen , bet versehuldigde betalen ; fig.
nootsehap, o. gezinte. —gestoelte,
Be kerfstok is vol, zegt iemand , wano. —gewelf,, o. —gewijde , m.
neer een stoute knaap na vele door de ving—geza,g , o. —gezang , o. —glas,
ers geziene verfrijpen op nieuw misdoet.
o. —goed , o. kerkelijk goed ; hetgene
Dot gaat buiten den kerfstok, dat gaat
ver
te ver.

Kerk , yr. (mrv. -en,) een aan de godsdienst
gewijd openbaar gebouw : Eene kerk bouwen.
*--, de godsdienstoefening in de kerk : Naar
de kerk gaan. De kerk gaat ann. cit. De
kerk begint. "-, eerie gezinte der Christenen:
De Luthersche kerk.*-, inzonderh. bij li -C.
de geestelijkheid : De magi der kerk. Een
besluit der kerk. *-, het Christendom : De
strijdende kerk. —achtig , by. naar eene
kerk gelijkende. —bank , vr. —beeld,
o. beeld in de kerk. —belofte, yr. gelofte aan de kerk. —besluit , o. —bestuur , o. —bestuurder,, m —bewaarder,, m. —bewaarster, vr.
—bijbel, m. bijbel in of your de kerk.
—bock, O. bock, dat men mede naar de

tot de kerkdienst gebruikt worth ; bij hock-

hand. boeken , die voor de kerk dienen ,
bijbels , gezartgboeken , enz. — heer,
m. prelaat. —hof, o. plein om de kerk;
begraafpiaats. —hofsbloemen , Yr.
mrv. hloemen op een kerkhof ; fig. grijze
Karen. —klok , yr. —1koster,, enz. ,
zielkoster, enz. —kroon , yr. --ladder, yr. —lamp , yr. —leer , yr.
kerkladder. —leer , vr. alle leerstellingen,
die bij eene kerk zijn aangenomen. —leeraar,, rn. kerkelijke leeraar ; kcrkvader.

—lei , yr. —Licht , 0, —meester ,
m. bestuurder der kerkelijke goederen.
—ntis , y r. mis gelezen op den verjaardag
van de wijding eener kerk. —muzielk ,
yr. —orgel, o. —pad , o. op dorpen ,
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pad , waarop men ter kerk gaat. —patroon m. —pilaar, m. pilaar eener
kerk ; fig, ijverig verdediger der waarheid.
—portaal, o. —raam, yr. en 0.
—regel, m. voorschriften der kerk.
—roof, m. roof aan de kerk gepleegd.
—roofster Yr. —rooster, rn. , zie

Rooster: —roover, m. —sch,
(-er, -ste,) bv. veel ter kerk gaande.

—schender, m. —schenderij ,
yr. —schennis y r. —sgezind, by.
vroom , godsdienstig. -sgezindheid, yr.
—sieraad o. —steen , m. --stiji
m. pilaar eener kerk ; kanselstijl. —stoel,
m. stoel in de kerk. —stoof , yr. sierlijke
stoof , welke men mede naar de kerk neemt ;
stoof , die men in de kerk gebruikt. -straf,
y r. straf door de kerk opgelegd. —tijd
m. tijd voor de openbare godsdienst bestemd.
—toren, m. —uil, rn. steenuil.
m. en yr. fig. bigotte man of vrouw. --uur,
o. --varier, m. een der aanzienlijke
leeraars in de Christelijke kerk , die in de
eerste eeuwen door hunne leer en schriften
het Christendom hielpen grondvesien en
uitbreiden. —venster, o. —vergadering , yr. plegtige vergadering der bestuurders en leeraars wegens kerkelijke aangelegenheden , concilie. —vitoer, in.
—yolk, o. lieden , welke naar de kerk
gaan of er uit komen. —voogd, M.
opziener over de kerk en de kerkelijke aangelegenheden. —weg .m. wet; naar de
kerk. —werk 0. hetgcne tot de kerkdienst gebruikt wordt; zwaar timmerwerk.
—wijding, yr. —zakje, o. zakje,
dat in de kerk rondgaat. ---tang, m.
—zanger, m. —zangste-r, o. -zwaluw,, yr. spierzwaluw.
liermen, o. w. met H., met een zacht
geluid kiagen : Om iemand of jets kermen.
—er , m. (des -s, mrv. -s.) —ing , yr.
—ster, yr. (mrv. -s.)
Iiermis, yr. (mrv. -sen,) verhasterd nit
kerkmis, een feest, dat jaarlijks gevierd
werd en nog wordt omstreeks den tijd der
kerkmis, wanneer allerlei brasserijen en
vrolijkheden plaats hebben, onderscheidene
waren te koop aangeboden en velerlei
spellen vertoond worden , zoo dat zij titans
weinig van eene jaarmarkt verschilt
De Lermi: inluiden. De kermissen bezoeken. plaats , waar zulk eene jaarmarkt wordt gehouden : Over de kermis
wandelen. '"-, de goederen, welke daar
te koop worden aangeboden; een gesehenk,
dat men aan kinderen , dienstboden enz.
bij gelegenheid dier jaarmarkt geeft : Iemand
eene kermis koopen. Heeft de meid hare
kermis al ontvangen ? —bal, o. —bed,
o. bed , dat men op den grond gereed
maakt. —bier , o. —dag , m. —dans,

Kers
m. -.-dean, m. —dicht o. gedicht ,
't Welk kinderen bij gelegenheid der kermis
hunnen ouders aanbieden. —drank , m.
—dril , m. op sommige plaatsen, de laatste
kermisdag. —feest o. —gaan, o, het
gaan naar de kermis. Sprw. zie

—ganger, m.—gangster, vr.-gast,
m. —geschenk, o.—gift, vr.-goed,
o. —jongen m. kermisvrijer. —kinLel , m. kermisvrijer. —koek , m.
kermisvrijster.

—muziek, yr. —nacht , m. —pop,
yr. pop , die op de kermis wordt gekocht ;
fig. opgedrilde vrouw of meisje. —spel,
o. —tent , yr. —tijd, m.—verma,ak,
o. —vreugd , yr. —vrijer, m. die
met een meisje kermis houdt. —vrijster,
yr. die met een' jongman kermis houdt.
—week, yr. --weer, o, weer geschikt
voor de kermis. —werk , o. fig. list
werk , dat voor de kermis gemaakt en daar
verkocht wordt. —wijn , m. slechte wijn,
die op de kermis worth verkocht. —zang,

m. —zanger, m. —zangster . , yr.
Kern, yr. (mrv. -en, vat , waarin men boter
maakt.

Kern, yr. (mrv. -en,) korrel in den dop
pit : De kernen van appels, peren, noten.
4E-, bet binnenste van jets merg : De kern
van bout; tig. bet beste van jets 1k heb
de kern uit het boek getrokken. —a,chfig „ , (-er, -st,) by. fig. krachtig.pittig, uitachtigheid , yr.
stekend.
Kerndehsel 0. deksel eerier kern.
yr. meik . die overblijft , wanneer
men er boter heeft uit gekernd.---emelksbrij , emelkspannekoek ,

m. —emelkspap , yr. —emelkvrouw , yr. vrouw , die kernemelk verkoopt, —bond m. bond, die in een
rad loopt en den kernpols beweegt.
o. huisje of vertrek , waarin de kernmolen
staat. —molen, m. een bijzondere toestel om boter te kernen. polls, m. eene
ronde schijf met gaten, welke door middel
van een' stok in de kern op en neer wordt
bewogen. —rad, o. rad, waarin de kernhand loopt. —vat , yr. —waag, yr.
het werktuig , waarmee de kernpols op en
neer wordt bewogen.
Kers, yr. (mrv, -en,) de ronde, saprijke
welsrnakende steenvrucht van den kerseboom;
naam van eenige wilde vruchten , die naar
eene kers gelijken , bij v. Jodenkers.
Kers , yr. zeker kruid , van hetwelk eenige
soorten eetbaar zijn en een' aanoenamen
bitteren smaak bebben.
liersa,vond, m. de de avond voor kersdaz.
—avondstobbe, y r. in sommige streken
op het land , groote stobbe, die op kersavond aan bet your wordt gelegd. —dag,
m. de 25. December of de dag van
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Kers
Christus' geboorte.—dielbut 9 O. gedicht op
Christi' s' geboorte.
Kersebloesem, m. bloesem van den
kerseboom. —boom, m. —boomen,
ouverb. b y . van den kerseboom of van het
bout des kersebooms. —boomgaard
m. —kern , yr. --loran , yr. laan van
kerseboomen. —wand, y r. —sap , o.
—sop, o. —steel , m. —steen. m.
—taart, vr. —tijd, m. —tros m.
—vrouw yr. —wijn, m.
Kersfeest 9 o. feest van Christus'geboorte.
Itersje, o. (des -s, mrv. -si) verkleinw.
van kers.
liersgeschenk, o. geschenk op kersmis.
—lied,
—gezang, o. —koek ,
0. --mis , vr. mis ter eere van Christi's'
geboorte; kersfeest : Kersmis roil zij bier
kornen. -misgeschenk, o. -nacht, o.
o. (des -s, mrv. -s.) kerkdorp.
—kerk, vr.
K.ersrood, by. van de kleur eerier roode
kers : Kersroode lippen.
lierstijd, m. tijd van kersmis.
Itersversch 9 bw. gemeenz. regelregt , pas.
—vormig, by. dat in de gedaante naar
eene kers gelijkt : Kerseormige sieraden.
Itersweek , y r. week , in welke kersmis
valt.
Kervel 9 y r. een plantengeslacbt , waarvan
twee soorten in de tuinen worden gekweekt ,
de tuinkervel en de Spaansche kervel.
Dolle kervel, zie —blad 9 o. -koek , M. - melk , y r. —moes , o.
—plant, y r. —soep y r. —striutif,
vr. —taart, yr. —zaad, yr.'
Kerven, ongel. b. w. (ik korf, gekorven.)
'eene of meer kerven in jets snijden : Die
visch moet gekorven worden. Gekorven
dieren , insecten. *-, door en door snijden :
Tabak kerven , d. i. hem tot rooktabak
voor de pijp snijden. 4-, omhakken : De4
mast kerven ; fig. benadeelen. gel. o. w.
met Z., van stollen , door het verschniven
der Braden op de oppervlakte breken : Die
soort van zijde kerft ligt. --er, rn. (des -s,
mrv. -s,) inzonderh. die tabak kerft.-ing, yr.
Ketel, rn. (des -s, mrv. -s,) eene wijde
‘rondachtege verdiepmg, bij v. de binnenste
ruimte van een' mortier tot aan de kamer;
inzonderb. zeker vat van dun metaal , hetwelk dient om er in te koken , te brouwen,
enz. : Den ketel over het vuur hangen.
Sprw. De pot verwijt den ketel , dat hij
zwart is, zegt men , wanneer iemand een'
ander' verwijtingen doet over icts , waaraan
bij zelf zich sehuldig maakt.
Itetelachtig, zie Itittelachtig.
Ketelboeter m. ketellapper. —deksel, o.
Ketelen , enz., zie Kittelen , enz.
Ketellapper, m. iemand , die op het

Kett
land van huis tot huis gaat , om koperen
ketels te herstellen. —sdochter , yr .
---svrouw, y r. —sweduw, —swerk, o. —szak, m. —szoon, m.
Itetelstreelen, b. w. (ik keteistreel, enz.)
met een ketelend vermaak streelen.
Keteltje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van ketel. —from, yr. pauk. —troinmer , m. pauker.
Iteten, yr. (mrv. -en, -s,) een flit eene reeks
van sarnenhangende deelen of stukken bestaand geheel, bij v.: Eene keten van hemelhooge bergen , eene bergketen. op een
weefgetouw , schering ; inzonderh. eene rij
dooreen gestokene metalen ringen of schakels
tot verschillende einden : Eerie lunge keten.
De hood ligt aan de keten. Eene gouden
keten ; fig. slaafsche boeijen , slavernij :
Iemands ketenen verbreken. aaneenschakeling, reeks , rij : De keten der geschiedenissen. Eene keten van rampen.
—en, b. w. met eerie keten vastmaken ;
fig. stork verbinden , boeijen. —geramrn.el 9 o. — p ond, M. —lug, yr.
—pomp , y r. pomp met een rad , waarover eene keten loopt. —schakel m.
—tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
keten.
Itetsen, o. w. met H., van een geweer,
weigeren , Met afgaan : Het geweer ketste.
een ongeladen geweer overhalen en
aftrekken. *-, met Z., fig. mislukken , afspringen : Die zaak is geketst.*-, b. w. in
sornmege streken , als : Vuur ketsen, d. i.
door middel van een staal en cell' vuursteen
Louder doen aangaau. Zie ook Kitsen.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —gerei, o.
ketstuig. —ing, yr. —twig, o. vunrslag,
d. staal vuursteen en eene tonderdoos
of zwam.
Ketter, m. (des -s, mrv. -s,) een harde
naam in de R.-C. kerk voor elk , die van
de aangenomene leer der kerk afwijkt ; fig.
in seherts , wie van de heerschende grondstellingen eener wetenschap , kunst , enz.
afwijkt. —bent , m. —dom, o. (des -s,)
de gezarnelijke ketters. —kb yr. (mrv. -en,)
eene alwijking van de leer der kerk
eene kettersche leer of ineening: Ketteriden
verbreiden ; fig. Hij zal geese ketterij in
de wergild brengen, hij is Met zeer schrander.
—maker, m. aartsketter ; die van
ketterij beschuldigt. —makerij , yr.
—meester m. geloolsonderzoeker,,
inquisiteur. —menten o. w. met II.,
gerneen , vloeken , tieren. —sett , by. ketterij bevattende daarin gegrond , daartoe
geneigd. —vlegel, m. schrik der ketters.
netting, m. (des -s, sari'. -en,) keten,
schoon van een minder uitgestrekt gebruik : E'en' hoed aan den kettill g leggen.
*-, schering op het weefgetonw.

—brug,
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y r. —Jo , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van ketting. —kogel, m. twee kogels
door een' ketting van 3 / 5 N. el lengte verbonden en op schepen in gebruik. —regel,
m. in de rekenk. zekere rekenwijze. -steek,

Keay

Duitsche Staatsregt het refit om aan de
verkiezing van het opperhoold des rijks deel
te nemen , loch enkel in samenstelling i
zoo wel voor landen als personen , bij v.
Keurhessen , keurvorst. '"..., eene wet , uit
een vrij besluit van overheid en onderdanen
m. eene wijze van naaijen , waarbij de draad
opgemaakt : Keuren vernieuwen.*-, een geals eene keten dooreen wordt gewerkt.
stempeld merk op gewerkt goud en zilver,
—werk , o. urirwerk met kettingen ; bij
waaraan men hunne innerlijke waarde kent:
passementwerk. zekere sieraden , die als eene
Groote keur , kleine keur. —bende,
keten fangs lets loopen.
y r. in de Rom. geseh., legioen. --boon,
*lieu , y r. (mrv. -ens ) in Gelded., enz. ,
y r. boon , waardoor men zijne keus te keneen jong varken.
nen geeft. —der, m. (des -s, mrv. -ss)
*lieu, y r. (mrv. -en,) biljartstok.
die keurt. —en , b. w. achten ; onderzoelieuken, y r. (mrv. -s,) plaats, waar geken , of lets aan de vereischten voldoet : De
kookt wordt , inzonderh. vertrek , waar de
lotelingen worden heden yekeurd. Boeken
spijzen voor de tale! in gereedheid worden
keuren. *-, bet merk van het gehalte op
gebracht: Bet rookt in de keuken. 9E-,toegoud of zilver zetten. —genoot, m.
bereiding der spijzen en alles , was daartoe
keurnoot. --beer, m. kiezer. —huis ,
behoort : De keuken bezorgen , verstaan.
o. keurvorstelijk huis. —igJ, (-er, -st,) by.
*-, de spijzen zelven: De koude keuken mee l
en bw. keurlijk , uitgelezen: Keurige appels.
-ner.Egodkuenhb,E
*--, kiesch , moeijelijk in het kiezen : Gij
schrale keuken. 9E-, huishouding ; fig. Poor
zii't al te keurw. —igheid , yr. —igde keuken werken. 4E-, at de personen , weike
lijk, bw. —ing , y r. (mrv. -en.) —hain eerie keuken zijn aangesteld. —bemer, y r. kamer,, waar goud en zilver
diende , m. en yr. –beselluit, yr.
gekeurd wordt. —lijk , (-er, -st,) b y. en
–bezem, m. –blik, 0. –blinde,
bw. kenrig, uitgelezen. —lijklteid , yr.
y r. —boek, o. kookboek ; aanteekenboek
_lingen. m. mrv. uitgelezene bende,
voor huishoirdelijke iritgaven. —bord , o.
kenrbende. —meester, m. keurder ;
–brand, m. –brood, o. –damp,
deken van cen gilde. —meestersehap,
m. –deur, y r. –doek, m. –foro. —muts , yr. roode mnts van den keurnuis, o. –gereedschap, o. -glas,
vorst. —noot, m. bijzitter ; keurheer.
o. --goed, o. –gordijn, yr. en o.
—prins, m. erfgenaarn van een keurvor•
--groente, y r.–haard,m.–handstendom. —prinses, y r. dochter of
doek , m. –jongen , m. handlanger
erfgenaarn van een' keurvorst.
in de keuken. —kaars , yr. —kan 9
y r. —kas, —kast, y r. —klouvver, Rears, yr. (mrv. -zen,) oudtijds, een vrouwerok met het lifie er aan vast ; thans keursm. gerneenz. potkijker, .)an-hen. —lamp,
Cif, —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
yr. —Iatijn, o. slecht Latijn. —licit,
van keurs. —lijf, o. soort van rijglijf.
o.—lijst, yr. lijst der spijzen. —linnen,
o. —mand , y r. —m.eester, m. lieursman, in. die eene keus doet.
—steen., m. steen , waardoor men zijne
opziener over de keuken. —meid, yr.
–mes, o. –muur, m. –oven , keus te kennen geeft. —stein, ye. kiezende stem. —ster, y r. die keurt. —teem. –pan, vr..plaat, y r. –plank,
ken, o. teeken van den keurmeester.
y r. –pot , m. –raam, y r. en o.
—teekenen, b. w. (ik keurteeken, enz.,)
–rook, in. –rooster, m. –ruit,
bet keurteekers op jets zetten. —tin, o.
yr. –schoorsteen, m. –sleutel,
proeftin. —vorst, m. vorst , welke den
m. —stoel, m. —stoifer, m. -stoof,, vr. -stuk , o. schilderstuk , dat I voormaligen Unitqchen keizer hielp verkiezen.
—vorstendom, o. gebied van eerl'
bet binnenste eerier keuken voorstelt, --suikeurvorst. --zaad, o. gekozen zaad.
her, y r. grove suiker. —trial, yr.
-tafel, y r.—tang, y r. —tje, o. liens, vr. (rnrv. -zen,) verkiezing : Eene
keus doen.
( des -5, mrv. -s,) verkleinw. van keuken.
—turf, m. --venster,, o. —vloer, lieutel , m. (des -, mrv. -s,) harde samengedrongene drek van dier en menseh ; fig.
m. —vuur, o. --werk, —zolder,
gemeenz. kleine knaap. —school, yr.
m. —zout, o. gewoon zout.
kleine-kindersehool. —tje, o. (des -s, mrv,
lieule , y r. eene plant, boonkruid.
-s,) verkleinw. van keutel.
lieur, y r. (mrv. -en.) keus, verkiezing :
Dat staat can uwe keur. '-, hetgene ge- lieuteren, enz. , zie lioteren, enz.
kozen wont : Ilij hap er de keur uit nemen. lteuvel, y r. (vary. -s ,) hoofddeksel van
kloosterlingen ; in sommige streken eene
**-, overvloed , waaruit men eerie keus doen I
vrouwemuts.
kan : Daar vindt gii keurAvan goed. 9E-, I
het beste , voornaamste. *-, in bet voormalige Iteuvelaar, ^ i. (des -s, mrv. -s,) —oar
53
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Kiev

Keve
ster,,

yr. (mrv. -s,) die keuvelt.

—ark' ,

yr. (mrv. -en,) gekeuvel. —en , o. w. met
H. , snappen , kouten. —ing ',yr.
neve/ , m. (des -s, rnrv. -s,) het tandelooze
tandyleesch. —en , o. w. , zie bet meer
gebruikelijke , hoewel minder gocde Kenvelen. —kin, yr. lange platte kin.
—tje , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
kevel.
never, m. (des -s, rnrv. -s, -en,) naam van
alle gevleugelde insecten met harde dekschilden : Gouden kever. —bek , m. en vr.
iemand met dikke lippen. —vlieg , yr.
Kevie , yr. (mrv. -en,) kooi ; etenskas der
boeren met eene getraliede deur.
Kevis , yr. (mrv. -sen.) verond. bijwijf.
—kind, o. kind van een bijwijf, onecht
kind.
Rib, yr. (mrv. -ben,) in Gelderland achterste van eene aalfuik. — be , yr. (rnrv. -n,)
kib.
Kibbelaar, m. (des -s, mrv. -s,) —aarste p , yr. (mrv. -s,) die kibbelt. —arij,
yr. (mrv. -en,) gekibbel. —en, o. w.
met H. , twisten of harrewarren , gclijk
kinderen doen. —ig , (-er, -st,) by,
tot kibbelen geneigd, gedurig kibbelencie.

--iglueid,vr..ing,vr.(mrv. - en,)twistziek.
(Kibbeling, yr. afyal van visa; inzond.
vat tusschen den kop en den bulk van
den kabeljaauw bij het inzouten weggesneden,
doch afzonderlijk gezonten wordt en een
smakelijk voedsel oplevert.) —kunst,
y r. haarkloverij. —ziek , (-er, -st,) by.
kibbelzuchtig , kibbelig. —zuellat , yr.
—zuchtig , ( - er, -st,) by. kibbelziek ,
geneigd tot kibbelen.
Iiibbetje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kib.
Kid , y r. (mrv. -den.) eene kleiner soort
van paarden. —kidde, yr. (mrv. -n,) kid.
Kidsen , o. w. met H. , speeksel of eenig
ander vocht met gesloten lippen straalswijze
uitspugen. Kitsen verdient de voorkeur.
Kieft , m. (des -s, mrv. -en,) kievit.

—kieftenei, o. —enest, o.
Kiekeboe, tusschenw. dat gebruikt wordt,

halen.' -, als..: lemand kielhalen, d, i. hemn
zekere scheepsstraf doen ondergaan , welke
bierin bestaat , dat men den misdadiger
met een tansy , welks einde aan de groote
ra bcvestigd is , onder de kid doorhaalt ;
fig. iemand doornat maken. —ing , yr.
—keper, yr. , zie Keper. —tje, o.
(des -:-, nut,. -s,) verkleinw. van kiel in alle
beteekenissen. —water , o. zog van een
schip.
Kiem, yr. (mrv. -en,) eerste spruit , die
zich nit de zaadkorrel of den wortel ontwikkelt ; fig. bet eerste begin van jets.
—en , o. W. met H., kiemen voortbrcngen;
fig. zich kiemende vertoonen , aanyangen.
—ing, yr. —pje , o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van kiem.
Kiepekorf, m. in Groningen , enz. langwerpige mand van grof teen ter verzending
van aardewerk.
Kier, m. (des -s,) enkel in : De deur staat op
of can eery kier, d. i. op cene rect. - eboe,
m. (des -s, mrv. -s, -en,) soort van ligt wagenije. —tie, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kier.
Kies , yr. (mrv. -zen ,) baktand, maaltand:
Eene kies laten trekken.
Kiesbaar, bv. die gekozen kan warden.
—baarheid , vr. --bevoegd , by.
bevoegd om to kiezen. —bevoegdheid , yr. bevoegdheid om te kiezen.
—briefje - , o. briefje , waarbij iemand
gekozcn wordt ; fig. welter op sommige
scholen , rekening van den onderwijzer,, dus
gcnoemd om de vrijheid , die hij aan het
kind gal, am een uur vroeger de school
te verlaten en een pair speelrnakkers te
kiezen en mede te nernen.
Kiesek , (-er,, -ste ,) by. en bw. die naauw
kiest ., keurig , moeijelijk te voldoen : Kiesch
in 't eten zijn. *-, net, naauwkeurig : Een
kiesche smack, schrijver. —heid, yr.
Kiescollegie, o. collegie van kiezers.
(Kiesje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kies.) —kaanwen , o. w. met H.,
met lange tanden eten, eten alsof de spijs niet
smaakt. —kaauwer , m. —kaauwig , ( - er, -st.) by. keurig in bet eten.
—kaauwigheid , y r. —kaauwster, yr.
Kiespijn , yr. pijn in de kiezen of tanden.
Kiesregt, o. regt om zijde bestuurders
te kiezen. —stelsel, o. stelsel , naar
hetwelk de verkiezingen zijn ingerigt.

als men, met kinderen spelende , het gezigt
beurtelings bedekt en ontbloot.
Kieken, enz. , zie het meer gebruikelijke
Kuiken , enz.
Kiel, m. (des -s, mrv. -en,) een overkleed,
gemeenlijk van linnen , soms in den vorm
van een' jas , soms in dien van een bemd:
—vereeniging, —vergadering,
De blaauwe kiel is uit den Belgischen
yr. vereeniging , vergadering van kieveldtogt genoeg bekend.
zers. —wet , y r. wet omtrent de verkieKiel , in, (des -s, mrv. -en.) wig, keg.
zingen.
Kiel, y r. (mrv. -en,) de bodembalk van een
schip ; fig. schip. —en , b. w. kielhalen. Kieuw, yr. (mrv. -en,) kakebeen : Pijn in
de kieuwen. *-, opening aan den kop der
—gang , m. gaarboord. —linden, b.w.
visschen , welke bun tot ademlialing: dient.
(ik kielhaal, enz.,) een schip op zijde halen,
om de kiel te yerbeteren: Een schip kiel- Kievit, m. (des -s, mrv. -en,) poelvogel met
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Klima

een' bijna ronden snavel eene kuif op den Kijn een thans verouderde verkleinende
kop , eerie zwarte borst , wit onderlijf en
uitgang, later in ken veranderd.
donkergroen boveriliff. —sei, o. ei van een' Kijt, yr. de eijeren van visschen , gemeenkievit ; eene plant , welker bloem de gelijk kuit.
Kijvazje, vr. kijverij. —en , ongel. o.w.
daante en klcur van zulk een ei heeft.
m. —snest o, —ftstaart m.
met H., (ik keef gekeven ,) twisten ; grom--sweet—, y r. —svleugel m. —je,
men , knorren : Met iemand kijken. —er,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kievit.
m. (des -5, mrv. -s.) --ing , yr. (mrv.
Kiezen, ongel. b.w. (ik koos , heb gekoren,
-en,) gekijf.
outings oak : ik koor,, gekoren,) onderzoe- Kik, rn. (des -s,) het kikken , geluidgeving :
Hij durft kik noch mik zeggen , hij durft
ken en uitkippen , eerie keus doen : Partly
kiezen. De vlugt kiezen , op de vlugt gaan.
geen' mond open doen. --14alzen, zie
Een' nieuwen raad kiezen. Iemana tot aanKukhalzen. —ken o. w. met H. ,
voerder kiezen. Zee kiezen , in zee steken ;
geluid geven : Hij Borst kikken noch mikken,
zie , (des -s, mrv. -s,)
fig. Van twee kwaden moet men het minste
kiezen. Gij moet kiezen of deelen, gij moet
kikvorsch. —kerrid , o. een slijm met
een besluit nernen. —er m. (des -s, mrv.
de eitjes der kikvorschen. -vorsch, m.
een viervoetig en naakt dier,, 't Welk koud
-s,) die kiest ; die het regt heeft , om zijne
Hoed heeft en op het land en in het water leaf.:
overheden te kiezen.
Een groene kikvorsch. —vorschebil
Kiezetrekker, m. tandmeester.
Kiezing , yr. (mrv. -en,) het kiezen.
yr. - y orschengekwak, o. —vorschenla,nd o. waterachtig land , waar
Rif o. (des -s,) in Gelderl. , enz. , gemalen
veel kikvorschen zijn. —vorschenet , o.
run , die in de looikuipen p;ebrnikt is.
—vorschensloot yr. —vorscheKijf,, y r. twist , geschil : Buiten kiof , on-.
betwistbaar,, ongetwijfeld. Dat is buiten
schot o. zaad der kikvorschen.
kij f , dat is klaar. —achtig (-er, -st,)
— y orschgezwel o. een waterachtig
by. twistziek, twistgierig. —aciLtigheid,
zakgezwel onder de tong.
m. twistzucht , twistgierigheid. Kil , yr. (mrv. -len,) eene diepte tusschen
twee droogten ; rivierbed ; van bier: bet
—ster, y r. (mrv. -s,) die kijft,—woord,
water zelf,
o. twistwoord.
*Kijk m. (des -.5.) gemeenz. het kijken : Kil , (-ler, -st,) by. koud , inzonderh. met
vochtigheid gepaard : Het killelijk. De kilHij gaat maar om den kijk , om een
le dauw. Een kille storm ; Een kille
hij gaat enkel om te zien. afgeknotte infinitief , als Te kijk zetten , ter bezigtiging
schrik. '6-, yr. koude : De kit van 't bier wegnemen. --heid , y r. —koud by. ijsstollen. Wij zitten hier te kijk, wij zitten
hier als om door ieder bekeken te worden.
kond. —len, o. w. met H., eene tintelende
koude veroorzaken; eene tintelende koude
—dag rn. dag , waarop iets te zien is.
—duin o. hoog duin. —eboe zie
gevoelen : De voeten killen rnij. bij zeelieden , de zeilen levendig houden, met de
Kiekeboe. —en, ongel. o. w. met FL.
zeilen aan den wind Jigger} : De zeilen killen.
(ik keek , gekeken,) in de volkstaal , nieuwsgierig of oprnerkzaam het oog rigten om te
, (-er, -AO by. kit.
yr. —ling, yr. tinteting.
zien : Uit het venster kijken. Door een gat
kijken. .Naar iets kijken ; fig. Op zijn' neus Kiln. yr. (mrv. -men.) een scherpe' rand ;
inzonderh. bij knipers , welke lien naam
kijken „ beschaamd of verlep;en staan. 46-,
geven aan den scherpen rand van een vat , die
zigtbaar te voorschijn komea : De trotschbuiten den bodem uitsteekt ; de uitstekende
held kijkt door de scheuren van zign'mantel.
kromme rand van den steven ; bij.dichters,
b. w. zien : Ik zal '1 eens kijken ; fig.
bovenrand van een vat of glas : u Een roelemand de woorden uit den mond kijken ,
mer ter kim toe vol geschonken. de
een' sprekende gestadig aanzien. Sprw. zie
rand van den gezigteinder : De zon is over
Boom. —er, m. (des -s, mrv. -s,) die
kijkt ; verrekijker ; fig. oog : Zij heeft een
de kim. —duiking, vr. dating van den
paar goede kijkers. —gat , o. —glas
horizon. —gang , m. zekere plank aan
de zijde van een schip. —meloos , by.
o. verrekijker,, lorgeet ; kijkvenster. --je ,
zonder horizon. --weger, in. eene zekere
0. (des -s. mrv. -s,) verkleinw. van kijk Om
scheepsplank.
een kijkje gaan , pan om te kijken. -has,
—kast yr. eene kart met figuren „ welke Kin , vr. (mrv. -nen,) het uitstekende rondachtige onderdeel van het gezigt der mendoor een vergrootglas worden beschouwd.
schen en van den kop der dieren: Eene spitse
—ster yr. (mre. -s.) —uit m. gat ,
waardoor men zien kan ; van bier : Op den
kin. Een, kloofjen in de kin.
kijkuit staan, uitkijken naar iets. — y en- "Ulna, yr. de bast van cell' boom, die voor.
namelijk in Peru grocit: een nitstekend midster o. een klein vcnster in een grooter of
in eene deur , waardoor men zien kan.
i del tegen de koorts— bast, m.—boom,
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m, –doom , yr. –drank , m.
--flesch, yr. –mlddel, o.–poeder , –poeijer,, o.
Kinband , m. keelband.
Kind, o. (des is -s, mrv. -ers, -eren,)1.) met opzigt tot de ouders , zonder dat ouderdom of
geslagt daarbij in aanmerking komt , zoon of
dochter : De vader teelt , de moeder baart
kinderen. Een kind krijgen. Volwuesen kinderen. Iemand als of lot kind aannemen.
*-,met opzigt tot de verwijderde stamvaders:
De kinderen van Israel;; fig. met opzigt tot
het land : landskinderen. 4-, met opzigt
tot God als onzen algemeenen vader : Wij
alle zijn kinderen van God. 4-, met opzigt
tot opvoeding , verzorging, enz. , tot ondergeschiktheid . afhankelijkheid , enz. : Den
kinderen goedvoorgaan. Kinderen der wereld , der zonde. Een kind van weelde ; fig.
voortbrengsel van den pest, enz. : Een
papieren, kind,boek,dat men geschreven heeft.
Zoo noemen dichters hunne werken sores :
Kinderen hunner hersenen. 4 -, 2.) met opzigt tot de voortbrenging , van de ontvangenis tot en na de geboorte : Een kind onder
het hart dragen, zwanger zijn. Van een kind
manger zijn. Van een flood kind bevallen.
*-, van de geboorte tot het tiende of twaafde
jaar , knaap of meisje : Ilij is nog een kind.
Ik ben geen kind 'neer. *-, als woord van
minnelijke toespraak aan jonge personen ,
inzonderh. van het andere geslacht : Mijn
Kind ! Mijn lieve Kind!
Itinderachtig, (-er, -st,) b y . en bw. als
van een kind , dwaas , als een kind ; zot.
_achtigheid , vr. (mrv. -heden,) het
kinderachtig zijn ; kinderachtige handeling.
—arm , m. —bal , o. —baren , o.
—bed , o. bed voor kinderen ; kraambed.
–bederfster , y r. –bederver,,
m. –beeld, o. –been, o.–beker,
m. –bel , y r. –bent , m. –bier ,
0. fig. doopmaal.–bijbel, m. –bijl,
vr. –bil, y r. –boek , o. –bord ,
o. –borst, vr. –borstrok , m.

–brein 5 0. –brief, m.–broek ,
vr, -buis, o.-dagen, m. mrv. -darm ,
m. –deken, yr. --dief, m. die kinderen steelt. —doek , m. kinderluijer.
–doop , In. –door, yr. –dragt,
vr.–duim , m. –en , o. w. met H.,
kinderen krijgen : Zijne nicht heeft opgehouden to kinderen. —en, o. wry. van
kind. –eten , 0. –fabel, y r. -feest,
o. --fluit, yr. –gedruisch, o. –ge-

hail, o. –gejank , o. –gek , m.
en yr. iemand , die veel van kinderen houdt.
—geld, o. geld , voor 't onderhoud ,
enz. , van kinderen. —geschreeuw,

o. –gesnap, o. – gespuis , o. fig.
kinderen. –getier , o. –gewaad , o.
–geweer,, o. • gezang , o..-goad,

Kind
0. Inijergoed ; kleedingstukken voor kleine
kinderen ; speelgoed van kinderen. —gril,
y r. –baar , o. –hals, m. –hamer,
In. –hand , yr. –hark , y r. –hart,
o.–hemd, o. –hersens, vr. mre.
–heup , yr. –hoed, m. –hoofd,
o. –horlogie, o. –huffs , o. huis ,
waarin kinderen, bij v. weezen, opgenomen
en verpleegd worden. —huisraad , o.

–jak,

O.

–japon ,

m.

–jaren , o.

mrv. – jas , m. jerk, yr. –kabinet , o. –kamer , y r. --- has 9
–kast , y r. –keurs , y r. –kin , yr.

–klap , m. –kleed , o. –kleeding , yr. –kiep , y r. –klomp 9
m. –klucht, yr. –knie, yr. -koek,
m. –koetsje , o. –honing, m. fig.
in scherts , schoolmeester. —kost, m.
–kou.s, yr. –kraag, m. –kussen , o. –kuu.r, y r. –laars , yr.
–laken , o. –ledekant , yr. en o.
—leer , y r. bij R.-C. catechisatie. —lepel , m. —leven , 0. —lever , yr.
—lied, 0. —liefde , yr. lielile van of
voor kinderen. —lies, yr. —lijk , (-er,
-st,) by. en bw. aan een kind voegende of
behoorende ; gelijk een kind , eenvoudig ,
opregt , openhartig. —lijkheid , yr.
—lip, yr. —long, yr. —loos, by.
zonder kinderen. —loosheid , yr.
—luijer , y r. —luim, y r. —luiss
yr. —luur , y r. — maag , yr. -maal,
0. doopmaal; maal voor kinderen.--wand,
yr. —mantel, m. —meester , in.
onderwijzer van kleine kinderen. —meid,
y r. –moord , rn. –moorder , m.
–moordster,, yr. –mouw,, yr.
–muts , yr. –naam , rn. –navel, m. –nek , m. –neus , m.

–nuk , yr. –onderwijzer, M.
-oog, o. - oor, o.– pak , o. –pan,
yr. –pap , y r. –partij , yr. --pet ,
m, –plaagster , y r. –plager, m.
_Oak, yr. –poets, y r. –pokjes,
o. mrv. –pokken , yr. mite. –pols 9
m. –pop , yr. –pot, m. –prent,
y r. –pret , rn. –ratel , yr. –rijk ,
(-er, -st,) bv. rijk in kinderen. —rok , m.
–rug , m. –s , o. mrv. van kind. -sabel , y r. -schaats, vr. -schoen, m.
schoen van een kind ; fig. De kinderschoenen
afleggen, uitlaten, °pilot/den een kind te zijn.
-schoffel, yr. -school, yr. -schoot,

m.-selsop,vr.-schortivr.-schouder,
m. -slaap , in. -smart, vr.–speelgoed, o. -spel, o. spel van kinderen; fig.
Dat is seen kinderspel , dat is lets ernstigs.

–spijs, yr. –spreukje, –sprookje , o. –spuit , yr. –stoel , m.
–streek , m. --teal, y r. –tand ,
m. –teen, rn. –teling , yr. –tjes,
0. mrv, verkleinw. van het oude mrv. kinder.
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stokvisch ; van bier : Eene kip (cene rot).
kleine
kln.
e i ki d eren —tong , yr. —toon ,
stokvisch.
m. —trommel , y r. —verhaal , o.
—vermaa,k, o. --vertelling , v i. . Rip , y r. (mrv. -pen,) elders kips geheeten..
—vest, o. —vinger , m. —viool , Rip , yr. (mrv. -pen,) eene keep.
vr. —voet , m. —vork , yr. —vraag, Kip,, 0. (des -s, mrv. -pen,) in
i Gelded. ,
enz., aan bet ploegijzer,, strook bout , die
yr. — vreter , m.. vreugd , yr.
over den grond schuurt.
—vriend,m.—vnist,vr.—wagen,
m. —wang, yr. —werk, 0. 7--zaag, Kip, yr. (mrv. -pen,) in het dagelijksche
verkeer,, imp; hoen ; hoes in 't algemeen
y r. —zalig, (-er, -st,) by . kinderrijk.
Kippen houden ; fig. Met de kippen op
—zaligheid , yr. -zang, azeer,
stole gaan , vroeg gain slapen.*-, gemeenz.,
o. hoofdzeer bij kinderen.-ziekte, yr. cene
hoer: Kippen op zolder houden,
ziekte, aan kinderen eigen ; kinderpokken.
je,,
0. (des -s, mrv. -s.) verkleinw, van kip.
zonde, vr
yr. —zweep, yr.
—.—zorg,
Kindje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. Kipmolen 9 m. hennepmolen.
van kind. —sheen , o. enkel gebrnik. in: Kippedief, m. hoenderdief.
Van kindsbeen af,, sedert de kindschheid. IiiPpekuur, y r. fig. gemeenz. , grit, bui.
—sch , (-er, -meest -,) by. kinderachtig; Kippen , b. w. de schaal van een ei doorinzonderh. van oude lieden , die weder als
pikken en het Jong doer uitkomen : De
vagel tjes zijn gekipt.
kinderen spreken en bandelen. —schap,
o. staat van kind met opzigt tot zijne millers. Kippen, b. w. in cene kip vangen ; vangen,
—schheid , yr. kinderjaren
kindh;
erp c
grijpen ; fig. kapen , wegstelen 5 uitkiezen ,.
n er aren
zie ITitkiezen,
tigheid. Sommigen schrijven in de eerste
beteekenis kindsheid. —sdeel, o. erfportie Kippeborst, enz., zie illoenderborst ,enz.
van een kind. .—skied , o, kleinkind.
Ripperen , o. w. met H., elders keperen,
Kinij
Kinijzer
, o . ki n k etti n g .
Kink , yr . ( mry . - en , ) een d raa i in
een
i
wordt gezegd van een prikkelend gevoel in de
maken
k ;
touw : Eene
E
ki n u it een touw ma
kink
harden , wanneer zij tintelen van de Ronde.
fig. Er is eene kink in den kabel, de zaak Ki pp etie, o. (des .s, nerv. -s,) verkleinw.
van kip. —sgort, yr., —sgrutten ,
ondervindt eene belemmering, flit de kink
yr. mrv, grutten als spijs .
blijven, het gevaar ontwijken. .Hij is al
Kippig, (-er, -st,) by. gemeen , bijziend.:
n de
nit
d kink,
ki
buiten het gevaar,
--heid , yr.
Kinkei, o., zie Kinken.
Kinkel, m. (des -s, mrv. -s,) lomperd , Kipping, yr, het kippen.
l om p e h oer . —achtig, (-er, -st,) b y. lomp, *Kips, y r. (mrv. -en.) soort van zwart kapje
pl om p . — achtigheid , yr .
met cene veer, in sommige streken door
Kinken , o . V.
w met H., als : Met den tol
kinderen van landlieden , rivierschippers ,
enz, gedragen .
kinken, met de punt van den tol een' anderen tol treflen of zoeken te treffen. Met Kipsel, o. (des -s, mrv. -s,) weinig gebruik,
gekipte jongen.
gen.
eijeren kinken , met de punt van een ei op
Kirren 9 o. w. met H., maardoor men het
een an d er e i tikken
tikk of
o stooten .
Kink etti ng , m . aan een'
een too m kleine
geluid der tortelduiven uitdrukt; fig. klagelijk.
weenen. —ring, yr.
ketting , die om de kin van het paard wordt
Kissen , o. w. met H., een sissend geluid
gelegd .
maken , sissen. k-, b. w, op- of aanbitsen
Kinkhoest, m. kramphoest der kinderen
door een sissend geluid met den moral.
Kinkhoorn, --Doren, m. weleer een
gedraaide horen als speeltuig ; thins zeker Kist, yr. (mrv. -en,) eene langwerpig vier.karate. uit plank of oo
wenteltrapvormig zeegewas , 't welk de Ile-en
ook wet nit, ijzer verevaardigr e asyneestal met een deksel daarop,
daante van zulk een' horen heeft. —kin- ,
roes , yr . bij VO NDEL.
om er iets in te bergen , zie de samengeKinnebak , yr. kakebeen ; wan;. —ken,
stelde IlDoodkist, geldkist , enz.:
0. (des -s, mrv. -s.) kinnehak. —sham, I Bet tijk in de List 'even, fig. De sleutels
op de kist leggen , den boedel niet aanvaaryr. gerookte halve varkenskop. —slag,
den. —deksel, o. —emaken, o.
m. koonslag.
—emaker, m. die kisten , inzonderh..
Kinnetje , 0. (des -s , mrv. -s,) verkleinw.
kin.
van
ki n
doodkisten maakt. —en , b. w. in erne
Kinnetje , o. (des -s. mrv. -s,) een achtste
kist pakken ; in de doodkist ieggen : Eem
lijk kisten. ---epand 9 o. tilbaar ander deel van een vat: Een kinnetje boter,,
band , dat in eene kist bewaard lean worden.
bier .
Kip , yr. (mrv. -pen,) eene vat ; van bier
—etuig, o. in sommige streken , Neste
de gemeenzame uitdrukking : Kip, ik heb
kleederen , zie Tuig. —ex. , in. (des -s,
je , wanneer men iemand grijpt.
mrv. -s.) --hengset, o. --ing , yr.
Kip, y r. (mrv. -pen,) hoepel om eene rol i —it, , o. (des -s, mrv. .s,) verkleinw. Yam
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daar is jets in den weg. , by.
kist. —plank, y r. plank voor doodkisten.
eenigszins klaar. —blijkelijk (-er,
—sehroef , yr.
-st,) b y . en bw. dat klaar blijkt, baarblijKit, yr. (mrv. -ten,) groote kruik; bordeel.
kelijk , duidelijk.
Kits, yr. (mrv. -en,) een ligt Engelsch vaaryr. —blijkend, zie Ktaarblijketnig met een verdek en drie marten.
lijk. --held, y r. heiderheid ; juistheid,
Kitsen, b. w. met een zeker geluidafsehieten;
zuiverheid , netheid. bw. —oog,
vuur slaan zie lietsen, o. w. met II.,
o. oogenklaar. —sehijnend , (-er, -st,)
een ketsend geluid in het water makes;
b y . schitterend. —ziend (-er, -st,) by.
ketsen. —ing , yr.
duidelijk ziend ; fig. scherpzinnig.
Kittebroer , m. zuiper ; hoerelooper.
Kittelaar, rn. (des -s, mrv. -s.) die kittelt; Klaas , m. (van den-, ntrv. klazen, ) in sommige streken , een houten nap met een'
een Iangwerpig rood vleezig deel boven aan
korten gebogere steel ; fig. Een hoiden of
het schaamlid der vrouwen. —aehtig ,
stijoe klaas , een lomp stijr rnensch.
(-er, -st,) bv. kittelend ; die ligt kitteling
gevoelt. —aelatigheid , y r. —en, b. Klaauw, m. (des mrv. -en,) de gekloolde hoer van ondersCheidene zoogdieren,
w. een' hoogen graad van jeuking veroorzabij v. van rundvee, schapen, varkens, herten;
ken : remand kittelen in de zijne, onder
I ;. het vee zelf: « Daer en zal niet een
de voeten; fig. streelen : Iernands ooren
klaeuw achterblijven.» BIJBELV. de
kittelen, iemand dingen verhalen , die hij
met hoornachtige kromme punten gewapende
gaarne hoort. Dat kittelt den smack. Zich
voeten der rooldieren en roofvogels : De
met jets kittelen, zich inwendig over iets
klaauwen van den leeuw, de kat , den
verheugen. o. w. met H., eene streelende
ade/aar;fig.met %Tracking ook van menschen,
gewaarwording veroorzaken : Dat kittelt op
de handers van een' lebtuchtige : lets in
de tong. —ig (-er, -st,) by. vatbaar voor
zijne klaauwen krzjgen. Zich uit iemands
kitteloorig. —igheid ,
kitteling ;
klaauwen redden. Ergens zijne klaauwen
yr. —ing , yr. (mrv. -en.) --oorig ,
in slaan , zich met geweld van iets meester
(-er, -st,) bv. haastig , oploopend ligtgemaken. 4-, slag met den poot ; dat naar
raakt. —oorigheid, vr. —steen m.
een' klaauw gelijkt , bij v. ankerhand ; een
keizel. —tongig (-er, -st.) b y . lekkertuingereedschap um te wieder). —en , b.
bekkig.
w. met de nagels krabben Het hoofd
Kittig (-er, -st,) by. net, puntig: Een
klaquwen. Zie ook Klouwen dat eene
kittig meisje , ding , in de volkstaal.
verbastering van klaauwen is. —hawner,
afgerigt, vurig , tuk: Kittig op lets zijn.
m. hamer met een' klaauw aan het eene
—heid , yr.
einde. —ier m. (des -s, ntrv. -en,) soort
Klaagaehtig , (-er, -st,) by. en bw. gevan omgebogene spijker,, welks korte naar
neigd tot klagen, klagend.—achtigheid,
buiten staande eind moct dienen , om er
yr. —huis o. Buis van droefheid ; sterfiets aan te hangen. *-, 0.,. zie Wavier.
huis. —lied, o. een klagend lied, treur—iertje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
lied , treurzang : De klaagliederen van Jevan klaauwier.
remias, een bijbelboek; fig. klagt.-psalm,
m. boetpsalm.-rede, yr. klagt.-schrift, Kia,d , yr. (rnrv. -den,) vlek , vlak , smet :
Eene klad van slijk , inkt. *-, opgedroogde
o. schrift , dat eene klagt bevat ; klagt.
vuiligheid in de hoeken der oogen ; opge—stem , yr. kiagende stem. —ster ,
droogde vuiligheid op de !mid van runderen ;
vr. (mrv. -s,) die klaagt. —toon m,
fig. remand bij de kladden pakken, , hem
klagende Loon. —vrouw , yr. naam aan
aangrijpen. remand eene Had (Iak) aande vrouwen gegeven , die vroeger werden
wrijven. *--, ruw opstel , (in welk geval het
gehuurd , om bij bet lijk eens overledenen
door velen onz. words gebezigd) : Ik heb de
luide te klagen of te weenen , weenster.
klad er van in stukken gescheurd. *-, bij
—zang, m. treurzang.
koopl. kladboek ; eene groote verlaging van
Klaar , (-der, -st,) b y . en bw. vele liohtprijs : De klad in iets brengen, rider den
strafe') doorlatende , doorzigtig Klaar
prigs verkoopen. een morsig vrouwsperwater , glas. Klare wijn. Eene klare lucht;
soon ; in Groningen, klis. klas, fig. Hij hangt
Nan bier : fielder, als : Klaar weer. Een
nun als eene klad, men kan hem niet kwijt
Ilare hemel. Klare ooren.
onvermengd,
raken. kladpapier. —bock, o. bock,
niets dan : Klaar water. Klare wijn. Klaar
waarin de kooplieden dagelijksehe zaken vingvet. duidelijk , helder : De zaak is mij
tig opteekeuen. —tie , yr. (mrv. -n) klad.
nu klaar. Dat blijkt zoo klaar als de dag.
—deboter y r. vervalsebte boter ; fig.
*-, screed , bereid , vaardig : Is het eten
morsig m. en yr. gemeenz. die slecht
klaar? lk ben klaar. lets klaar maker!.
schrift. —den , b. w. kladden op iets
Het huwelijk is klaar.*-, duidelijk te hooren
werpen of maken , bevuilen : Uw schrift is
of te verstaan : Eene klare stem. Eene klare
geklad ; tin. gemeenz. Ondereen Madden
plants; fig. Het is daar niet klaar , d.
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vermengen. *-, kladdend vervaardigen.
o. w, met H., kladden maken; slecht schrijven;
fig. filet eene waar kladden , die onder den
prijs verkoopen. *-, kladschilderen. —der,
m. (des -s, mrv. -s.)—derig, (-cr. -st,)
vol kladden; dat kladden veroorzaakt : Kladderige straten. Kladderig tvedr. —derigheid, vr. —derij, yr. mrv. -en,) het
kladden ; kladderig schrift ; sleek schilderwerk ; 't verkoopen onder den prijs. —dig,
(-er, -st,) by. kladderig, morsig,
, yr. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van klad. —papier, o. —schilder, m, sleek schilder. —schilderen,
b. w. (ik kladschilcler, enz.,) ruw Ideren.
—schilderij yr. het kladschilderen.
—schuld, yr. kleine schuld, klieksehuld.
Kluge, yr. (mrv.-,) weinig gebruik., klagt.
—en , o. w. met H., smartelijke gewaarwordingen door gelui6en of woorden openbaren : Zij klaagt gedurig. Eene klag.ende
stem. Over iemand of iets klagen, zijn
misnoegen of ontevredenheid daarover ttiten.
Gij zult over ntij niet te klagen h,ebben.
Aan de overheid of Bij den burgemeester
Hagen. 4e b. W iemand zijne srnartelijke
gewaarwordingen , enz. door woorden openbarer' : lemand zijn' nood klagen. Het .is
God gcklaagd. Ik zal't den meester klagen.
—er, m. (des -s, mrv. -s,) die klaagt ; in
regten, aanklager.
Ktagt, yr. (mrv. -en,) het klagen, de woorden
of toonen , waardoor men smart , misnoegen ,
ontevredenheid, enz. uitdrukt; ,beschuldiging;
kerkelijke vergadering ter aarrhooring van de
klagten der behoeftigen : Voor de klagt
gaan. Op de klagt zitten. —ig bv.
Bend: Over iemand klaytig vallen , over
hem klagen.
flak , yr. (mrv. -ken,) viek : Eene klak
met inkt op jets maken.*-,m. (des -s, mrv.
-ken,) een klakkend geluid ; platte hoed,
die inzonderh. geschikt is om onder den arm
te worrier) gedragen.—kebos, —kebuts,
yr. proproer. keloos, by. en bw. weinig
gebruik. , onverwacht ; plotseling ; zwak ,
lafhartig ; zonder voldoenden grond; zonder
aanwending van krachten. —ken, h. w.
klakken op iets maken : Het papier klakken.
0. w. met Z., door inktvlakken beklad
worden. met H., slecht en met veel
klakken schrijven.
Klan, , (-mer, -st,) by. eenigszins vochtig
en daarbij kr:mei : Klamme handen. Het
klamme tweet brak hem nit. —achtig,
b y . een weinig klam. —held , vr.
m. (des -s, mrv. -en.) stuk , 't welk
dient, om jets vast te houden of te versterken;
cene dwarsplank , die twee planken verbindt:
Sla er een' klamp tegen. een stuk leer
of een koeklaauw,, dien men voor en achter
met houten pennen onder de klompen slaat,
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om bet spoedige slijten voor te komen ; hoop,
Welke door inzakking vereenigl is : Een
klamp hooi. —en, b. w. klampen ter
versterking onder klompen bevestigen: kiompen met koeklaawuen klampen. heebten : Het eene op het andere klarnpen ;
stapelen , ophoopen ; gijze!en, om sehuld
vastzetten Hij werd spoedig geklampt.
met een' scherpen scheepshaak aanlialen
en vasthouden : Elkander can boord
klampen ; fig. lemand aan boord klampen,
iemand hard om iets aanvalien. '-, o. w.
met El., sterk kleven en samenpakken : De
sneeuw klanipt aan de klompen. —je,
o. (des -5, mrv. -s,) verkleinw. van klamp.
--pin, vr. —spijker, m.
Klandizie, yr. gewoorite om bij iemand te
koopen : lemand de klandizie gunnen. Om
ke klandizie verzoeken.
Klank , m. (des -s, mrv. -en,) een helder
geluid, 't welk voortgebracht wordt door
ligchamen, inzonderli. van metaal , die grootere , !anger durende en allengs verdwijnende gehjktijdige trillingen bebben : De
klank van eene klok , van het zilver.
't geluid van de menschelijke stem , van
speeltitigen , onversehilhg of bet door metaal of op eerie andere wijze voortgebracht
wordt ; uitspraak der woorden ; fig. naspraak: Een' leelijken klank achter zijn'rug
hebben.-, bij kuipers , zie
rn. aan een snaarspeeltuig een
bodem van dun hout. —bord o. zeker
deel aan een orgel , enz. —leer, y r. leer
van de klanken , bun ontstaan , natuur en
aanwending. -meter , m. werktuig ter
meting des klanks. —nabootsend, by.
als: Een klanknabootsend woord woord,
dat zijn ontstaan aan den !clank ontleent ,
bij v. hik. —teeken, o. teeken ter aanwijzing van den klank.
Klant, m. en vr. (des -s, mrv. -en,) degene,..
die gewoon is bij iemand te koopen of op eene
andere wijze zieh door hem te later, bedienen:
Klanten hebben , krijgen , verliezen. Een,
waste klagt; Dot is een klant, dat.
is een snaak , een koddige vent ; ook dat.
is er een, met wien men veel moette heeft..
—je , (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
klarit.
Klap m. (des -s, mrv. -pen,) welkdoor samenslaan van twee breede ligchamen ontstaat ; cen slag die klapt , of
een slag in 't algerneen : lemand een' klap
seven. Sprw. Twee vliegen in denen klap
slaan, bij eene gelegenheid twee zaken verrigten ; fig. groot verlies. gesnap, heuzelachtig gepraat : Zotten of Ddelen klap
nitslaan.*-, yr. een ding, waarmede men
klapt , gclijk de nachtwachten gebruiken ;
eene lazarusklep ; van bier : fig. Op de
klap loopen , ongenood bij iemand komen
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op het oogenblik, dat hij zich aan de tafel
zet , met oogmerk om aan het maal deel
te nernen. Net de klap loopen , gaan bedelen.
cenige beteekettissen , waarin Map nog
voorkomt , zie men op Itilep.—achtig,
(-er , -st.) by. snapachtig, babbelachtig.
—beentje o. beentje , waarmede men
klapt. -bes, yr. zekere bes, kruisbes. -besseboom, m. —geld, 0. geld , dat
men aan den klapperman betaalt. —trek,
o. toesloand lick. -bout, o. kuiphout ;
-fig, gemeenz. : Klaphout verkoopen snappen, babbelen, kletsen. --houtje, o.
chtitnklepper. -je, o. (des -s, mrv. -s.)
verkleinw. van klap. —looper m.,
—loopster , yr. die op de klap loopt ,
tafelschuitner. —mats, yr. eene soort
van platte kindermuts ; reismuts ; achterste
gedeelte van eene trekschuit. —noot, yr.
kokosnoot. —noteboom, m. —oor,
0. een gezwel aan het gemaeht. —pei,
yr. (mrv. -jen,) babbelaarster,, snapster ;
kwaadspreekster. —peijen , o. w. met H.,
babbelen , snappen. —pen, o. w. met
H., een klappend geluid maken ; fig.
snag zijne oorea schudden, dat zij klappen,
hij snag zich overal vertoonen, er yak niets
op hem te zeggen. In of Met de handen
klappen, met handgeklap zijne goedkeuring
te kennen geven. *-, praten, gelijk eksters
doen ; van hier : ijdelen klap uitslaan Dat
wijf klapt onoph9udelijk, voor de
waarheid uitkornen : De gevangene wil niet
klappen , niets bekennen ; fig. (lit de school
klappen , iets ruchtbaar maken, dat men
gaarne geheim wit houden. bekend
maker) , openbaren , bekennen : De gevang. ene heeft alles geklapt. —per, m. (des
-5, mrv. -s,) die klapt ; overbrenger ; hier en
,daar voor : klapperman; klapspaan in een'
molen ; een driehoekig gevouwen papier ,
-waarmeé kinderen een klappend geluid maken.
—perboom m. abed. —peren, o.
w. met II., een klappend geluid voortbrengen.
–pering, yr. –perlieden, --perluiden, –perlui , m, mrv. van klapperman. —perman, m. (mrv. -periieden. -perluiden, -perlui,) nachtwacht met
eene klap. –permansplaats „ yr.
–permanspost , m. –pernij, yr.
-(mrv. -en,) geklap gesnap. —pernoot,
yr. klapnoot. —perolie, yr. papaverolie.
—perroos, yr. klaproos. —pertanden , o. w. met H., (ik klappertand, enz.,)
wordt gezegd van iemand, wiens tanden van
koude op elkander klappen. —pertje, o.
(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van klapper ;
cen met buskruid gevuld papier,, dat, aangestoken , een' klap geeft ; zeker aanteekenboekje. --coos , vr. soort van papaver,
korenroos , maarvan de bladen in de geneeskunde gebruikt worden. —spaan, m. I

molenklapper ; houden veer van een'
tremel. m, en yr. kiikspaan. —ster,
yr. (mrv. -s,) klappei. —stok, m. boeren
aimanak. —touw,, 0. dun eind aan
eene sweep- —vlies , o. een don huidje
irr onderscheidene kanalen van het dierlijke
ligchaam , hetwelk dient om te verhinderen,
dat de vochten weer terug vloeijen. —waker , m. klapperman. --wieken, o. w.
met H., met de wieken of vleugels klappen.
Klaren, b.w. zuiveren Een vocht klaren ;
fig. Eene rekening klaren , Naar in orde
brengen of vereffenen. Eene pleitzaak klaren, d. bij eindvonnis ardoen ; gemecnz.
lk zal het wel klaren , in orde brengen.
—igbeid, yr. gereedheid : Klarigheid
maker,, gereed maken ; ook : ten einde
brengen. —inet, yr. (mrv. -ten,) zeker
blaasspeeltuig. —inetblazer,, m. —Inettist, m. (van den -, mrv. -ten,) —1nettoon , m. —ing , yr. bet kiacen.
—oen „ yr. (mrv. -en,) eene soort vary
trompet met seer heldere en doordringende
toonen. –oenblazer, in. –oenge-

luid , o. –oentoon m.
Klas, yr. (mrv. -sen.) in Gelderl. , klad,
Klasse , y r.(mrv. -n,) eene afdeeling inzonderh. op de school.

Klassen, o. w. met H., geluid met eene
zweep inaken.

Klater , yr. (mrv. -s,) een kinderspeeltuig,
een staafje met lichen omringd ; eene ratel.

—en , o. w. met EL, een aanhoudend rammelend or rommelend geluid maken : De
donder klatert. goud, o. tot seer dunne
blaadjes geslagen geel koper. —ing yr.
Slats, tusschenw.om het geluid uit te drukken , hetwelk een week ligchaam rnaakt ,
wanneer het tegen iets anders wordt gewr,rpen.
Zie Mits.
Klauteraar in. (des -s, mrv. -s,). die
klautert. o. W. met H., wanneer de
voortduring , en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld .wordt, zich naar boven
of naar beneden bewegen , terwij1 men zich
met handen en vodten of met de klaauwea
vasthoudt : De knaap is met nweite naar
boven geklauterd. —ling, y r. —paal,
m. —post, in.
Klavaatshamer, m. breeuwhamer.
Klavecinit , yr. (mrv. -men,) een speeltuig met metalen snare!), zie Cimbaal.
—baal , yr. klavecim. —bel , yr. (mrv.
-s,) klavecim. —snaar , y r. —speelster,, yr. –spel , o. –speler, m.
–steller m.
Klaver, yr. een geslacht van planten met
tien meeldraden en langwerpig roode of

spitse bladen , van Welke er drie op een'
steel bij elkander staan; inzonderh. de gewone
weideklaver met bolronde roode of witte
bloemknoppen,een voortrefielijk beestevoeder:
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Persche May er. —akker m. —Mad,
o. klissekruid.
rileept; schakelnet.
0. blad der Mayer ; fig. Brie vrienden of Kleemsch , (-er, -ste,) by. weinig gehruik.
vertrouwelingen ; kaart met klaverbiaden
kleverig , papperig : Kleernsch brood.
geteekend.—bloeirn , yr. —bouw , m.
enz. , zie Klein , enz.
–ben ,
—doek o, kanefas. —en o. w. met Kleerbak, m. bak voor
H., in klaver weiden. (Klaveren, zie
y r. kieermand. –bezel= , m. –borKlauteren.) —en, y r. (mrv. -s,) eene
stel, m. –kamer , vr.–kas,–kast,
van de vier kieuren der speelkaarten : Ik
yr. –kist , yr. –kooper, m. –kooperij , yr. –koopster, y r. –maheb Beene klaverens.-, onverb. by. dat
tot die kleur van speelkaarten behoort :
ken , o. beroep van kleerrnaker.
.Klaveren aas. lie Marten. —honig, KleArmaker, m. iemand , die kleederen
hoing door de bijen nit klaverbloemen
maakt. –sambacht, o. •--sbedrijf,
verzameld. , o. tot hoof gedroogde
0. –sberoep , o. –sdochter , yr.
klaver.–ig zie Klaverrijk. —jas–sel, yr. –sgaren , o. --sgild,
sen o. w. met H., (ik klaverjas, enz.,)
o. –sjongen , in. –sknecht , m.
jasseri ; fig. zich in de klaver vermaken.
–smaat, yr. –snaald, yr. –spers-

—maaijen o. —maaijer m.
ijzer,o.–srekening,vr.–sschaar,
—rijk (-er, -st,) by. met veel klaver
yr. –stafel , yr. –svrouw, Yr. –sbegroeid. —weide, yr. weide met Mayer.
weduw, yr. –swerk , o. –swin.
—zaad, o. zeis, yr. _zode yr.
kel, m. –szoon, m.
Wavier o. (des -s, -en,) klavecim; KleArmand, y r. linnenmand. -schacht,
aan een orgel , piano , enz. de gezamelijke
-schaft, yr. kleerstok. -snijder,, m.
toetsen ; gedeelte van een spinnewiel , over
kleermaker. —stok, rn. droogstok. —tob,
weiks haakjes de draad loopt. —les , vr.
—tobbe, yr. waschtobbe. verkooper m. —winkel m. —worm ,
–muziek yr. –sleutel -snaar, yr. –speelster, yr. –spel,
m. —zolder,, m. droogzolder voor de
o. –speler , rn. sink , –tje o.
wasch.
(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van klavier.
Mei , yr. eene vette kleverige aarde :
Kleed , o. (des -s, -eren, kleéren,) hetgene
klei werken boetse'ren. Sprw. zie Kloet.
het menschelijke lig-chaam tot deksel en vaak
ook tot sieraad dient : Een nieuw kleed
aandoen. Een pak kledren. Een kind in de
kledren steken; fig. Iemand in de kleiren
steken, hem bedotten. Dat raakt mijne
koude kleeden niet, dat gaat mij niet aan.
Spew. Het kleed maakt den man , men sehat
den mensch gewoonlijk naar zijne kleeding.
linnet) , hetzij vuil of schoon ; van daar :

*-, kleiweg : De klei rijden ; fig. Hij heeft
de klei gereden , hij heeft eene groote
teleurstelling ondervonden. *-, kledand :
Deze aardappels zijn in de kki gegroeid.
—aardappel, rn. —aelitig, (-er,
-st,) by . naar klei gelijkende; klei bevattende.
—achtigkeid , vr. --akker , m.
—hoer, m. hoer die kleiland heeft.

Kleèrkist, Kleermand, Kleer-

yr. mre. zemelen van boekweit.) —laag,
yr. —land, o.
Klein , (-er, -st.) by. 1.) zinnelijk , van
geringen omvang : Eene kleine stad. De
kleine vinger , teen. Een kleine voet.
Kleine oogen.fKlein (in kleine deelen) leakken , snijden. Klein geld. *-, van geringe
hoogte of lengte : Een klein mensek; van
hier, onvolwassen : De kleinen, de kinderen.
*-, B ering in dour : Ben klein uur.
Bering met opzigt tot getal of menigte :
Een klein getal , gezelschap. Eene kleine
som. De kleine uitgaven. Een Urine honderd
gulden.*-, 2.) onzinnel ij k, een' geringen
graad van inwendige sterkte bezittende :
Een klein ongeluk. *-, onbeduidend met
opzigt tot de waarde of de gevolgen , gering : Kleine misslag-en. Een klein
vergifip. Een klein verstand. Klein
aehten. ten aanzien van stand , gerinc :
Groot en klein. Grooten en ,kleinen.
*-, o. geringheid , geringe hoeveelheid; als:
In het klein kandelen, eeri' kleinen handel
drriven. In het klein verkoopen , arbeiden

stok, enz. (mrv. -en,) dekkleed , zie
de samengestelde Altaarkleed, Inekkleed Tafelkleed, enz. —azje,
yr. kleedkj. —en, b. w. kleederen aandoen:
Zich kleeden. Zich in rouwgewaad kleeden;
fig. wel staan : Die kleur zal Naar niet
kleeden.
kleederen maken voor iemand :
Wie kleedt u? kleederen bekostigen voor
iemand : De armen ofnaakten kleeden. *-,
bedekken. —erdragt, yr. dragt, wijze
van kleeden. —er, in samenstelling, wordt
veelal tot kledr verkort. --eren, o. mrv.
van kleed. —erpracht, yr. —ij yr.
kleederen. —ing , vr. (mrv'. -ea.) het
kleeden; kleedij. —ingstuk, o. —je ,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van liked;
schoorsteenkleedje; kleed eener vrouw,, dat
van den hats tot de voeten reikt. —kamer,
yr. —ster, yr. (mrv.
kamenier.
rn. enkel rri : Van kleef zijn, gerneenz. vasthoudend of gierig zijn. —achtig , (-er, -st,) by. dat gernakkelijk kleedt,
—garen, o. een net , dat over den grond

—gat, o. --grond, m.
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tige spreuk. --staartig, by. van woorden,
tegenstell. van in het groot , zie Groot.
welke den klemtoon op het einde bekomen
—achter,, m. (des -s, mrv.-s,) die klein
hroereren heeft eve klernstaartigen basterdacht. —achtig, by. eenigszins klein.
uitgang. —toon, m. nadeukkelijke toon.
--achting, vr. minachting. - doch—vogel , m. een havik , dus geheeten ,
ter , y r. dochter van een kind. —e , m.
dewiji hij zijde prooi tusschen de pooten
en yr. (des -n, mrv. -n,) kind. —en , b.w.
klemt. —woord, o. krachtig wooed.
kleiner maken ; fig. kleinmoedig waken. *-,
o. w. met Z. , verminderen , kleiner worden. Wens , yr. (mrv. -zen,) filtreerdoek,
zijgdoek.
—eren., b. w. de achting vaa iemand
verkleinen. —Bring, yr. —geestig, Klenzen , b. w. doorzijgen , filtreren.
—er, m. (des -s, mrv..-s.) klens. —jug,
(-er, -st,) by. wiens geest aan kleinigheden
yr. (mrv. -en.)
hangt. -- geestigheid, yr. —geloovig, (-er,-st,) by. weinig geloof hebben- Klep, vr. (mrv. -pen,) (behalve de beteekenissen , die hij klap yr. zijn opgegeven,) jets,
de; ligtgeloovig.—hartig, (-er. -st,) by. en
dat aan de eene zijde vastzit en zich op en
bw. weinig hart of moed hebbende, lafhartig.
neer laat bewegen of opera en sluit : De
—hartigheid, yr. —hartiglijk,
klep van de broek , van een' zak , van eene
bw. —heid , yr. —igheid, vv. (mrv.
pomp , van een' pet. --el, m. (des -s, mrv.
-heden,) nietigheid, beuzeling, onbeduidende
-s,) het ijzer,, dat in eene klok hangt , tegen
zaak. —ing , yr. —kind, o. kindskind.
den hinnenrand slaat en bet geluid voort—moedig , (-cr. -st.) be. kleinhartig.
brengt. Sprw. Hij heeft hooren luijen, maar
—moedigheid yr. —ood , o. (des
weet niet, wear de klepel hangt, 4 heeft iets,
-s, mrv. -en,) elk kostelijk ding , kostbaar
van de zaak gehoord , maar het eigenlijke
edelgesteente ; fig. al wat ons dierbaar is.
weet hij niet. *-, neb van den ooijevaar ; fig.
Kleins, enz. , zie Miens , enz.
Zij heeft een' lustigen klepel, zij kan goed
Kleinsmid, m. smid , die allerlei klein
praten. —eltje , o. (des -s, mrv. -s,) verwerk maakt. —te, yr. (rnrv. -n,) kleinheid.
kleinw, van klepel.-pel, m. (des -s, mrv.-s,)
—tje , o. (des -s, nar y . -s,) kleine, kind;
klapspaan aan een' rnolentremel. - pen,
kleine zaak : Op de kleintjes passen , op de
w. met H. , met de klep of klap slaan i
geringste zaken letten ; inzonderh. zuinig
den klepel tegen den rand der klok laten
zijn. Sprw. Veel kleintjes maken een grootfe.
slaan ; van den ooijevaar, een kleppend ge—verwer , m. —zeerig, (-er, -st.)
luid voortbrengen.*-, b. w. , als : De klok
by . gevoelig ; fig. kitteloorig. —zeerigkleppen. --per , m. (des -s. mrv. -s,) die
heid, yr.
klept ; klepperman ; cen dug rijpaard.
Kleinzen , enz. , zie Klenzen , enz.
—peren, o. w. met H., van den ooijevaar,
lileinzoon, m, zoon van iemands kind.
kleppen ; klappertanden. —perman ,
31.1eipad, o. pad van of over klei. —spoor,
zie Klapperman.—pertje , o.,(d.es
o. soort van spoor door de klei.*-, yr. spoor ,
-s, mrv. -s,) verkleinw. van klepper ; inzonom op de klei te loopen, zie I.lisspoor.
derh. een houtworm , zie Illorlogie.
—weg, in.
Mem , yr. (mrv. -men,) een werktuig om te Klerk , m. (des -s, mrv. -en,) hulpschrijver,
schrijver. —anibt , o. —je, o. (des -s,
klemmen, valstrik : flier liggenvoetangels
mrv. -s.) — schap, o. (des -s.) klerkambt.
en klemmen. *-, naauwe doorgang , dock
weinig gebruikelijk ; fig. In de klem Klessen , zie Klassen , Kletsen.
(verlegenheid) raken , zijn , zitten. *-, na- Klets, tusschenw. hetweik het snerpende
geluid van een' slag uitdrukt , zie Klats,
druk : Klem aan iets bijzetten. Eene rede
dat enkel een minder scherp of fijn geluid
van klem. *-, kracht , sterkte : De klem
te kennen geeft : Klets ! kids ! zoo .cloeg
der regering.*-, eene kramp,inzonderli. in de
hij hem op de Icang.*-, yr. (mrv. -en,) kletkakebeenen , waarbij zich de tanden vast op
sende slag : Hij gaf hem eene klets in 't
elkander klemmen : De klem in den mond
gezigt ; fig. gemeenz. lemand eene klets
hebben.*-, m. (des -s,mrv. -men,) in sommige
aanzetten , eene schuld bij iemand maken.
streken, klemvogel. -- boon, yr. klimboon.
op de klets hakn , d. i. niet betalen. —en,
—grond, m. goede ankergrond. -hank,
o. w. met H. , een snerpend of kletsend geluid
m. haak om iets vast te klemmen , bij v. eene
voortbrengen: Net de zweep kletsen.*-, b. w.
plank aan de scbaafbank. —men, b. w. in
met eene klets werpen. —je, o. (des -s,
eene naauwere ruimte dringen of samenpermrv. -s,) verkleinw. van klets. —hop,
sen : De hand of Een, vinger klemmen. Zich
m. zeer boofd,-, m. en vr. iemand, welke een
klemmen.*-, o. w. met H., al te naauw zijn
zeer boofd heeft. —oor, o. fig. lange
of sluiten : De deur klemt ; fig. Dat klernt
zweep.
mij om 't hart , dat benaauwt mij. Die rede
klemt , is van klem. —merblad, liletteren, o. w. met H., cen scherp geluid voortbrengen , zoo als eene vloeistof op
-merkruid, o. klimop , eiloof.—rede,
een hard ligchaam : De regen klettert tegen
yr. rede van klem. —spreuk , yr. krach-
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tie giazen, Het regent , dat het klettert.

De koude klieren hebben , een kliergezwel

--ing, yr.
aan de keel hebben. *-, o. (des -s, Inn% -en,)
Kleumen, o. w. met H., van koude
in Gelderl., enz. hemdsboord. —achtig,
ineen krimpen. —er m. (des -s, mrv. -s,)
(-er, -st,) bv. dat lets van eene klier heeft ;
die geene koude verdragen kan. —sch
vol klieren. –beschrijving, yr.
(-er, -ste,) bv.die geene koude verdragen kan.
–gezwel, o. –ontleding, yr.
—ster, yr. (mrv. -s.)
–ontsteking, vr.–stof, y r. –tje,
lileun zie Munn.
o. (des -s, mrv. -s.) –zenuwkoorts, yr.
Thileunen, b. w. slaan , kloppen.
–ziekte, yr.
Fleur, vr. (rnrv. -en,) het uitwendige aanzien Klieven, h. w. kloven ; fig. De zee , de
baren de lucht klieven , zich er door been
bewegen.
Klif , o. (des -s,) steile buitenkant van het
land, waartegen de zee in den winter
•
aanslaat ; afgang eener steilte.
Klijf, o. (des -s,) klimop, klemmerkruid.
m. (des -s, mrv. -ken,) het onderste
koperen of ijzeren sink eerier kolf; fig.
gemeenz. Een houten klik , ceu lomperd ;
ook : een vrijer in de koelte. achterste
of uiterste stuk aan het roer van een sehip ;
voorslag , zie dit woord. —ken, b, w. in
't geheirn overbrengen , verklikken. *-, o. w.
met H. , ais : Dit klikt er niet aan, dat
is op verre na niet voldoende. —ker , m.
(des -s, mry -s.) —klakken, o. w. met
H., (ik klikklak, enz., ) het geluid van
herhaalde of verdubbelde slagen voortbrengm.
en. —spaan, in. rnotenkiepper.
en yr. die klikt. —spillen, o. w. met
El. , (ik klikspil , enz. ,) lanterfanten.
—ster , y r. (mrv. -s.)
Klim, o. (des -s.) klimop. m. zie Val.
Klimaat, o. (des -s, mrv. -ateri,)1nehtstreek.
Klimboon, Yr. elders klemboon, een
rankend plantgewas waaraan die soort van
boonen groeit , welke men snijdt en voor
wintergebruik inzout. —men, co. w. met
H., wanneer de voortduring, en met Z.,
wanneer de plaatsverandering hedoeld
worth (ik klom , geklomrnen,) zich vasthoudende op- of afstijgen , doch vooral het
eerste: Op een' boom klimmen ; fig. denk--ing, yr.
beelclig opstijgen: Zijne gebeden klommen ten
Klief,, y r. (mrv. -ven,) veroud. of verhasterd
hemel.*-, hoover worden: Kiimmendejaren.
in glief , dat in Gelderl. en elders nog in
*-, van de stem , rijzeil : Zij klimt hoof, -,
gebruik is voor spleet.
van hengsten en reuen , bespringen , dekken;
Kliek, y r. (mrv. -en,) uitgespogen slijm ;
in geluk toenemen. —mer m. (des -s,
enkel mrv. Klieken , ook : Kliehjes , overmrv.-s.)-ming, yr.–op, o. (des -s,) eiloof.
geschoten gedeelte van een' of meer maal–opblad, o. –oploof, o. –optijden : Wij eten morgen klieren , kl.ekjes.
struik , m. –optak , m. –stag , yr.
touw onder aan den boegspriet tot behulp der
—en, o. w. met H., spugen , slijm
matrozen , die aan het blind of brarnzeil lets
werpen ; stiikken en brokken van een'
maaltijd overlaten. —er , m. (des -s, rnrv,
te doen hebben. —ster, yr. (mrv. -s.)
-s,) die spuu F,t. —je o. (des -s, mrv. -s,) Kling. y r. (mrv. -en.) lemmet van een' degen:
lemand voor de klieg (den degen) eisehen
verkleinw. van kliek. —jesdag, m. dag,
waarop men mikel kliekjes eet. —potje, o.
of dagen ;Over de kling jagen , doe
kwispeldoor. yr. kleine schuld.
gen , nerilersabeien. zie Klingen.
—buil, —elbuil , m. armzakje in de
—ster , y r. (mrv. -s,) spuugster.
kerk , dus genoemd naar het belletje , dat
Flier , yr. (inn, -en.) zeker zacht , sponsachtig deel in een dierlijk. ligchaam , dat
er aan hangt. —en, yr. mrv. dorre duinea,
vochten afloridert: De klieren zijn gezwollen.
ongel. o. w. met H., klinken doch bijna,

der dingen , zoo als ze zich door de verschillende breking der lichtstralen aan ons
oog vertoonen : De roode , gel e, blaauwe ,
enz. kleur. Eene schoone , vaste kleur. -,
gelaatskleur : Van kleur veranderen.
blos : Eene kleur krijgen ; fig. schijn , voorkomen Eerie schoone kleuraan lets geven.
kerunerk , dat men doze of gene partij
toegedaan is : Dat dagblad heeft geene
kleur. —en, b. w. eene kleur aan nets
geven ; met verwen afzetten , zie ook Gekleurd, waarvoor men wel eons kleurd
boort zeggen. *-, 0. w. met H., eene kleur
krijgen ; van kleur veranderen , inzonderh.
blozen. —ig, (-er, -st,) b y . blozend , rood.
—ing , vr.—sel, o. (des -s, mrv. -s,) deze
of gene verfbereiding , om deze of gene
kleur aan jets te geven. —tje, 0. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van kleur.
Klenter yr. (mrv. -s,) een onnoozel meisje;
klein kind , meisje: Stoute kleuter.—gat,
o. kleuter. —geld , o. klein geld. —tje,
o. (des -s, rnrv. -s,) verkleinw, van kleuter.
Itleven, o. w. met H., door middel van
eene taaije vochtigheid blijven hangen: iliijne
tong kleeft of De tong kleeft mtj van dorsi
aan gehemeite. Bet pik kleeft aan de
ringers ; gemeenz. : Dat kleeft aan de
ribben , die spijs is voedzaam. *-, b. w. door
middel eener kleeistof , vasthechten. -erig,
(-er, -st,) b y . dat ligt kleeft, met eene
taaije voehtigheid overdekt : K leverige
bladert , handen. —erigheid, yr.
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zoo niet geheel, buiten gebruik. —etje o.
een verwarde knoop : Dat hear zit vol
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kling.
klissen. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verKlink m. (des -s, mrv. -en,) klap of slag,
kleinw. van klis. —klas 0. (van bet -,)
die klinkt : remand een' klink geven ; fig.
zeker smal boordsel of tusschenzetsel.
Van klink zijn, gemeenz. van belang of
—sekruid, o. gewas , dat
gewigt vr, eerie ijzeren , enz. staaF, die
klissen voortbrengt. —sea, b. w. als eerie
zich aan .het einde op en neer beweegt en
klis ineen warren , doch enkel in het verl.
ter sluiting van eene deur , enz. dient : De
dw. geklist, dooreen geward.
deur is op tie klink. een omgeklonken Klisteer , yr. (mrv. -eren,) darmspoeling,
spijker ; van eene kous het driehoekige stuk
Iavement:femand eene klisteer zetten.-der,
aan den enkel , soms wel van eerie andere
m. (des -s, mrv. s.) die klisteert.
kleur ; eene scheur. —deur , y r. deur met
vr. —ster,, y r. (rnrv. -s.)
eene klink. —dicht, o. een rijmend Klisteren , b. w. eene klisteer zetten.
gedicht van vier strophen, waarvan de twee Klit, yr. (rnrv. -ten,) His , klas : Met
cerste vier en de twee laatste drie verzen
klitten gomjed ; fig. Het garen is in de klit ,
hebben. —en , ongel. o. w. met H. , (ik
in de war. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
klonk , geklonken,) klank geven : De glazen
verkleinw. van klit.
klonken. Klinkende munt, d. gereed Wilts , yr. (mrv.-en,) teef ; fig. ligtekooi.
geld; fig. Dat zal hem vreemd in de ooren ]hits, tusschenw. kiets: Kilts Hats.' -en,
klinken, vreemd voorkomen. remand met
zie Kletsen.
klinkende woorden overhalen, hem met Kloek, (-er, -st.) by. en bw. schrander,
geld omkoopen. b. w. omklinken ; fig.
scherpzirmig : Eene kloeke huisvrouw.
vastmaken als met omgeklonken spijkers:
Een kloeke kop. Een kloek verstand ; van
Andromeda werd aan eene rots geklonken ;
hier gemeenz.: Men ken niet kloek (wijs)
fig. tot stand brengen : De zaak is geklonken.
uit hem warden. *-, vaardig tot den strijd,
-er, in. (des -s, mrv.-s,) die klinkt;
moedig , dapper: Een kloek soldaat. Kloeke
letter,, zelfklinker ; soort van harden steen,
'Leiden. groot, fang : Een kloeke kerel.
inzonderh. in gebruik orn de zoogenoemde
—aard, m. (des -s, nine. -s,) bekwaam
trottoirs der straten te leggen. —erpad
mensch. bw. —en, h. w. buiten
0. een van klinkers op !Inn' kant gelegd
gebruik , bemoedigen. —hartig, (-er,
voetpad fangs de huizen. —et, o. (des -s,
-st,) bv. en bw. moedig , dapper. —liarmrv. -ten,) kleine deur in eene stadspoort ,
tigheid , vr. —hartiglijk bw.
enz. —ing, yr. —je o. (des-s, mrv.-s,)
—heid, yr. —moedig, (-er, -st,) by.
verkleinw. van klink. — Maar, by. enkel,
en bw. kloekhartig. —moedigheid
louter, niets dan : Klinkklaar good.
bw. —zinnig,
yr.
—letter, yr. zelfklinker. —nagel
(-er, -st,) bw. scherpzinnig , schrander.
m. nagel , die omgeklonken wordt klink.
—zinnigheid, yr. —zinniglijk,
—werk, o. houtwerk , dat samengebw.
klonken worth.
Moen o. (des -s, mrv. -en,) kluwen.
Klip, yr. (mrv. -pen,) eene klipkooi , eene Kloen, zie Kluun. —tje , o. (des -s,
val waarmee yogis worden gevangen.
inrv. -s,) verkleinw. van liken.
14.1ip yr. (mrv. -pen,) eene steile harde rots , Kloet , m. (des -s, mrv. -en,) schippersboom;
inzonderh. wanneer de kruin vele gespletene
fig. Hij is een regte kloet, d. een
en verdeelde punten heeft , zoo wel op bet
lomperd. Daar zit klei aan den kloet ,
land , als in de zee , doch hoofdzakelijk
daar hapert iets. Hij slaat overal zijn'
in bet laatste geval: Eene blinde klip. Op
kloet in , hij bemoeit zich met alles. "-,
eene klip stooten. Eene klip te boven
kalkklopper, kalkstok. —en, h. w. met
zeilen, d. haar ontwij ken ; fig. Hij
een' kloet (een vaartilig) voortduwen. —er,
zal die klip niet te boven zeilen, hij zal
m. (des -s, mrv. -s.) --je, o. (des ..s,
dat gevaar niet ontkomen ; gemeen
mrv. -s,) verkleinw. van kloet. —stok,
liegt tegen de klippen aan, hij is een
m. schippersboom.
onbeschaamde leugenaar ; fig. een dringend 41(loft, yr. (mrv. -en,) troep , groep
gevaar, een gevaarlijk beletsel. -achtig, by.
schare ; zie ook Kiuft. —je o. (des
naar klippen gelijkende;zienlippig.-geit,
-s, mrv. -s,) verkleinw. van kloft.
vr. geit , die men op de hooge bergkruinen
, (de !dank der o als in vol,) m. (des
aantreft , wilde geit. —je, o, (des -s, mrv.
-s, mrv. -ken,) zeker geluid bij het door-s,) verkleinw. van klip. —kop, m. steenslikken van vochten ; van daar : teug , slok:
kraai. —pig, (-er, -st,) by. vol klippen.
Een klok bier. yr. gemeenz. klokhen.
—visch, m. een visch, die zich gaarne molt , yr. imrv. -ken, ) een hol , veelal
in de nabijheid van klippen ophoudt.
metalen ding in de gedaante van een' stompen,
bilis, yr. , (mrv. -sen,) de stekelige knop
beneden naar buiten gebogen' kegel , van
van het klissekruid , klit , klas ; klissekruid;
een' klepel voorzien , die , wanneer de klok

--- 429 ----

Ktok

Kloot

boerig vrouwspersoon ; vod . lap, lomp ; onbeduidend of nietswaardig ding, prul. —en,
o. w. met H., zijn tijd verbeuzelen ; fig.
Met zijn geld klongelen , zijn geld verspillen aan nietigheden. --ster yr.
heuzelaarster ; kwanselaarster. —tje o.
(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van klongel.
Klonk verl. tijd van klinken.
lilont, y r. (mrv. -en,) een vormloos stuk,
doch kleiner dan klomp; aardkluit; geronnen
stukje in bloed en andere cirp-re voorwerpen:
De stijfsel of De pap is vol klonten. —er,
yr. (ntrv. -s,) een hard en taai ligchaam
in jets, dat vloeibaar moest wezen Klotzters in melk. —erachtig zie Altonterig. —eren 0. w. met Z., tot klonters
verdikken , klonters krijgen : Geklonterde
melk. —erig (-er. -st,) by. vol klonters.
—ertje , 0. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van klonter. —ig, (-er, -st.) by. vol klonten.
--je o. (des -s, mrv. -s,) kleine Mont ;
inzonderh. klontje sniker : Wilt gij lierer
een klontje bij de thee 2
vr. (mrv.
Kloof,, verl. tijd van kluiven.
kloven.) eene spleet ; berst in de handen,
verenz. ; heist of spleet in eerie rots :
school zich in de kloof eener rots. als:
De kloof van ern horlogie, do doorgebrokene
sehijf boven de onrust. -biji, yr. -hawker,
m. —bout, 0. gokloofil bout. -je, o. (deg
-s. inrv. -s.) kleine kioof ; inzonderh. Kloofjen in de kin. —kin , yr. kin met ern
m. en yr. iemand met een kloofjen
in de kin. ---fines , o.
Klooster. o. (des -s, mrv. -s,) een vast
gehouw, binnen rnuren hesloten waarin
monniken of nonnen afgezonderd van de
wereld leven : Ira een klooster gaan. -,
de personen . die in ern klooster leven.
—achtig, (-er, -st.) by. naar een klooster
gelijkende ; zie Kloosterlijk.—broeder , —ibroer , in. persoon , (lie i n een
—toren, m.—touw,o. —vormig,bv.
klooster het huiswerk verrigt. —eel. yr.
verl. tijd van klimmen.
_en. b. w. in een klooster doen.
Klommer, m. (des -s, mrv. -s,) weinig
rn. gang in een klooster. —garen o.
gebruik. leugen , uitylugt. o.
garen dat in een klooster gesponnen is.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van klommer.
____.gebonw,„ 0. —gelofte , y r. —geIflomp , m. (des -s, mrv. -en,) een samenvangenis. vr.—gewaad, 0.—goed
bangend, vormloos, meestal rondachtig stuk
0. goed dat aan een klooster hehoort ;
van aanmerkelijke grootte: Een klomp erts,
in kloosters gernaakie goederen. —ing ,
lood,goud. aarde.*- ; houten schoen Klomyr. —juffer vr. non ; jonge dochter
pen dragen. Sprw. Met de klompen op het
met eeri vroom uiterlijk. - . kerk , yr.
onvoorzigtig
aanva3rden.
s
komen
,
jets
ij
.—linechten , m. mrv. krijgslieden ter
Met de klompen van het ijs blijven., zich
verdediging van een klooster. —latijn,
met jets niet inlaten. —achtig (-er ,
o. monnikenlatijn , slecht Latijn.
-st,) b y . naar klompen gelijkende; klompig.
lieden , m. lieden , welke tot bet
o.
—ig 9 (-er. -st,) b y . uit klompen bestaande.
klooster behooren , ten deele monniken of
—je, o. (des -s, -s.) verkleinw. van
nonnen , ten deele andere personen. —Iijik,
klomp; inzonderh. klontje (suiker). —zak,
(-er, -st,) by. tot een klooster hehoorende,
m. boertend , als: remand klompzak geven,
van een klooster ; fig. stil eenzaam , afgehem afrossen.
m. en yr. morinik , non.
zonderd.
Wong, verl. tijd van klingen.
m. soldaat ter verdecliging van een
Klongel, y r. (mrv. -s,) slonsachtig en
wordt bewogen , een geluid voortbrengt
Eene klok gieten, doopen. De klok luiden.
Op de klokken spelen ; fig. Iets aan de
klok of aan de groote klok hang en , het
ruchtbaar maken. Eene klok opsteken , nit
al le kracht schreetiwen.*--, slaand of hangend
uurwerk, dat de uren slaat en aanwijst:
De klok slaat drie uur ; fig. 1k kan wet
hooren wat de klok slaat, ik begrijp
thans, wat men verlangt. 46-, naam van
onderscheidene meer of minder klokvormige
dingen , bij v. aan een slaand uurwerk ;
om meloenen te trekker,; deksel van een'
helm , stolp om het your te dekken ; sieraad
in de ooren der vronwen ; klokvormige kelk
van sommige bloemen ; zekere bloem ,
anders klokje.
Kloker , m. (des -s. mrv. -s,) in sommige
streken pikevroeter.
Ifilokgieter, m. die klokken giet. —ij, yr.
Klokhen, yr. broedhen ; hen die ,jongen
heeft.
Klokhuis , o. zaadhuisje van appels en
peren ; restje tabak in Gene pijp.
Itiokje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
klok ; inzonderh. naam van onderscheidene
gewassen met klokvormige bloemen ; meer
bepaaldelijk de Campanula van LINNAEUs.
Iilokken , (van klok, o. w. met H.,
het klok-geluid maker) ; bet geluid van
eerie broeihen maken.
Klokkenist, m. (van den -, mrv. -en.)
die op de klokken speelt. —kemaker ,
m. —kespel. o. spel op klokken ; klokken, waarop gespeeld wordt. --kespeler m. —ketoren , m.—klepel, rn.
—luider, m. reep , m. kloktouw ;
fig. als : Aan den klokreep kungen , algemeen ruchtbaar maken. —slag, rn. het
slaan der klok. —spijs , vr. metaal , waarvan men klokken giet ; fig. geliefkoosde spijs.
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klooster. —lucht, yr. —muur, m.
stookgeene klossen,*-, bal, in de beugelbaan;
muur van een kloostergebouw ; hoop ringsoort van oversehoen , ontleend van het
muur om een klooster en de daartoe
klossende geluid; soort van rol, waarop men
behoorende gebouwen. —plein, o.
garen spirit of windt ; van bier : een der
kleine klossen, waarvan zieh koordedraaijers,
—poort, yr. —regel,rn.—straf, yr.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
kantwerksters, enz., bij him' arbeid bedienen;
klooster. —tucht yr. —tuin, m.
versebillende Bingen, hetzij om onder icts te
—vader, opperste van eery klooster.
leggen, of tot andere cinder,. —baan, yr.
—y olk, o. monniken of former); soldaten
beugelbaan. —beitel, m. bout , waarmee
ter verdediging van een klooster. —voogd,
in de beugelbaan de bal wordt geslagen.
m. prior. —voogdij, yr. —vrouw,
—beugel, m. bear el in het klosspel.
vr. kloosteritilfer. —werk o. —wet,
—je, —ken, o. (des -s, mrv.
yr. —zuster Yr. vtouwelijk persoon ,
—koord, yr. gekloste koord. --poort
die in een klooster het huiswerk verrie.
y r. —ring, m. beim& , zie de laatste
Kloot, m. (des -s, rnrv. -en,) houten hal; fig.
beteekenis van dit woord. —sen , b. w.
De kloot roll nog, de zaak is nog niet
door middel of met behulp van klossen
afgedaan. hemelligchaarn ; teelbal. -vervaardigen : Men klost kant, koord. -,
a,chtig, bv. klouvorrnig. —boog, m.
o. w. met H., het klosspel spelen beugeboog om er klooten meé te sehieten.— je,
len ; in het gaan een zwaar gedruisch met de
voeten waken, inzonderh. met klompen.
0, (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kloot.
—jesvolk o. gepeupel , gemeen.
—spel, o.
—set by. enkel in : Klootsehe drieo. w. met H. , een dof geluid
voortbrengen , gelijk tegen jets aanslaand
hoeksmeting. —spel, o. —vormig,
bv. —zak m. balzak.
water doet : De golven klotsen tegen het
lilop m. (des -s, mrv. -pen,) slag ; geslagen
schip. —ing yr.
teeken op eene must; slagen : Klop krijyen, Itlouwen zie
4
Seven. -, yr. eene geestelijke doehter , die
zie Klaauwen; breeubij bet kiezen van haar' stand aan den
wen; harken, met de hark losmaken. -er, in.
Iceraar harer kerk de gelofte der onthou( des -s, mrv. -s,) breeuwer ; breeuwhamer ;
ding van den echt doet. —hamer , in.
fig. Een wakkere klouwer, een sterkejongen.
—hengst m. hengst , dim men door
Het is een' klouwer van een' os!
bet verhrijzelen der teelballen met eel,' lliloven, b. w. in jets eene kloof slaan of
hakken en het gelijktijdig splijten : Bout
houten hamer tot de voortteling ongeschikt
maakt ; een niet bchoorlijk gesneden hengst;
kloven ; van bier Dieren met gekloofde
hengst, hij wien een of beide hallen riiet
voeten , d. i. met klaauwen.4-, o. w. met H.,
in den balzakbangen , mar in het ligehaam
splijten , zich laten kloven Dit bout
opgetrokken zijn. —je o. (des -s, mrv.
klooft sleek. (lilovenier, m. (des -s.
- s,) verkleinw. van klop. —pen , o .
mrv. -s„) kolvenier.) —er, in. (des -s,mrv.
met H., een' doffen klank doen booren of
-s.) —ing, yr.
door slaan voortb. engen , gel ijk die ontstaat , Klucht , yr. (fire. -en,) iets , dat lagchen
wanneer men met een stomp hard ligehaarn
verwekt , eerie gra il , poets : lemand eene
klucht vertellen. *-, tooneelspel vol lage
op een ander slaat Ran de deur kloppen.
boerterijen , om lagchen te verwekken.
Bet hart klopt ; van hier fig. Een
—ig (-er, -st,) by. en bw. vol kluchten ,
kloppend (beschuldigend) geweten. remand
grappig ; zonderling , vreemd , bespottelijk.
op de singers kloppen, hem zacht bestrafren.
—igheid, yr. —iglijk , bw. —je
4.• b. w. lets herliaald slaan , zoo dat het
een dof geluid geelt Hennep kloppen.
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van klucht.
Linnen kloppen. Een' spijker in den muur
—maker , m, poetsemaker„ —spel,
Icloppen. Bet stof uit de kledren kloppen.
o. kluchtig tooneelspel. —speldichter
Papier kloppen. Eijeren kloppen. —per,
m. —speler, m.
m. (des -s, mrv. -s,) die klopt; deurklopper,, Kluft , yr. (mrv. -en,) kloof, spleet; wijk (in
sommige steden). --beer, m. wijkmeester.
soort van hamer, die aan eerie deur hangt
—je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
en, opgetild, op een' metalen knop salt; fig.
kluft. —predikant, m. predikant eener
het geweten. —pertje, o. (des -s, mrv.
verkleinw. van klopper. — ping yr.
wijk. —werk o. mast nit vele stukken.
(mrv. -en,)—scheen , yr. kromme scheen; Wulf, yr. (mrv. -ven,) klaauw, inzonderh.
van vogels ; fig. hand van menschen , met
likhout der schoenmakers ; kleine viool.
bet bijdenkbeeld van verachtelijk geweld :
—steers., m. steep, waarop de boekbinders
Als ik hem in de kluiven krijg!*-,gemeenz.,
de blades kloppen. —ster, yr. (mrv. -s.)
babbelaarster ; zie ook Iiluifje.—folk.
—zee, yr. zee, welke tegen het schip slaat.
vv. voorfok op een sehip.—je, o. (des -s,mrs.
m. (van den -, mrv. -sen,) kort dik
-s,) verkleinw. van Iduif;inzonderh. beentje,
Auk bout , inzonderh. om te brander) : .1k
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waarvan men het vleesch arkluilt ; fig.
Dat is een lekker ster , vr.
(mrv. -s,) die klnift.
zie
Minis, yr. (mrv. -zen,) eene !maim ingeslotene ruirnte; woonvertrek van een' monnik
of van dengenen , die nit een godsdienstig,
bcginsel de eenzaamheid zoekt ; fig. emnzaamheid. verwulfsel van men' kelder ;
een der twee gates voor aan men schip
waardoor men de ankertouwen viert.
—band , m. een hand tusschen bet eerste
en tweede dek eenige duimen onder de
kluisgaten. —gat, o. kluis in de laatste
beteekenis. --stout, o. balk , waarin de
kluisgaten zijn ; stop van een kluisgat. —je,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kluis.
—kussen, o. kussen in de kluisgaten.
—prop m. —rol, yr.
Minister, yr. (fury. -s,) ding, waarin sets
wordt gesloten , bij v. bungel van een paard,
enz.; inzonderh. boci. die men een' gevangene
aandoet Men deed hem de kluisters aan;
fig. beletsel, belemmering. —en, b. w. in
kluisters sluiten ; fig. vast verbinden : Aan
zich kluisteren. —ing , yr.
Mluiszak, rn. met werk gevulde zak , dies
men in de kluisgaten stopt, om het indringen
van het water te beletten.
Kluft, yr. (mrv. -en,) een onregelmatig en
samenhangend stuk aarde, klei , en dergelijke:
Eene kluit aarde. lemand met kluiten
werpen ; fig. gemeenz. : Op de kluiten
komen , vooruit gaan , rijker worden. -,
soort van onregelmatig gevormden turf,
brok turf: Wij stoken kluiten. Zie ook
klont Monter , brok.
zie --bong, m.
boog , waarmede kluiten of keijen worden
geschoten , klootboog. —ebreker, m.
in den landb. , eene rol ter breking der
kluiten. —ig, (-er, -st,) by. waarin kluiten
zijn. —je, o. (des -s, mry -s,) verkleinw.
van kluit. Sprw. Die een kluitje heeft
heeft er gaarne een turfj e bij , ieder tracht
datgene te vermeerderen , wat hij heeft.
klompje of stukje kandij, klontje.
Mluiven,ongel b. w. (ik kl000f, gekloven, )
jets met de vinge rs en de tanden afzonderen
en wegnemen : Het vleesch van een been
kluiven. *-, kluivende het vleesch van iets
wegnemen : Een beentje kluiven ; fig. Gij
zult daar wet aan te kluiven hebben , dat
zal u moeite kosten. o. w. met H.. door
laf gepraat zich gek aanstellen. —er, m.
(des -s, mrv. -s,) die beentjes of knaagt ;
fig. vrek, schraper. —ing, yr.
Kluizen, o. w. met H., als een kluizenaar,
d. geheel alleen wonen ; tegen de kluisgaten
slaan ; fig. Het zal daar lustig kluiten ,
men zal er elkander bij de ooren pakken.
—aar m. (des -s, mrv. -s,) die in eene

kluis woont , d. uit een beginsel
van godsvrucht in de eenzaamheid woont ;
fig. iemand , die alleen woont , of ten minste
niet in de wereld of onder menschen kornt.
—aarsehe, yr. (mrv. , -n,) kluizenaarster.
-aarsleven, o. -aarster, yr. (mrv. -s.)
alleen levende vrouw,, die niet onder menschen komt. —aarsvvoning, vr.
Klun el, enz. , zie
enz.
liluppel, m. (des -s, mrv. -s,) werktuig
orn Inee te kloppen korte dikke stok ;
inzonderh. bet korte dikke bout van een'
viegel. —en, b. w. met kluppels slaan,
werpen of dooden ; van bier : De kat
knuppelen , zeker Vi reed aa rd ig spel , waarbij
eene opgehangene ton, in welke men eene
kat heeft opgesloten , zoo Lang met kluppels
wordt geworpen , tot er eene opening in ontstaat , waardoor het van angst half doode
en razende Bier ontvlugten kan. —koek,
m. snort van langen stijven koek. —spel,
o. spel met
—tje, o. (des -s,
-s,) verkleinw. van kluppel. —vers,
o. versregel , die op . het einde even zoo
rijmt als de voorgaande.
Mints , yr. gemeenz. fig. Hij is de kluts
kwijt , hij is van zijn stuk. —ei, o. geklutst
ei. en , b. w. (eijeren) in eene kom door
elkander slaan ; fig. Allies door elkander
kluiten , warren.
Kluun, yr. (mrv. klunen,) soort van kleinen
gebaggerden turf. o. (des -s,) in Groningen
soort van lekker bier.
Mlasven, o. (des -s, mrv. -s,) rond
chasm, dat uit over elkander gewonden
draden bestaat : Een kluwen saaiiet ; fig.
Hoe zal dat kluwen afloopen? hoe zal
die zaak eindigen ? Sprw. zie Ursa&
—en, b. w. tot can kluwen winden.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
kluwen.
Knaagdier, o. knagend dier,, bij v. eene
rot. —step , yr. (mrv. -s,) die knaagt.
Knaap, m. (des -s, mrv. knapen,) een
jongeling ; gewoonlijk een mannelijk kind
tot omstreeks bet 14de jaar ; weleer ook
bediende , slaaf ; fig. 'Lis een wonderlijke
knaap, snaak. lielitstander; zie Schadknaap. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van knaap. —jeskruid, o. zeker
gewas , was woad uit twee knollen bestaat,
die naar de teelhal len van een' knaap gelijken,
Orehis , L. —sehap, a. (des -s.) dienstbaarheid.

Knaauwen , b. w. kaauwen om uit te
zuigen , knagend kaauwen. —er, m. (des
-s, mrv. -s.) —ing, y r. —sel , o. (des
mrv. -s,) bet geknaauwde. —ster,
(mrv. -s.)
linabhelaar, m.(des -s, mrv. -s,)—aarster, yr. (mrv. -s,) die knabbelt. —en, o,
w. met H., met de tanden knapen : Op
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linap
het gebit knabbelen, 'Ian het brood knabbelen.*--, b. w. op iets knabbelen. —ing, yr.
linage'', b. en o. w. met H., met beirulp
der tanden van een vast ligchaarn in kleine
deelen trachten los te maker ' : De bond
knaagt het been of aan het been. *-, langzaam invreten of verteren ; fig. eerie aan•
houdende en allengs toenemende smartelijke
en onaangenarne gewaarwording veroorzaken:
Een knagend geweten. De smart knaagt
aan mijn hart. —er, rn. (des -s, mrv. -s.)
—ing, yr. (mrv. -en,) het knagen ; fig.
wroeging , foltering.
Itnak, tusscheuw. ter uitdrukking van het
geluid , dat het on verwachte gehee I of gedeeltelijk breken van een hard ligchaarn veroorzaakt : Knak I en het :prong uiteen !
*-, m. (des -s, mrv. -ken,) geluid van iets,
dat knakt ; breuk : Die stok bee ft een'
knak ; fig. Die val heeft een' knak can
zijne gezondheid toeg ebracht. I I unne vriendschap kreeg een' knak , er ontstond eene
verwijdering tusschen hen.*-, als praedicatief
b y . in 't gemeenz. verkeer : .Hij is knak ,
niet wet gernutst. --Kamer, beukhamer.
—ken, o. w. met H., het geluid knak
laten hooren : Zijne vingers laten knakken.
Met de vingers knakken. *-, met Z., met
een' knak breken , een' knak krijgen : De
steel is geknakt. *-, b. w. met een' knak
breken , breken zonder te scheideri : Wie
heeft die tulp geknakt? Rennep knakken;
fig. nadeel aan iets toebrengen.—king, vr.
*Knal, m. (des -s, mrv. -len,) plotseling
geluid, 't welk de lucht hevig beweegt ,
bij v. bij het afschieten van een geweer.
—len., o. w. met H., een' knal veroorzaken.
linap, m. (des -s, mrv. -pen,) geluid, dat
een brekend of uiteenspringend voorwerp
te weeg brengt : De balk gaf een' knap ;
fig. gemeenz. spijs ; eten : Wij zljn aan
den knap. Den knap ophebben. Van den
knap houden. *--, (-per, -st,) b y . en bw.
sluitend ; van hier : net , proper : Knap
gekleed zijn. Ecne knappe dercn. *-,
bekwaam, handig , vaardig : Knap ter pen,
die fraai en vlug schrijft. —bus, vr.
klakkebus. —handig, (-er, -st,) by. en
bw. vaardig , behendig , yiug.—handig-

Rums.

(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van knapper;
inzonderh. een met eene ligt ontvlam bare stof
gevuld papieren halletje, dat, plotseling op
een' hard ligchaam geworpen, een' knap
geeft. —zak , m. zak , waarin men de spijs
bewaart.
lanarsbeen, 0. kraakheen. —beenig,
(-er, -st,) by. vol knarsbeen. —en , o. w.
met H., een' fijnen trillenden Malik voortbrengen : Op de tanden knarsen. Een
valsche knarsende toon-etanden, a. w.
met H. , (ik ktrarsetand, enz.) op de tanden
knarsen. —ing , yr.
linaster,, m. (des -5, mrv.-s,) fijnste soort
van rooktabak , die in korven wordt verzonden.
Knecht , m. (des -5, mrv. -en, -s,) dienaar;
dienstbode ; ambachtsgezel ; fig. Stomme
knecht, zeker gestel , waarop men bij eene
tafel borden, enz. pianist. *-, op sehepen ,
een refit opstaand hout digt bij den mast tot
gebruik der hijschtouwen; zie ook Krijgsknecht, Laarzeknecht, enz. en

linechtje.—elijk,zieltinechtsch,
—je, —ken, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van knecht ; knaapje, jongen ..i
bier en daar op het land . bij den dans ,
manspersoort. —sch , by. dienstbaar ;
slaafsch. —sehap , o. (des -s,) dienstbare
staat.—sloon, m. en o„ —wijze 7 bw.
als een knecht.
line-den, b. w. een week vochtig ligchaam
met handen of voeten dooreen wcrken : Men
kneedt het deeg, de klei ;. fig. vermurwen ;
verteederen; ineen dringen. —er , rn. (des
-s, mrv. -s.) —ing , yr.
lineedster,, yr. mrv. -s.) die kneedt.
Kneep , y en!. tijd van knijpen. *-, yr.
(mrv. knepen,) het knijpen : Zij gaf hem
eene kneep. *..., overblijvend spoor vart
knijpen; plooi ; bij kleermak. en naaist.,
inval van achteren in een kleed : Een rok
met eene lange kneel). Die jas is te kart
van kneep ; fig. looze streek : Dat zijn maar
knepen. Ik vat de kneep. --je, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van kneep.
—jests-tuts, —mitts , zie linipmitts. —rok , m. naauwe rok.

linekel, zie Kneukel, —huis , o.
beencierhais.

heid, vr.--handiglijk, bw.—Reid, Knel , yr. (mrv. -len,) klemming, knijping;
yr. —jes, bw. verkleinw, van knap.
val , waarin men Wilde dieren vangt ; lig.
—kers, y r. knappende kers. --koek,
Jude keel (verlegenhei 1) zijn. —len , I),
m. knappende koek. —pen , o. w. met
w. klemmen . kwellen , knij pen : Knellende
Z., met een' knap breken. *--, met H., een'
banden ;
fig.
drukken ,
benaauwen.
knappend geluid maken: Met den &int en den
—ling, yr.
singer knappen. Met de zweep knappen. *-, Knepel, enz , lineppel, enz. , zie
b. w. eten ; knaphandig grijpen ; met een
linuppel , enz.
knap dooden , te bers en drukken met linersheen, enz., zie linarsbeen.enz.
den nagel van den duim: Eeneluis knappen. linetteren, enz.„ zie linitteren, enz.
—per , m. (des -s, mrv. -s,) hetgene knapt; linen., yr. (mrv. -en,) viasvink.—beurs,
knapkoek ; fig. Gene leugen. —pertje , o.
yr. spaarbeurs.
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Kneu
*Knew*, m. (van den -s,) de daad van
kneuzen.

Kneuter, yr. (mrv. -s,) kneu ; in sommige streken, kreuk , fronseling. —en, o.
w. met H., zingen als eene kneu ; fig. stamelen ; uit verdriet mompelen. b. w. in
sommige streken , kreuken. —ig, (-er, -st,)
by. gemelijk , verdrietig , preutelig ; in vele
streken , gekreukt , gefommeld. —ing yr.
—tje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
kneuter.
Kneutje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kneu.
Kneuzen , b. w. door drukking of schuring
kwetsen , blutsen Ik heb mijn' arm gekneusd ; fig. benadeelen , schenden. —ing,
yr. (mrv.-en,) het kneuzen; gekneusde plaats.
Knevel, m. (des -s, mrv. -s,) knuppel ;
in sommige streken , hef boom ; band ; fig.
stok , dien men iemand in den mond bindt,
om hem het spreken te beletten ; knevelde borstebaard :
draagt een' knevel.
lige aan den bek van sommige dieren;
fig. al wat sterk en groat is , bij v. : Dat
is een knevel , een groote os of een groat
en sterk mensch ; ook : dat is een snaak.
—aar m. (des -s, tnrv. -s,) nitzuiger ;
woekeraar. —a,arster, yr. (mrv. -s,) uitzuigster; woekeraarster. —arij yr. (mrv.
-en,) afzetterij , afpersing. —baard m.
knevel. —band , m. boei. —en , b. w.
een' stok in den mond binden ; iemand de
armen met touwen digt aan het lijf binden;
in boeijen slaan ; fig. plunderer , uitzuigen,1
uitplunderen. —er enz. , zie Knevelaar,9 enz. —ijzer, o. ijzer tot het in
orde brengen van den knevelbaard. —ing,
vr. —tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
an knevel.
— was o. was om den knevel
te doen staan en zwart te maken.
Knibbelaa,r, m. (des -s, mrv. -s,) - aarster, yr. die knibbelt ; die scherp dingt.
—achtig zie Kibbelachtig. -Am
rij, y r. (mrv.-en,) kibbelarij; scherp dingen.
- en,o.w. met If., knabbelen; kibbelen; scherp
dingen. —ig zie
—ing,
yr. —ster, y r. —ziek (-er, -st,) by.
geneigd om te knibbelen. —ziekte , yr.
—zucht v r.
zuciLtig ( -er, -st, )
by. kibbelziek.
Knie, yr. (mrv. kitten.) gewricht , dat bet
scheen- en dijbeen bij menschen en vele
dieren verbindt en de daardoor uitstekende
buiging : De knien buigen ; fig. Ik heb
mime knien nog niet gebogen ik heb
wegens drukte nog geen oogenblik kunnen
nederzitten. Op de knien liggen , bidden.
Op de knie vallen,nederknielen;fig. lets onder
de knie hebben , lets meester zijn. Volken
onder de knie brengen , bedwingen. *-, dat
gedeelte eener broek , 't welk de knie bedekt.
welk de
(mrv. -s,) een krom hout ,

Knik
deelen van een sehip aan elkander houdt ,
kniehout. —band , m. aan eene korte
broek de band onder de knie, welke met
een' gesp, enz. wordt vastgemaakt.—bankje 9 o. knielbankje. —boog, m. holligheid haven de kuit achter de knie, wade.
—bulging, yr. —dicht 9 o. knievers.
-gesp, m. gesp aan den knieband. - hout,
o. knie. —lap , m., —leer , o. lap of
leer ter beschutting der knie.
Kniezen, o. w. met H., de knie buigen :
met Z., loch
Ik kniel voor God alleen.
geknield liggen,
cnkel in : Geknield
op de knie of knien liggen. —ing yr.
enz. zie Scharnier, enz.
Knies , o. mrv. , zie Knie.
K.nieschijf, yr. het schijfvormige been
voor aan de knie.
Kniesoor,9 enz. zie Knijsoor,9 enz.
Kniestuk o. wapen voor de knie stuk ,
waarop eene of meer figuren tot aan de knie
zijn afgebeeld. —tie, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van knie. —vers 0. vers,
dat op de knie en in haast vervaardigd is.
Kniezen enz., zie Knijzen enz.
Knijf, o. (des -s, mrv. ven,) knipmes ;
oudtijds , een zvvaard. —je o. (des -s, mrv.
verkleinw. van knijf. —me' , o. knipmes.
Kn hju , enz., zie Ilkonljn enz.
Knijp , yr. knijping, engte ; fig. gemcenz.,
verlegenheid : Ik ben in de knifp. —en,
ongel. b. w. (ik kneep, geknepen,) drukken,
knellen : De sehoenen knijpen mid ; fig. De
boeren kftijpen, hun geld , enz. afpersen.
*-, meer bepaald, tusschen twee vingers of
eene tang vatten en drukken : Hij kneep
tnij in de wang.*-, o. w. met H., scherp
bij den wind zeilen ; als bet sterk vriest ,
zegt men : Het knijpt ; fig. Het zal er
knijpen , het zal moeijelijk zijn.. —er,
m. (des -s, rnrv. -s,) die knijpt fig. vrek,
gierigaard , uitzuiger1schaar van een' kreeft.
—ertje 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van knijper. yr. —rolk., m. al
te naauwe rok. —ster yr. (mrv. -s.)
—tang, yr. nijptang.
linljsoor, m. en yr. kniizer,, knijsster.
Knijsster, yr. (mrv. -s,) die knijst.
Kniezen, o. w. met H., een knagend verdriet hebben , door hartzeer gekweld worden:
Over lets knijzen. —er, tn. (des -s, mrv.
-s.) —ig, (-er, -st,) gencigd tot knijzen.
—ing, yr.
Knik , m. (des -s, mrv. -ken,) eene breuk
zonder scheiding, eene gedeeltelisike breuk :
Die steel heeft een' knik; zie Knak.
snelle beweging van het hoofd voorover
ten teeken van toestemming, goedkeuring of
begroetinp; Hij gaf Naar door een' knik
te kennen, dat zij vertrekken kon; fig. la
o. (des -s,
dezen knik (staat) der taken.
55

— 454 —
Kni kKnoe
knipt de nagels , het haar,, een patroon,
tnrve - s,)verkleinw, van knik.-kebeenen,
een kleedje , enz. *--, figures met de schaar
0. W. met 11., (ik knikkebeen, enz. ,) met
van papier, enz. snijden; met den nagel flood
o f k n ie n g aa n . — ke b
k n ikk en d e beenen
drukken : Luizen knippen, anders knappen.
Pollen, o. w. met IL, (ik knikkehol.
ver"-, de strooken van vrouwemutsen in de
enz..) door slaperigheid of zwakte met het
eischte plooijen leggen ; in eene knip vangen;
. —ken , b. w. eene halve
hoold knikken.
van hier tig. met list vangen : Men heeft hem
brenk in lets maken , knikken E
: en ei
gisteren avond geknipt. —per , m. (des
knikken. -, o. W. met Z., een' knik beko-s, mrv. -s.) —peren , o. w. met H.,
men, knakken : De steel is geknikt. *-,
het knipperspel spelen. —perspel, o.
met 11., een' weak geven met een' knik :
zeker spel met k !eine staafjes , die men
Zij knikte met het hoof d. Zijknikte vrienverward dooreen werpt , om te zien , wie
,
m.
—lker,
delijk , toes ik haar groette.
van de medespelers er met een haakje de
(des -s, mrv.-s,) d.e knikt ; een rond kogeltje
meesteafinalt, zonder de andere te bewegen.
de
van gebakken
ebakken garde of van stee p , waarmede
— schaar, yr. kleine schaar, om mee te
kinderen spelen ; van bier : Sprw. Het is
knippen. —sel, o. (des -s, mrv. -s,) het
viet 0711 de knikkers. maar cm het regt
at geknipte ; uit papier geknipte figuren.
van 't spe1 , het is niet nit eigenbelang ,
—slag , m. knip tegen den neus , enz.;
maar om de regtvaardigheid der zaak. --schok van een rijtnig, welks eene rad
keren, o, w. met H., met knikkers spelen.
pslotseling in een gat schiet. —slot , o. slot,
o.
—kerspel,
m.
—kerjongen,
kerj ongen ,
(t at knipt. —ster;vr. (mrv. -s)—waag,
—kertijd , m. —kertje , o. (des •-s,
. .
st er
yr.
ouster.
mrv. -s„) verkleinw. van knikker. —king, Knispen, b, w, went% gebruik., een' knip
den boegspriet
Yr, —stag, yr. aan
geven.
een stevig touw, dat de blinde steng helpt
Knitteren , o. w. met H., een' fijnen en
vasthouden.
helderen trilklank doen hooren , knetteren :
Knip , m. (des -s, mrv, pen,) een slag ,
Het vuur knittert. In 't vuur geworpen zout
dies men doet , terwijl men den voorsten
knittert. *-, b. v4, : knell-Len, kwetteren.
of een'anderen vinger met den nagel tegen den
—ing , yr. —slag, m. een knitterende
duim drukt en daarvan tegen een voorwerp,
slag , bij v. van den Bonder.
bij v. den neus , laat springen : Iemandeere Knobbel , m. (des -s, mrv. -s,) eene bultknip tegen den netts geven ; van bier in
achtige verhevenheid: Er zitten knobbels op
het algemeen : Knip krijgen, d. i. een pak
mine harden, in het papier. —achtig ,
slagen krijgen. '''-, suede met eene schaar;
(-er, -st,) b y. naar knobbels gelijkende;
plooi of fine vouw aan den strook eener
vol knobbels. —ig, (-er, -st,) by. vol
vrouwemuts ; vogelknip ; eene soort van knobbels. —igheid, vr. —tje, 0. (des
slot, dat op onderscheidene wijzen ingerigt
-s, mrv. -s,) verkieinw, van knobbel.
is: Is de knip op de deur ? *-, bordeel. Knod. yr. (mrv. -den.) —de, yr. (mrv. -n,)
—lbeugel, m. beugel met een' knip ;
een rondachtig ligehaam , knop , knobbel.
taseh met een' knipbeugel. —beurs ,
—destok , m. knods , stok met eene
o.
beursje
met
een'
knip—beursje,
vr.,
knodde van onderen , elders koeze geheeten.
beugel. —boon , yr. soort van prinsesse—detje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
boon. —je , o. (des -s, 711111, -s,) vervan knod. -s , vr. (mrv. -en,) stok met
kleinw. van knip ; knipbeursje. —jeseene knodde van onderen ; korte dikke stok.
runts , yr. knipmuts. —kooi , vr. eene
—sdrager , m. —sje , o. (des -s, mrv.
soort van kooi , waarin men vogels vangt.
-s.) —sslag, m.
—Luis, m. scheldnaam voor een' kleer- *Knoedel, m. (des -s, mrv. -so in sommige
maker. —mes , o- mes , welks bewegelijk
streken , een deegklompje , in water , enz. ,
lemmet in het hecht wordt gedrukt. -mitts,
gaar gekookt tot spijs.
vrouwemuts,
welker
strook
,
in
grovere
yr.
Knoeijen.., b. w. slordig werken of maken;
of fijnere plooijen gelegd , door karkas gefig, op eene bedekte en niet zeer eerlijke
steund wordt. —nagel , in. afgeknipte
wijze bewerkstelligen. "-, o. w. met H.,
punt van een' hoefnagel. —oog , m. en
sleelit of slordig werken, —er, in. (des
yr. iemand, die gedurig met de oogen knipt.
-s, Inrv. -s.) —erij , yr. (mrv. -en,) het
--Doges, o. w. met H., (ik knipoog,
knoeijen, geknoei; knoeiwerk; fig. oneerlijke
enz.,) gedurig met de oogen knippen. -handelwijze.—ster, yr. (mrv.-s.)-werk,
pelen, zie Knipperen.—peispel,
o, geknoeid of slecht werk.
zie Knipperspel. —pen, h. w. een' Knoest, m. (van den -, mrv. -en,) een kort,
Ieman
tegen
den
of meer knippen geven :
dik en ineengedrongen ligehaam ; inzonderh.
neus knippen. 4E-, met een knip naar zekere
kwast of noest in bout. Sprw. Tot een'
plaats voeren : Een' cent van de tofel kniphardest knoest moet een scherpe beitel zijn,
pen. *-, met eene schaar snijden : Men
hardnekkigheid moet met kracht worden
J
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Knoe

Knop

de aarde groeijen en den ganschen winter
tegengegaan. —achtig, (.er, -st,) b y. naar
kunnen overgehouden. worden. lie ook
een'knoest gelijkende;knoestig.—gezwel,
Koolrabi ; de knol zelf. —radijs
o. hard gezwel, schirrhus. —ig (-er, -st,)
platachtig rond.
y r. radijs. —rond
vol knoesten. —igheid y r. —je ,
zie linoneschel.
o. (des •s, mrv. -s,) verkleinw. van knoest.
--selderij , y r. selderij met groote knolm. (des -s,) in Rusland eene soort
vormige wortels. —sap o. —water,
van zweep , die lit dunne met knoopen
0. —zaad o. raapzaad.
voorziene riernen bestaat ; stra p met deze
Knook, m. (des -s,mrv. knoken,)knok--je
zweep: Tot den knoet veroordeelen.
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van knook.
Knoet m. (des -s, mrv. -en,) een lomp
mensch , een mof. —achtig, --ig, Knoop , m. (des -s, mrv. -en,) ecn klein
rond ding : De knoop aan een stuk geschut,
(-er, -st,) b y . lomp onbeschaafd. —in ,
inzonderh. rond gemecnliik
de druit:
y r. (mrv.-nen,) lompe vrouw of meisje. —je,
schijfvormig stuk , dat aan kleederen wordt
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van knoet.
genaaid , hetzij om ze daarme6 te bevestigen
*Knoetslag m. slag met den knoet.
of tot sieraad : Knoopen draaijen ; fig. Ge
—straf y r.
moet mij geese knoopen draaijen , mij
mrv. -s,)
m.
(des
-s,
verbinding van twee of
niet bedotten.
—aarster yr. (airy . -s,) die knoffeit.
meer vast incen getrokken einden : Een'
—en, b. w. drukken ; kreuken , kneuteknoop leggen , maker, ontbinden , losren, onzacht behandelen. —ig (-er, -st,)
maken ; fig. De knoop (band) des huwilijks.
bv. kreukelig, gekreukt ; fig. verstijfd van
Den knoop doorhakken , de zwarigheid met
koude, gelijk men van de bander, zegt ,
geweld doen vcrdwijnen. *-, knobbel ontwanneer men de vingers niet regt uitsteken
staan door het ineenslaan en toelralen van
nocli vrij bewegen kan ; onhandig. —ing ,
een enkel eind band , enz.: Een' knoop in
yr. (mrv. -en.)
den eakdoek slaan, doen, om zich iets te
Knoillook o. soort van look met een'
berinneren; lig. Hid bevesti,gt nooit jets,
sterken reek;
gerneenz. : lernand knofzonder er een' knoop op te leggen , zonder
look (vuistslagen) geven. —kruid, o. eerie
daarop te vloeken. *-, verwarring in garen ,
plant met eere knoflookreuk. —reek ,
enz. Dit touw is in den (een') knoop ; fig.
m. —stank , m.
Daar is, zit, of li,g t de knoop, de zwarigheid.
m. (des -5, mrv. -ken,) een der beenseheepsw. knoop in de loglijn , ongeveer
derera in het ligeliaam : lemund de knokken
50 voet van elkander ; in de sterrek., een
zra stukken slaan. —je , o. (des -s, mrv. -s.)
der punters waarin de planeten de eclip-s.)
-s, mrv.
—kel, m. (des
tica doorsnijden. —doekje, o. doekje ,
kneuke/ ;
kinkel, lomperd. —kelach't welk eene vrouw om den hals knoopt.
tig, (-er, -st,) b y . lomp, onheschoft.
—edraaijer m. die knoopen draait ;
—kelachtigheid , yr. —keltje
fig. bedrieger. —emaalkster, yr.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van-knokkel.
—emalsen, o. —emaker , m.
Knot, m. (des -s, mrv. -len,) een rond-en, b. w. met knoopen vastmaken : Knoop
achtig ligchaam : De aardappelziekte heeft
door ineenstrengeling
um vest niet scheef.
op sommige akkers het loof aangetast ,
vastmaken : Knoop een' dock om den hals ;
terwij1 de knol tot dus verge nog gaaf is.
fig. vastmaken, verhinden.
kunstig
ilizonderh. rasp ; fig. !email(' knollen
samen y lechien : Een geknoopt beursje.
voor citroenen verkoopen , hem bedriegen.
—ewinke/
—gras, o. hondsgras.
iets , dat slecht is en daarom weinig ge—ig (-er, -st,) by. knohbelig. —igheid,
acht wordt : Een knol van een paard. Op
y r. —ing yr. —je, o. (des -s, mrv.
een' olden knol rijden. 1k zoic mij scharnen,
verkleinw. van knoop. —koord, yr. koord
zulke knollen voor rn7jn rijtuig te hebben.
voor geknoopt werk. —look , o. knoflook.
Een knol van een' vent, een strimper,,
—maakster
yr. —maken o.
elders knul geheeten. —achtig , by.
—akker, m. --groen, o. knolloof. —maker, m. —makerswerk o.
—naald, yr. naald voor knoopwerk. —swaarin de landlieden
—kuil, m.
gat , o. gat waardoor een knoop pat:
des winters de knollen hewaren. —land,
Men heeft ook looze knoopsgaten , die niet
0. --leschel, —leseltil, y r. —leopen zijn. —ster , yr. meisje of vrouw,
tie , o. (des -5, mrv. -s.) verkleinw. van
die knoopwerk maakt. --vorm, o. —
knot. —letnin, m. thin , waarin men
werk, o. kunstig geknoopt werk.
Hij is in zijn' knolknollen verbouwt ;
kel, m. —zijde, yr. zijde, waarvan
letairt , hij heeft het regt naar zijn' zit ' .
men knoopwerk maakt.
—lesebuit vr. —lewagen m.
vr.(nirv. -'s,) een Knop m. (des -s, mrv. -pen,) een rond of
--loop, o.
rondachtie;ligchaam , inzond4h. voor zoo ver
ketikengewas , dat tot het geslacht der
het zich aan het eiude of op del top van
m elks eethare !molten under
kool behoort
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werk. —en , b. en o. w. inlet H., voor
lets bevindt : De knop van een' rotting ,
tijdkorting allerlei kleinigheden van bout ,
degen , zadel. De knop van eene speld.*-,
enz. vervaardigen. —er , m. —ing , yr.
aan gewassen , een rondachtig ligchaam ,
—werk , o. werk , dat minder bedrewaarin de nog onontwikkelde blades, bloemen
venheid dan tijd vordert.
en bloesems zijn besloten : Knoppen krijgen.
—gras, o. knoopgras. --je , o. (des -s, *Knutterig, (-er, -st,) by. en bw. gemeenz.,
aardig , lief. —heid, yr.
mrv. -s,) verkleinw. van knop. —look, o.
knoflook. —pen , o. w. met H., knoppen *Itobalt, op (des -s,) zekere bergstof,,
small.
krijgen : De boomen knoppen reeds. -spelt!, —spelde , yr. groote speld , Kodde, yr. (mrv. -n,) veroud. knods ;
snakerij. —beijer, m. (des -s, mrv. -s,)
bakerspeld.
oppasser der jagt en visscherij. —altar,
Jailor, m. (des -5, mrv. -ren,) een hard
m. (des -s, mrv. -s,) knew. —rijtje, o.
ligchaam , knoest , k %vast ; knorbeen. -(des -s, mrv. -s,) snakerij.
achtig, zie Knorrig. —been , o.
Koddig , (.er, -st,) by. en bw. snaaksch ,
kraakbeen.
gcestig , aardig. —heid, yr.
Knorr, m. (des -s, mrv. -ven,) een hard
ligchaam; eene verharding , een knoop. Kodsen, o. w. met H., rogchelen , braken,
overgeven. Kotsen voldoet beter aan de
—been, o. kraakbeen.
uitspraak. —er , m. (des -s, tars. -s.)
Knorhaan., m. korhaan ; een visch, welks
ing , yr. —ster , yr. (mrv. -s.)
kop breeder dan het ligchaam is , zeehaan;
fig. ongeschildeaardappel zonder water in een' Roe, yr. (mrv. -ijen,) het wijfje van het rued,
waneer zij volwassen is, en vooral, wanneer zij
digten pot gaar gemaakt.
reeds gekalfd heeft: De koeijen tnelken ;
Knorren , o. w. met FL, het natuurlijke
fig. Eene verdronkene , oude of doode koe
geluid voortbrengen , dat varkens maken :
uit de sloot halen , van het oude Iced weder
De varkens knorren ; fig. preutelen , morreppen. De koe bij de horens hebben , de
ren , zijne ontevredenheid door onaangegrootste zwarigheden te boven zijn. Sprw.
naam gepreutel aan den dag leggen ,
Ik ben zoo luchtig of Lustig als een vogelye,
brommen , grommen : De bond begon te
dat koe beet, ik ben seer lui , loom. *-,
knorren. Op iemand knorren. —repot,
gemeenz. een oubeleefd mensch , een bok ;
m. grompot , grijnzaard. —rig, (-er, -st,)
een traag zeilend schip. —beest , o. koe.
by. preutelig . grommig. —righeid, yr.
boter , yr. —brug, yr. brug voor
—vleesch, o. vleesch vol knorbeen.
koeijen ; op sehepen , een ligt dek in het
Knot, yr. (mrv. -ten,) ineengedraaid bosje
ruin van een schip. —darm, m. -diet",
gehekeld vlas : Eene knot vlas. *-, zaadm. —dine, yr. stinkende kamillen.
huisje van vlas.
—dokter , rn. veearts. —drek, m.
Rooter, enz., zie Kneuter, enz.
—drijfster, vr. —drijver, m. -Knotje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
gras , o. —lia,ar, o. —halls , in.
knot. —ster,, yr. (rnrv. -s,) die knot.
—herder , m. —herderin, yr.
—ten , b. w. tot knotten draaijen ; (vlas)
—hoeden, o.—hoeder, m.—hoedrepelen ; de toppen van boomen , enz. alster, yr. —hoorn , —Boren , o. en
houwen , toppen : Wilgen knotten ; fig.
m. —huid , yr. --i, yr. (mrv. -jen,) zie
beteugelen , van kracht of invloed berooven,
Koe.—jeka,as, vr.—jenuijer, m.
tegengaan : Hierdoor wend het bijgeloof
—jevleesch, o.
geknot. --ter , m. (des -s, mrv. -s.)
—ting, yr. —wilg, m. geknotte wilg, Kock, m. (des -s, mrv. -en,) een gebak van
meet, eijeren , melk , enz. enz., van onderdie vervolgens eene kroon vormt , tegenstell.
seheidene gedaante , hetzij het in eene pan
van schotwilg.
of pot in Lillis gereed gemaakt of door een'
*K.nuddig, enz. , zie Knutterig, enz.
hakker vervaaardigd wordt : Zoete koek.
linuffelen, enz. , zie K.noffelen, enz.
Deventer koek. Een koek in den ketel ;
Iinuidelen, b. w. in Groningen, in kronfig. lets voor zoeten koek aannemen of opkelige en wanstallige vormen brengen.
eten , lets geduldig verdragen. Het sal dezen
Knuist, m. (van den -, mrv. -en.) knoest;
nacht een' koek of koekje bakken, d. i.
fig. gemeenz. , vuist , hand : Bliif er met
hard vriezen. *-, bij olieslagers, het uitgeuwe knuisten af. —je, o. (des -s, mrv.
perste lijn- en raapzaad tot een' dunnen koek
-s,) verkleinw. van knuist.
gevormd : De boeren g even 's winters koeken
2klinul, m., zie Knol.
aan het see. *-, klomp metaal ; inzonderh.
Knuppel, enz. , zie Kluppel, enz.
klomp zilver van 150 mark; van bier fig.,
Knuren , o. w. met H., in Gron., talmen,
Koeken hebben, d. i. rijk zijn , veel geld
leuteren (in zijn werk).
hebben.
Knutsela,ar, m. (des -s, mrv. -s,) -aarster, yr. (mrv. -s,) die knutselt. —arij, Knekamp, m. graskamp voor het vee.
vs. (wry, •,) bet knutselen ; geknutseld i Koekdeeg , o. deeg voor koek. —eba,k-
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Roek
ken, o. —ebakker,, m. —ebakkerij , Yr. —ebakkersdochter,
yr. -ebakkersjongen, m. — ebakkersknecht, —ebakkersleer—ebakkersoven , m.
ling ,
—ebakkersvrouw,, y r. —ebakkerswedu.w , y r. —ebakkerswerk, o. —ebakkerswinkel , m.
—ebakkerszoon, m. —edeeg, o.
—eetster, yr. —ekraam , yr.
Koekeloeren, o. w. met H., (ik koeM.

W.

keloer, enz.,) leuteren , talmen , werkeloos
zijn.
Koeken , o. w. met H., gemeenz., koeken
Bakken. —epan , y r. pannekoekspan.
—eten , 0. —eter, m. —je, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw, van koek. Zie ook

Bakken.
Koeketting, m. ketting, waaraan eene koe
in den stai worth vastgemaakt. - klaauw,
m. klaauw van eene koe.

Koekkraam, yr. koekekraam.
Koekoek, m. (des -s, mrv. -en.) een
bekende trekvogel ter grootte eener duff,
welke bare eijeren in de nesters van andere
kleinere vogels Iegt en naar zijn geluid dos
genoemd is. Sprw. Het is met hem altijd
koekoek e'en tang, (Hij zingt den koekoekszany,) men hoort van hem altijd het zelfde.
*-, een speeltuig voor kinderen , dat het
geluid van den koekoek nabootst ; koekoeksk/ok; soort van uitstekend venster, waardoor
de dag valt; een horendrager. —je , o. (des
-s, mry .-s.)—sbioem, yr. eene eideplant
met bloernen , die naar anjelieren gelijken.
- sbrood, o. eene plant. - splant, o. eene
plant , klaverzuring. —sei , o. —slook,
o. koekdeksbrood. —sveer, yr.—szang,
ill. gezang des koekoeks ; zie Koekoek.
14..oekop , m. kop eener koe.
Koel, (-er, -st,) by. en bw. een' geringen
warmtegraad bezittende, eer koud dan warm,
frisch : Eene koele wooing , kamer,, plaats,
schaduw. Een koele day , kelder , wind ,
drank , dauw , avond , morgen. Koel weer;
fig. onverschillig , koud : Een koelbescheid.
antwoord. Een koele vrijer. lemand koel
bejegenen,behandelen, ontvangen. Koel van
zinnen , bedaard. Zich, koel houden. In
koelen bloede, met onverschilligheid.—bak,
m. bij brouw.. een langwerpig vierkant vat
tot bet koelen van het bier ; bij smeden ,
bak met water , waarin men het ijzer afkoelt ;
zie lioeivat. —bloedig , (-er, -st,) by.
en bw. zonder gemoedsaandoening, onverschillig. —bloedigheid, yr. —drank ,
m. drank , welke verkoelt of verfrischt.
—emmer, m. emmer met water ter verkoeling van dranken. —en , b. w. koel of
koud maken : Dzer in den bak koelen ; fig.
ten aanzien van driften , bevredigen , voldoen:
Zijne lusten koelen. Zijn' moed, minnebrand
N%

/Roes

koelen. 1*-, 0. W. met Z., koel worden : Het
(weer) begint te koelen ; fig. verminderen.
—held, yr. —ing, yr. —kelder,
m. kelder ter verkoeling (van het bier). -ketel, m. —kuip , y r. bij brouw. ,
koelbak. —moedig, (-er, -st,) b y . en bw.
bedaard , onverschillig.—moedigheid ,
yr. —oven , m. oven ter langzame verkoeling van het glass —pan, y r. pan , waarin
men eene vloeistof laat verkoelene-smoeds,
bw. koelmoedig. —te, yr. koelheid ; koele
plaats ; fig. Een clichter in de koelte , een
pruldichter. Een vrijer in de koelte , een
koele vrijer. *-, bij zee!. koele wind: Er waait
eene stijve koelte. —tje, o. (des -s, mrv.
-s,) koel windje.—tjes, bw. eenigszins koel.
—vat, o. bij seheik., een met water gevuld
vat , waardoor de overgehaalde vlugtige ligchamen met eene pijp worden geleid.
- zinnig, (-er, -st,) b y . en bw. koelmoedig.
zinnigheid, yr.
Koemaag, y r. maag eener koe. —melk,
yr. —melker , m. —melkster , yr.
finest, —mist,. m.
noen , (-er, -st,) by. en bw. voor Been gevaar bevreesd . ondernemend , onversaagd ,
stoutmoedig : Ben koene held. 'K.-, in die
hoedanigheid Begrond : Eene koene daad.
—heid, yr. —liik, bw.
Koepad , o. pad voor koeijen.
Koepel , m. (des -s, mrv. -s,) een halfkogelvormig gewelfd dak; een tuinhuisje met
zulk een dak. --dak , o. —deur , vr.
—kerk , yr. kerk met een koepeldak. -raam , yr. en o. —tje , o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van koepel. —venster ,
o. —vormig , by.
Koepens , yr. pens eener koe. —pis, yr.
pok , y r. pokaan de uijers der koeijen ;
ingeente rnenschenpok, waartoe de stof oorspronkelijk van koepokken genomen werd.
—pokinenting, y r. —pokstof , yr.
Koer, m. (des -s, mrv. -en,) verouderd,
torenwachtcr.
Koeren , o. w. met H., waardoor het doffe
trillende geluid der duiven wordt uitgedrukt.
Koerhuls , 0. huis ter bespieding van den
vijand , koertoren.
Koers, m. (van den -, rare. -en.) loop van
een schip , vaart : Koers nemen, houden,
zetten ; fig. wending, rigting: Wat koers
zullen de zaken nernen ? *-, gangbaarheid
van het geld : De daalders zijn buiten koers
gesteld, *-, de loopende prijs : De koers
van den wissel , van het good. —en, o.
w. met H., stevenen , varen. —Mg, yr.
Koertoren , m. koerhuis.
Koeschuit , y r. schuit ter vervoering van
koeijen.
Koesen (zich) , w. w. en *-, o. w. met
H.. van honden , gaan liggen , zich ncderleggen : Koes !
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Koeslede, yr. slede ter vervoering van
men door kan rijden met eene koets.—rad,
koeijen. —snuit, m. —staart 9 m.
o. —riem, m.—slede, yr. sleepkoetsje.
—stal , m.
Koetsstoel, m. plaats , waar de koetser
Koesteraar, m. (des -s, mrv. -s,) —aarstaat: Aan den koetsstoel staan, koetser
ster , vr. (mrv. -s,) die koestert. —en ,
zijn.
b. w.door eene aangename warmte verkwik- K.oetstrede 9 —tree, y r. trede aan eene
ken , troetelen : Zich in de zon koesteren.
koets. —veer, yr. --wage'', m.
De moeder koestert Naar kind in den schoot; Koenijer, m. uijer eener koe. —vel,
fig. Eene slang in zijn2 boezem koesteren,
o. —vlieg , y r. —voet, m. voet eerier
iemand weldoen, die ons verraden of benakoe ; inzonderh, ijzeren bandspaak. —wei.deelen zal. *--, opkweeken, kweeken , voeden;
de , yr.
fig. Men koestert hoop , wantrouwen , een nor, zie Ituf.
voornemen, eene gedachte,begeerlijkheden, Kof, -y r. (mrv. -fen,) eene soort van schepen
wetenschappen. —ing, y r.
met een' grooten mast en een' bezaansmast.
Koestront , m. koedrek.
Koffer, m.:(des -s, mrv. -s,) eene langwerpig
vierkante reiskist met een gewelfd deksel ,
Koet , yr. (inn). -en,) een waterhoen , soort
van kleine zwarte eend.
meestal met leer, varkens- of zeehondsvel
lioetand , m. tand eener koe.
overtrokken. —deksel, o. —en, b. w.
Koeteraar,, m. (des -s, mrv. -s,)—aarin een' koffer pakken of sluiten. —hengster, y r. (mrv. -s,) die koetert. —en,
sel , o. —lade, yr. —maker , m.
b. en o. w. met H., kromtongen , gebrekkig
—sleutel, m. —slot, o. —tje , o.
spreken. —waal, m. Waal , die het Neder(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van koffer;
landsch radbraakt. --waalsch, o. gestilletje.
broken Nederlandseb. —wale'', o. w. met Kolfertorie, o. (des -s, mrv. -ien,) omslag
H., koeterwaalsch spreken , zoo als een Waal
van een boek.
of Fransehman veelal doet.
Keffie, yr. de langwerpig ronde blaanwe
Koetje , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
of gele vrucht van den koffieboom : De
van koe en van koet.
koffie is titans niet duur. *-, het gemalene
li.oetobbe, vr. tobbe , waaruit eene koe
poeijer van de gebrande boon; de uit dit poeijer
eet en drinkt. —tong , vr. tong eerier
vervaardigde drank : Geef mij een' kop
koe. —touw , o. touw , waaraan eerie koe
ko file. —baal, y r. zak , waarin men de
in den stal wordt vastgebonden. —frog ,
koffieboonen verzendt. —bakje , o. bakje
m. langwerpige trog of bak , waaruit de
in een' koffiernolen. —blad, o. blad
koeijen eten en dranken.
van den koffieboom ; schenkblad bij het
Koets , y r. (mrv. -en,) een groote overdekte
koffiedrinken. —blikje, o. --born, yr.
wagers voor menschen om er in te rijden ,
eene born, waarin men de koffie hrandt. --boom, m.—boon,vr. eene der twee naar
big v. postkoets ; inzonderh. een sierlijk gewerkte wager' , welks geheel bedekte en
eene boon gelijkende kernen van de vrucht des
rondom gesiotene kast op riemen of stalen
koffieboons : De koffieboonen worden geveeren hangt : Koets en paarden houden.
brand of never geroosterd. —bra,nden,o.
*-, eene zachte bedstede , als het praalbed
-brander, m. -bulk, m. en yr. die yea
van vorsten , hetzij om er in te slapen of
koffie drinkt. —dik , o. —drinlien.,
op de wijze der Oosterlingen aan talel te
o. —drinker , in. —drinkster , yr.
—geld, o. geld voor koffie, dat bedienden
liggen of er in gedragen te worden ; van bier
in den dichterl. stijl , een hirwelij!,:sbed ;
enz. ontvangen. —gezelschap , o. gein sommige streken , eene bedstee der boerenzelschap koffiedrinkers.—goed , o. gereedknechts.—bak, m. —bok, in.—boom,
schap , dat men gebruikt , wanneer men
m. —emaker,, m. die koetsen maakt.
koffie drinkt. —handel, m. —huis ,
Koetsen , o. w. met El., zie Koesen.
o. berberg , waar, meestal bene y ens andere
4..., b. en o. w. met H., in Gelder]. bij papierdranken , koffie geschonken wordt. —huismakers, de geschepte vellen van de vormen
bonder, m. —huishoudster , yr.
—huisjongen, m. —huiskneclit,
op de vilten drukken. --er, m. (des
-s, mrv. -s,) die koets.
m. —kamer, yr. vertrek aan een' sclionwburg, enz., waar men koffie ea andere dranken
Roetsglas, o. glas aan eene koets. —buis,
bekomen kan. —kan , vr. —hetet ,
o. —ier, m. (des -s, mrv. -s,) die eerie
in. —kleur , yr. —kleurig , by.
koets rijdt , voerman van eerie koets , of ook
—1kom., yr. —konkel, yr. —"Lwovan een' anderen wagen. —iersliverei,
w. —iersloon, m. en o.—iersplaats,
per , m. —koopster , vr. —kop,
y r. —iersvrouw , yr. —ierswerk, 1m. —land, o.—lepeltje, 0.—melk,
yr. melk voor de koffie ; melk met koffie.
o. —ierszweep , vr. —kussea. , o.
—paard, o —poort, y r. deur van
—inolen, m. kleine handmolen ter maling
der gebrande koffichooneri. —papier, 0.
een koetshuis ; groote dttbbele deur , waar
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papier , maarin koffie is of geweest is ; fig.
slecht graanw papier. —partij yr. -plantazje, yr. —planter, m. —pot,
m. —schaal , y r. in een' winkel , sehaal
tot het wegen van koffie. —schenker,
m. die koffie schenkt koffiehuishouder.

—schenkster , yr. —schoteltje
o. schoteltje onder een' koffiekop. —servies , o. servies voor koffie. —siroop ,
- stroop,vr. stroop, ook gebrande stroop gebeeten,die men in de koffie doet.—tafel,vr.
—trommel, yr. —water , o. water
om koffie te zeiten. —Winkel. m. -zak , m. koffiebaal ; koffiepapier.
hog , yr. (mrv. -gen,) soort van schip voor
en achter eenigszins rond.
Kogchel, yr. (mrv. -s,) koppelaarster.
—huis 0. huis aan de ontucht gewijd.
tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
kogchel.
Rogel , yr. (mrv. -s,) in Gelded. bijenkap,
van voren met koperdraad voorzien.
Kogel m. (des -s, mrv. —s,) een rond
ligchaam , welks oppervlakte in alle punten
even ver van het middelpunt verwijderd is
en uit sellietgeweer voortgedreven word!, :
Een' kogel krijgen, door eel) , kogel getrofren
worden. Den kogel krijgen, doodgeschoten
worden. Iemand een' kogelgeven, schenken,
hem nederschieten. Een' kogel u'isselen ,
met pistolen duellêren. 4-, tot een ander
einde gebruikt : Met een' kogel mosterd
maim, d. i. hem in een' sehotel over het
mosterdzaad bij herhaling laten rollen en
bet op die wil ze verbrijzelen. —baan
yr. kromme , welke bet zwaartepunt
des kogels in de lucht beschrijft. —bak,
in. —en , b. w. met kogels beschieten ;
met steenen werpen. —gieter, —gieterij, yr. o. kogelperk —klos,
m. —leer o. kogelmal. —mal, o. eene
maat , waarmee de middellijn van een' kogel
wordt gemeten : zij bestaat uit eene plank
of eene ijzeren plaat , waarin de grootte des
kogels naar het veretschte kali ber is gesneden.

—wand, yr. —mortier,

Itolis
is de beste kok , zie /Monger. —azje ,
vr. het gekookte, spijzen. —en , o. w. met
H., van vloeistoffen , door den hoogsten
graad van ll itte in beweging komen en opbruisen : Het water kookt ; fig. Het eten
kookt. d. i. de vloeistof in den pot kookt.
*-, in eene kokende vloeistof door de butte
zacht en bruikbaar worden : De aardappelen
koken; ffig.. in hevige opbruising komen :
.Het bloed kookte hem in de aderen. Hij
kookte van toorn. De Etna kookte. *-, walging gevoelen. 4 -. I). w. met behulp van your
eene vloeistof tot den hoogsten graad van
hitte en tot opbruisen brengeu en daardoor
voor bet gebruik gereed maken : Water
koken. Stiffsel koken. '-, inzonderh. spijzen
met toevoeging der noodige vloeistoffen, vet,
enz. in paten door middel van vuur zacht
en bruikbaar maken: Yen kookt soep, vleesch,
groenten ; en , met zinverzetting : Den pot
koken. 4-, in 't algemeen spijzen toebereiden,
dikwijls met uitlating van bet voorwerp :
Zij kookt goed. Wie kookt voor u?; fig.
tot het vereisehte gebruik toebereiden : De
maag kooks, de spijzen. De zon kookt de
druiven. —er,, m. (des -s, mrv. -s,) die
kookt ; zontkoker ; groote ketel.
Koker,, m. (des -s, mrv. -s,) een meer of
minder fang, hol ligehaam , orn er iets in
te bergen , bij v. breikoker , inktkoker ,
naaldekoker. 4-, piilkoker ; fig. Vele pijlen
op zijn' koker hebben, vele treffende redenen
gereed hebben. Dat kornt niet uit zijn'
koker, een ander been bet hem ingegeven.
—en , b. w„ in een' koker bergen ; fig.
gemeenz. : Ik laat raj niet kokeren , bedotten. Ik zal hem wel kokeren.
Kokerij , yr. het koken; kookkunst ; slecht
gekookte spijs.
Kokermaker,, m. die kokers maakt. --mof, y r. mof inde gedaante van een' koker.
—muilen, o. w. met H., (ik kokermuil;
enz.,) grimlagchen , meesmuilen.
Koket , o. (des -s,) al wat gekookt is.
Kokhalzen., o, w. met H., in spijs of drank
bijna stikken.
Kokinje, yr. (mrv. -s,) halletje van dik
en taai gekookte suiker of stroop. —bak-

o. plaats bij een arsenaal , waar de kogels
zijn opgestapeld. —rond b y . —schot ,
ker,m.—maker, m.—trommel, yr.
o. —stapel m. —tang , yr. bij heelmeesters , tang om een' kogel nit te halen. Kokkelaar, in. (des -s, mrv.-s,)die kokkelt.
—en, o. w. met H., klanknabootsend woord,
—tje 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw van
dat het geluid van den haan uitdrukt.
kogel. —ton , y r. —trekker, m. werktnig om den kogel uit eel) geweer te halen ; Kokosboom, m. eene soort van pa lmboom,
die seer hoog groeit , zich in eene kroon
kogeltang. —vorm, m. vorm, waarin men
van eene menigte gevederde bladeren verkogels giet. —vormig b y . —worp ,
deelt , en groote langwerpige vruchten
m. —zeef,
de kokosmoten , draagt , welke, als zij oud
Kok, m. (des -5, mrv. •.s,) wie spijzen weet
te koken en toe te bereiden, en daarvan een
worden, klapperen. —Hoot , yr.
beroep maakt: Hij is kok bij den hertog. Koksjongen , —skraau-wel ,, m.
keukenjongen ; koksmaat. —smaat, m.
Sprw. Het zijn niet alle koks , die lange
onderkok op schepen. -- ,splaats , yr.
messen dragen , ieder is niet datgene ,
—swerk , O.
waarvoor hij gaarne zou doorgaan. Honger
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Kol
Kol,

yr. (mrv. -len,) witte plek op het voor-1
hoofd van een paard en een horenbeest, bles;
paard met zulk eene kol ; heksepaard ;
van hier : Op kol rijden , op een' bezemstok
tooverkol,
rijden ; tooveren ; fig. zwerven
tooverheks. rn. (des -s, mrv. -len,) slag
voor het hoofd met een' baffler of bijl. --bijl, yr. bijl, die van achteren een' hamer
heeft,om er ossen mee te kollen.
Kolder, m. (des -s, mrv. -s,) weleer,
lederen harnas, dat horst en rug bedekte :
Hij schoot den kolder ult. dolheid van
sommige dieren , inzonderh. paarden ; fig.
Den kolder in het hoofd hebben zich als
een dolleman aanstellen.*-, papieren vlieger.
—en, o. w. met H., den kolder hebben ;
fig. zich als een dolleman aanstellen. -gat, 0. gat , waardoor de kolderstok gaat.
—ig, (-er, -st,) b y. duizelig, dot ; fig.
woest , razend. —stok, m. stok , waarmee
de roerpen wordt bewogen. —tje o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van kolder.
Kolen , b. w. in Gelderl., enz. door geglommen kolen in lets te doen warm maken ,
enkel in : Klompen kolen. —aak yr.
aak ter vervoering van gruis en kolen. -—bak m. —brander , m. iemand,
die houtskolen brandt —brandershut, yr. —damp , m. —emmer,
o.
m. emmervormige kolenbak.
—kooper m. —maat vr. —magazijn, o. —mand yr. groote mand
ter vervoering van houtskolen ; mand voor
gruis of steenkolen. —kelder, m.
—meter, m. —mijn y r. —pakhuis, o. —schip o. —stof, o. -vuur o. —wagen m.
Koff, yr. (mrv. -ven,)stok , die van onderen

dik en eenigermate rond is ; het onderste
van een vuurroer : De kolf van I geweer. -,
weleer , zeker geweer , ook kolfbus en kolfroer.*-, stok met een' koperen kid( van onderen,
waarmee de kolfbal wordt geslagen Kolf
aan stek , aan stuk , aan het stuk , de
koif heeft den paal geraakt. Sprw. De kolf
'naar den bal werpen, om een klein ongeluk
den moed verliezen. Zic bij
scheik. , glas met een' ronden bulk en een'
engen hats. —baan, y r. plaats , waar het
kolfspel wordt gespeeld. —bail, m. bal
die bij het kolven wordt gebruikt. —bus ,
y r. weleer zeker geweer, dat de kolveniers
gebruikten. --bout, o. fig. uilskuiken ,
dommerik. o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kolf ; fig. Dat is een kolfje naar
zijne hand , dat ambt komt hem schoon te
pas ; ook : die zaak komt hem- bijzonder te
stade. —oog o. naam van een' visch.
—roer o. kolfbus. —spel , o.
zeker vogeltje,
m. (des-'s,
dat merkwaardig is om zijne kleinte en de
pracht zijner kleuren. —etje ,
o,

Kom
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kolibri .
o. (des -s,) darmwee , darmjicht.
—pijn yr.
Folk m. (des -s, mrv. -en,) diepte, kuil,
bij v. hartkolk ; van daar: gat , waarin doorgaans water staat : Het kind viel in den
kolk en verdronk.*-, plaats op den haard,
waarin de asch valt ; draaikolk ; onpeilbare
diepte ; fig. het schimmenrijk. —en, o.
w. met H., met eene draaijende beweging
omhoog rijzen ; in de gemeene taal , rommelen (in het lijf); boeren , boeren laten.
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
kolk.
Kollebtoem , yr. klaproos.
Konen, b. w. bij slagers , met de kolbijl
voor den kop slaan , bollen. o. w. met
H., op kol rijden , tooveren. —letje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kol.
K.olokwint, m. (des -s, mrv. -en,) kwintappel.
Kolom, y r. (mrv. -men,) zuil ; fig. dat naar
eene zuil gelijkt , bij v. lichtkolom , luchtkolom , vuurkolom, wolkkolom. bij
boekdruk. , gedeelte eerier in de lengte
verdeelde bladzijde: Er worden tegenwoordig
dagbladen uitgegeven in 8 kolommen.
—metje, o. (des -5, mrv. -s,) verkleinw.
van kolom.
Kolonel m. (des -s, mrv. -s,) officier , die
in rang op den kapitein volgt. --setup
o. (des -s,) rang van kolonel. —sdochter,
yr. —sepaulet, yr. —splaats, vr.
—svrouw, yr. —sweduw, yr. —szoon, m. Men schrijve liever colonel.
K.oloriet, o. (des -s,) in de schilderk.,
uitwerksel , 't welk uit de menging en aanwending der kleuren ontstaat , vooral in
afbeeldingen van menschen ; fig. Een heerlijk koloriet in een dichtstuk verspreiden.
Men schrijve liever coloriet.
Hobos , m. (van den -, mrv. -sen,) reuzenbeeld ; fig. een buitengewoon groot mensch.
(-aler, -st,) bv. reusachtig.
Kolrijder, m. tooveraar,, die op een'
bezemstok rijdt. —rijdster, vr.
Kolven , o. w. met H. , in de kolf baan
spelen. —easier, m. (des -s, mrv. -s,)
schutter met eene kolfbus. —eniersburgwal, burgwal bij den kolveniersdoelen. —eniersdoelen , m. te
Amsterdam de plaats, waar zich weleer de
kolveniers in den wapenhandel oefenden.
—er, m. (des -s, mrv. -s,) die kolft.
Kom, yr. (mrv. -men,) een vat meestal
van aanmerkelijke diepte , waarvan men
zich in I le huishouding tot verschilllende
einden bedient , bij v. spoelkom , soepkom,
waschkom , papkom , ponskom. kleine
vijver waterkom Hij laat in zijn' thin
eene
eene kom voor goudvisch graven.
kleine haven ; kleine binnenlandsche zee.
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Kombaars, yr. (mrv. -zen,) scheepsdeken.
liombof, yr. (mrv. -fen,) in Gelder(., enz.,

Komi'
is niet aan te komen, het is niet to krijgen.
Ann de beurt komen, zijne beurt krijgen.
Die schark komt nog aan de galg. Hoe
koint die man aan zulk een' post? Hoe hoot
ik aan geld ? Zij kon niet aan den gang
komen. remand aan het leven komen. Gij
moet niet awl de boter komen, er niets
al nemen ; 2.) ach ter, als : Ik hon er niet
achter kornen , ik kon het niet te weten
krijgen. Achter de waarheid komen , de
waarheid ontdekken ; 3.) bij , als : Ik kan
niet bij de appels komen ik kan ze niet
bereiken. Zij kornt zelden bij ons, bezoekt
ons zelden ; fig. gemeenz. lk kan er niet bij
komen,het niet bevatten,4.)b i n n e n,als:Kom
binnen ; 5.) boy en , als : De knecht moet
boven komen ; zie Eleven; 6.) door,
als: Is hij er door gekomen ? heeft hij ziju
examen met een gewenscht gevolg afgelegd? ;
gemeenz. Hij kan er door komen, verslijt
veel ; 7.) in, als : lre gevaar, verlegenheid,
zwang , de mode verzoeking komen. Dat
kwarn mij niet in de gedachte. In de kraam
komen van eett P zoon , van een' zoon bevallen. In brand komen, geraken; 8.) met,
ais : 1k horn met geld , ik breug geld ane6;
9.) orn, als : Konien om, d. komen a.)
ter oorzake van : Ik born niet ont is, moor
oat uw' vader ; b.) orn jets te hebben : Zoo
gij orn invite oudste dochter komt, is het
wel ; c.) verliezen : Om het leven komen,
Om hals komen, het [even verliezen, omkomen, Yroeger wend dit komen om voor

eene soort van hok waar men stookt ca
kookt en allerlei ruw keukenwerk doet.
Kombnis , yr. (mrv. -zen,) scheepskeuken.
Komediant rn. (des -s, mrv. -en,) tooneelspeler , doch minder deftig : Reizende
komedianten , tooneelspelers- en speelsters ,
die op nicer dan eene plaats hunne voorstel-s,) een
lingen geven. —ie yr. (mrv.
blijspel ; schouwburg. —iezaal, yr. Men
schrijve comediant , enz.
Komeet , vr. (mrv• -eten,) staartster.
Komen °irreg. o. w. met Z., (ik kom , hij
komt, wij komen, gij komt zij korner; ;
ik kwam , wij kwarnen,) zich naar de plaats
begeven, waar degene, die spreekt of tot wren
men spreekt , is of ondersteld wordt te zijn,
het tecendeel van ;aan: Ik kom,Vader. Daar
kornt de prins. Hij liet den arts bij hem
komen. Van waar hebt gij die boeken laten
kornert? Zjt gij met de stoomboot gekomen?
De wijze van komen wordt in bet dagelijksche
verkeer soms door het verl. deelw. uitzedrtikt:
Daar komt hij aangesprongert, waarvoor
men ecliter ruiln zoo coed zest : Daar koint
hij aanspringen. Zij kwarn mij halen , zegt
weinig antlers dan : Zij haalde mij , en zou
plus als een p/conasmus aangemerkt kuimen
worden. In dit geval bezigt men de onhep.
wijs in plaats van het verl. deelw. : Zij is mij
komen haler. IN is hier gekomen, out een,
paard te koopen. in onderscheidene meer
verliezen in nog onderscheidene andere geof minder gem ijzigde beteekenissen , als Er
vallen gebezigd ; 10 ) o n d e r, als : Onder
zulleo dit jaar weinig peren komen. Er
dab komen, onderkomen, huisvesting kriken;
komen nog meer ossen. De tijd zal weldra
11.) op. als: Op de gedachte , den inval
komen. Hij zegt alles, wat hem in den mond
komen. Ik kart niet op zijn, , naam komen,
kornt. Er komt van nacht regen. floe kornt
herinner mij dien thaws niet; zie ook Been;
het (wat is de re gen), dat ik het book nog niet
12.) over, als: Wij konden niet over de
heb ? Kwam (verscheen) de knecht vroeg gerivierkomen ; 13.) o v er e e n', als: Overeen
noeg ? raken geraken : In de war kokomen , het tens zijn of worden ; 14.) t e ,
men. *-,toekomen : Hoe veel lomt it van
als : 7'e huis korner' . Te voren komen ; zie
die erfenis ? Zoo ver zal het niet komen,
ook Gemoet , Kort, Pas, Ilegt,
dat zal niet gebeuren. gevolgd van eene
Stade; 15.) tot, als: Tot zich zelden
onbepaalde wijs met te , (in Welk geval,
komen, nit eene flaauwte bekomen. Tot
strijdig met den aangenomen' rep!, de onhep.
bedaren , nadenken komen. Van woorden
wijs in plaats van het verl. deelw. gebruikt
kwarn men tot (laden. Tot uitersten korner, ,
wordt,) in een' toestand geraken , welke door
d. overgaan. Hij kon er Niet toe komen;
het volgende werkw. (inzonderh. liggen ,
16.) uit , als : Uit de schulden, komen
staan, zitten,) aangeduid wordt : Hij kwarn
van schuiden bevrijd worden. Zij konden
tusschen twee lieve meisjes te zitten. Dat
niet nit dat schrift komen , zij konden den
'meld komt op de kagchel te staan. In
inhoud niet to weten komen. —end,
plaats van : kornen te sterven , troutven ,
be. gemeenz.: Op komenden weg zijn ,
enz. bezige men liever sterven , trouwert.
naderen , in aatitogt ziju. aanstaande ,
Komen te vallen, voor sterven, behoort Met
toekomend : De koinende week. Zie ook
tot de deftige taal. *-, in verband met onGaande.
derscheidene voorzets. in meer of minder
nomenkj, yr. kruidenierswinkel.—praat,
afwijkende beteekenis, als : 1.) a a n , als
M. —swinkel, m. Die woorden schrijven
Aan iets of lemand komen, d. verkrijgen,
velen, volgens BILDLRD. ten onregte Rootbekomen. Dat meisje zal nog wel aan den,
en- eisch-winkel.
man komen, cen' man krijgen. 11'aar is
hij can die schoone rrottw gekomen ? Er Komfoor o. (des -s7 mfr. -oren,) in de
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Mont

bnishouding cen gereedsehap , waarin men
vuur doet , hetzij om spijzen warm te houden,
de pijp aan te steken , of tot andcre cinden.
—tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kornfoor.
Komijn, m. (des -s,) eene plant en haar zaad.
—brood, o. brood , waarin komijn is.
—kaas, yr. Sommigen bezigen , minder
goed : komijnde kaas. —olie, ye. olie
nit komijn verkregen. —soep ye. --tje,
o. (des -s,mrv. -s,) verkleinw. van komijn,
dock enkel gebruikelijk voor : een driepuntig
broodje, dos geheeten, omdat men er komijn
in bakt. —zaad 0.
Komkommer, m. (des -s, mrv. -s,) eene
lant; de yrucht dice plant. —bed, o.
p
--hof, m. -lucht , ye. -plant,
ve. -rank, vr. -reuk,m.-salade,
ye. -sehel, -sehil, yr. -sla, yr.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
komkommer. —zaad, o.
Kommer, m. (des -s,) gebrek aan de noodige
levensbehoeften : Zij lijden komnzer en gegroote angst : Van komnier en
brek.
verdriet berrijd worden. bij jailers,
drek van hazen. —lijk, (-er, -st,) by.
en bw. ellendig. —loos, by. zonder kommer, zorgeloos. —nis, yr. weinig gebruik.,
kommer. —rijp, by. niet volkomen
liommetje,o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kom.
Kompanje, yr. (mrv, -n,) kampanje ;
fig. Het was daar sobere kompanje d. i.
schraal, armoedig. —meester, En. opziener over een landspakhuis.
Kompas, o. (van het -, mrv. -sen,) eerie
soort van duos met eene stilt in het midden,
waarop zich eerie magneetnaald vrij bcwcegt,
inzonderh. ter dienste van zeevarenden Le
streek van het kompas; fig. Zijn kompas
is verdraaid , hij is niet wel gemntst. —
beugel, tn. —doos yr. —huisje,
o. —je, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van kompas. —lamp, yr. —maker,
—naald, yr. —roos , y r. bet ronde
Wad , waarop de 32 worden zijn aangewezen.
—streek, yr.
Kompost , yr. gemengde spijs of drank.
Het zal Met Iigt meer voorkomen , behalve
bij een' rornancier of dichter.
Itomst yr. de daad van korner] : Men ver'u'acht onze kom,t. —ig, by. aanstaande,
dock weinig gebruik. , behalve in samenstelling.
lion , verl. tijd van kunnen.
Kond , by. bekend enkel in : Kond doen
bekend maken. Elk zij hood , opdat elk
wete. Wij doen hiermede kond en te weten,
d. wij maken hiermede bekend.
tijd van kunnen.
Konde,
Kondschap, ye. (mrv. -pen ) berigt, bescheid: Kondschappen ligten , berigten

inwinnen. Op kondschap uitgaan , ter
inwinning van berigten uitgaan. Volk op
kondschap uitzenden , d. i. ter verkenning.
—pen, b. w. berigten , boodschappen.
—per, rn. (des -s, mrv. -s.)
Konfijt, 0. (des -s,) in suiker ingelegde
vruchtcn. —en , b. w. in suiker inleggen;
fig. gemeenz. Bij is daarin gekonfift , d.
i. daarin zeer bedreven. In boosheid gekonNt zijn, d. i. in hetgene slecht is , bedreven zijn.
Konfilje, yr. melisse.
Kongeraal, m. zeeaal.
Konijn, 0. (des -s, tam -en,) zeker viervoetig dice , 't welk veel op den bans gelijkt,
dock zich onder den geond ophoudt. —e-

berg, m. -ebosch, o. -ejagt,
yr. -ekooi , yr. --ekop m. -ettruid , o. -el ooh, m. -enhaar
0. -enhok o. _ enhol , 0. -epark, o. -epastei, yr. -eperk,
o. - epoot , m. -evangst, yr. -evet , 0. -eveld , o. -evet o. -, 0. -ewarande ye.
--ewol yr. liaar van het wolkonijn.
—sliaa,r , 0. —tje, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van konijn.

Koning, m. (des -s, 711717 -en,) die persoon onder vele, welke de hoogste map,t
in bander) heeft. In dezen zin worden in
den bijbel de hoolden der familien meerma/en koningen genoemd , en in eene gelijke
beteekenis heeten ook de kleine vorsteu of
beheerschers van Kleine stater en van
volksstammen in Afrika , enz. , koningen ,
school) zij ook aan een' grooter' behecrscher
ondergeschikt zijn ; in een' meer beperkten
zin de beheerscher van een koningrijk , die
in rang beneden een' keizer staat : De
Rotting der Nederlanden ; fig. de voortiaarnste persoon in zekere gevallen : De
koning van het feest. Zijn haan moet altijd
koning kraaijen , hij moet altijd de baas
; gemeenz. : Dat is een koning , dat is
cen bekwaam man ; ook : dat is iets uitstekends. iets , dat in zijne soort boven
andere uitsteekt , hij v. de middelste der
negen kegels ; voornaamste stuk in het
schaakspel ; in het kaartspel , de heer ; in
de scheikunst , metaal , dat van alle andere
deelen gereinigd is; in de nat. hist. heet :
De arend de koning der vogelen de leeuw
de koning der viervoetige dieren , de
haring de koning der visschen. done,
o. (des -s, mrv. -men,) bet koningschap.
—in , yr. (mrv. -nen.) de vrouw van een'
koning ; vrouw , die over een koningeijk
heerscht ; de vrouw of beminde van een'

schnt teekoning ; in een' bijenkorf de moor;
in het schaakspel , het stuk naast den

koning ; in bet kaartspel , de kaart naast
deu koring , de vrouw ; hij dichters beet:

--443-Konl

Koot

De moan de koningin des hemels , des Kontrefeiten, b. w. uitschi/deren , afnachts.—je, o. (des -s, mrv. -s,)verkleinw.
heelden. —set, o. (des -s, mrv. -s,) afbecldvan koning. —rijk, o. rijk, waarover
sel ; fig. namaaksel.
een koning revert. —sadelaar, m. —s- 44iontrei, yr. (mrv. -jen,) streek (lands).
blaauw, o. blaauw nit scharlakenrood Konvooi , 0. (des -s, mrv.
seheepsen blaauw gemengd. —sbrood o. een
Under konvooi
in- en
gehak. —schap o. koninklijke waardiguitgaande regten , zie Licenten. -beid. —sdochter y r. —sgeel 0.
ceel, yr. tolbriefje.—looper, rn. iemand,
eene fraai gele kleur. —sgezind, bv.
welke ladingen voor schepen bezorgt. —
—shof, o. —shuis, o. —skaa,rs,
schip, o.
yr. naam eener plant, fakkelkruid ; zie Konzenielje, yr. insect, dat in Mexico op
Koningskaa,rsje. —sliaarsje, o,
den p apal leeft en , wannecr het gedroogd
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van koningsis, de karmozijn- en scharlakenkleur geeft.
kaars ; kaars , waarorn dc kinderen op Drie- liooi, yr. (nirv. -jen.) gemeenz.„ eene slaapkoningen dansen. ---skied, o. —skleur,
plaats : Naar de kooi pan. Hij is al te
yr. purper. —skraheling, rn. snort van
kooi.
slaapplaats van den schipper, of
krakeling. —skroon, m. —smoord,
van een 7 reiziger aan board; hangrnat; sehapem. —smoorder, In. —smoordster,
stal ; kouw voor vogelen; plaats, maar eenden
y r. —sstaf, rn. schepter cons konings.
worden gevangen; bij HOOFT bijenkorf; bij
—stroon, m. —swater, o„ in de
drukkers ,
kort sluithout ter vastzetscheik., een mengsel van salpeterzuur en
tine van den worm. —deur, yr. —eend,
zoutzunr, waarin keukenzout, salmiac, enz.
vr. lokeend in eerie eendenkooi. —jen,
is opgelost , dus geheeten , dewijl het gond,
o. w. met H., als man en vrouw samen leven ,
de koning der metalen, daarin opgelost wordt.
hokken Zij kooijen met ell ender.
b.
—szeer, 0. kropgezwel, dus geheeten ,
w. in cene kooi sluiten; in eene eendenkooi
dewijl voorheen de koning van Engeland
vangen ; (den drukvorm) met kooijen vastwerd geacht bet tc genezen. —szetel,
zetten. —man, rn. die eenden in eene
m. —szoon, m.
kooi vangt. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
Koninktijk, by. en bw. dat een' koning
verkleinw. van kooi.
voegt Koninkliike praeht ; fig. voortref- Rook , vr. koning : Het water of De ketel
felijk, heerliik ; van een' koning: De koninkis aan de kook , d. i. kookt, Aan de kook
lijke familie , waardigheid.
mahen. Het water of De ketel is van de
Konkel, yr. (mrv. -s,) konkelpot ; lui en
kook, kookt niet meer. —boek, o. kenslordig vrouwrnensch ; vod , lap , lomp : Het
kenboek. —fornuis, o. soort van kagchel
zijn moor kottkels. *-, verouderd, draaimet verscheidene gaten, waarop men kookt.
kolk ; van bier fig. gemeenz: In de konkels
—gereedschap , o. —hok, o.
, d. i. in verlegenheid. 1k, zit er leelijk
huis, o. keuken, kombof. —ketel, rn.
reed in de Aonkels.*-, draai, slag, oorveeg.
.—kunst, y r. —machine, vr„ kook-aar m. (des -s. mrv. -s,) —aarster,
fornuis. —pan, y r. —plaats, yr. —pot,
yr. (mrv. -s,) die konkelt of zaken in 't gem. —set, o. (des -s, mrv. -s,) het gekookte.
heim bekuipt. —achtig , (-er, -st,) b y . en
—seltje, 0. (des -s, inrv. -s,) verkleinw.
bw. van eene Yrouw, lui en slordig. ---arij ;
van kooksel. —ster, yr. (mrv. -s,) die
yr. (mrv. -en,) in bet geheim koffie drink en ;
spijzen kookt. —stuk , o. stuk vleesch
, rn. hoop konkelaars.
kuiperij.
om te koken. —toestel, m. — vleesch,
—en, o. w. met H., in stilte koffie drinken;
o. vleesch om te koken ; gekookt vleesch.
in het gcheim samen overleggen,
b. w.
—vrouw, y r. vrouw,, die voor anderen
brouwen , in het geheim bewerken , smeden.
kook t. —werk , o.
--huffs, o. buns, waar men in bet geheim Root, y r. (mrv. -en,) eene voedende plant,
koffie drinkt; huis ; waar men in 't ffeheim
waarvan men vele soorten heeft Roode en
planner) smeedt. —moer,, vr. konkel.
Witte kool, enz. Sprw. Het sop is de kool
—pot, rn. koffiepot. —ster,, y r. konkeniet waard, de zaak verdient niet , dat men
laarster. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verer zoo veel moeite voor doet ;
Kool verkleinw. van konkel.
koopen, zotte vertellingen doen. kmand
Roust , yr. bijna , zoo nict gelled veroud.,
kool verkoopen, hem knollen voor citroenen
ziee
verkoopen. _remand eene kool (cm kooltje)
sloven, gemeenz. hem eene poets spelen.
lionstabel, m. (des -s,"mrv. -s,) degene,
welke de kanoniers ter dienste staat ; kanollij zegt het maar om de kool, voor de
nier. —skainer, m, op een schip, plaats
grap. —akker, m. —bed, o. —Mad,
onder de kajuit. —smaat , m.
o. —duif, y r. ringeldnif. —eetster,
Kont, vr. (mrv. -en.) gerneen , in sommige
vr. --eter,m. —grond, m. —haas,
streken , bet achterste, bet gat.
, o.
rn. haas , die zich gaarnc met kool voedt.
,(des -s,
verkleinw. van kont.
—hof, rn, —land
o,
; yr.
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Root
—Mand, vr. --markt , yr. —mees,

lioor
en Yr. (des -s, mrv. -allen,) die gaarne Ales
zon koopen. --brief, m, —cedel , -ceel, yr., —contract, o. koopverdrag.
—dag, m. —en , onreg. b. w. (ik koclit,
gekocht,) zich voor geld het genot van iets
versehalMn : E'en huis, paard koopen. lets
van of voor iemand koopen. Op dag of tijd
koopen , op yoorwaarde, om het op een'
vastgestelden tijd te voldoen, Zich in een
gasthuis of nit de gevangenis koopen. k-,
in sommige kaartspel., nemen , krijgen : Hoe
veel koopt gij ? De gekochte kaarten.
heb niets (namelijk dat goed is) gekocht.
in den bijbel , verwerven : Koopt wijsheld. —er , m. (des -s, mrv. -s,) die koopt;
in samenstelling, die koopt om te verkoopen,
bij v. lakenkooper , wijnkoop , r.—gierig,
(-er, -st.) by. begeerig om te koopen.-goed,
o.op den koop gemaakt goed. —graag „
(-grager, -graagst,) by. begeerig om te koopen. —handel, m. handel waarbij
geld veer eene waar gegeven wordt, tegenstell. van ruilhandel. —je „ o. (des -s, mrv.
- s,) verkleinw. van koop ; inzonderh. voordeelie;e koop : lk heb er een koopje aan, ik
heb het goedkoop ; fig. ik zit er moth mede
opgescheept. —lieden , —luiden ,
m. mre. van koopman. —lust m.
—man, m. (mrv. -lieden, -iniden, -lni,)
man , die koopt en verkoopt „ om er van te
lever; iemand die handel in het groot drijft :
De Amsterdamsche kooplieden.—inausbrief, m.—manschap, yr. koophandel koopwaar.—manschappen o. w.
metll.,bandel drijven. —mansdoebter.,
yr. —manshuis, o,-manskantoor,

soort van mees met een' marten kop, witte
stapen , geelachtige keel , witte borst ,
gelen buik en groenen rug. Zie ook
lioolmees op het volgende artikel. -znoes, o. - plant, y r. —rabi, yr. (mrv.
een keukengewas , dat een' knol boven
den grond heeft. --rugs, yr. —schaaf,
yr. zeker werktnig om kool te snijden. —salade , yr. —schuit yr. —soep, Yr.
—spruit, y r. -stengel, m. -stronk,
m. —tje 0. (des -s, -s,) verkleinw.
van kool. —tuin m. —veld o, ---wagers m. —worm , m. koolrups.
—zaad o.
Kool , yr. (mrv. kolen,) cen door vuur zwart
gebrard , van alle waterige en olieachtige
deelen bevrijd droog en broos ligchaarn ;
inzonderh. op zoodanige wijze gebrand hout
Nolen branden. Eerie gloeijende geglommene , doove kool; fig. Een huis in kolen
leggen , in brand steken. Aan kolen Taken ,
y erbranden ; fig. Op heete kolen staan of
zitten, grooten haast hebben. lemand met
eene zwarte kool teekenen , iemaad als een
monster voorstellen./ets met eene zwarte kool,
teekenen , maken, een kwaad in al zijne afzigtigheid voorstellen. Gloeijende kolen op
iemands hoofd hoopen ,hem door onverdiende
weldaden beschamen en tot dankbaarheid
verpligten ; bet vurige gezwel eener pestbnil;
zie Steenkool. —aarde, yr. sternkolen bevattende aarde. —asch, y r. heete
asch. m. —drager , m. man ,
die kolen draagt ; koolbak. —emmer,
m. --haler, m. koolschip ; koolschipper.
0. ntansstijl, m.—mansvrouvv,
-lirabber, m. -mees, m. fig. koopman
yr. —manswaar, yr. koopwaar ; inzonin kolen. —schop , y r. —stof, yr. -derh. leverbare waar. —manswedu.we,
stofzuur , o. en by. —stofzuurmeyr. —manszoon, m.—penningen,
ter,, m. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verm.mrv.som,waarvoor iets gekocht is. - prijs,
kleinw. van kool. —tje - vuur, o. soort
m. pri;s, waarvoor iets verkocht wordt.-stad,
van ranonkel. —vloot, yr. vloot van kook
yr. stad , waar Yee] handel gedreven wordt.
, m.
schepen.
-ster,vr. (mrv.-s,) die koopt. neltooper.
',Coon, yr. (mrv. -en,) wang., kaak, —slag,
—vaarder, oh. kapitein van een' keepm. o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
vaard ijsch i p ; koopvaardijschip. —vaarvan koop.
dij , yr. zeevaart ten nutte van den handel.
hoop, in. (des -s, mrv. -en, ) het koopen:
—vaardijschip,o, •vaardijvloot,
Een' voordeeligen loop does. Op den keep
yr. —vrouw , yr. vrouw , die koopt ;
maken , d. maken om te verkoopen ; fig.
vrouw , die handel drijft. —waar yr.
slecht maken. lets te koop (te verkoopen) hebyr. —wijf, o. met zekere minacbting,
ben. Dat huis is , stoat te koop. Te koop
koopvrouw. —ziek (-er, -st,) by. koopzetten , hanger?. Goederen te keep dragen ;
gierig. —zucht , yr.
fig. Zijne eerte koop zich oneerlijk
gedragen. Zijne schande te koop dragen likoor, 0. (des -5, mrv. koren.) rei zingende
of dansende personen ; mitziekstuk van vele
zijne eigene schande verkondigen. nit keep,
partijen lietwelk door bet koor gezongen
van te vooraf p;egaan, schijnt een afgeknotte
wordt; achterste of oostelijke gedeelte eener
infinitief, zie * - . koopverdrag : Fen'
kerk , waar bij de IL-C. het altaar staat , en
s-oordeeligen Loop sluiten. De keep is Mar.!
lets op den keep toekrijgen ; fig. Op dice 4, ill andere kerken de plaats. waar vroeger het
altaar stond ; verhevene plaats in eene kerk
Loop, op die voorwaarde, in dat rya!.
of ander gebonw.van waar gezongen worth: Ten
1k geef koop, ik zie er van a1 Den koop
lore korner?, mede tot het gezang verschijnen.
op:eggen , zijn woord intrehken, —al m.
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Roor
koord , y r. (mrv. -en,) gedraaid snoer van

den kop voor de voeten leggen , iemand bet
hoofd afslaan ; fig. Hals over kop , in grooten
zijde, kemelshaar, wol, enz.; gedraaide lijn,
haast. Dat zal hem op den kop druipen ,
touw : Op de koord Jansen. remand tnet
hij zal er vroeg of laat de gevolgen van onderde koord (den strop) straffen ; fig. remand
vinden. Algaat hij op den kop staan, welke
aan zijne koord kriigen , hem in bet bemoeite hij ook moge aanwcnden. Met den
drijven eener zaak medeslepen. (Roordekop tegen den muur loopen. De kop slaat
ken, m. deken van een koor.) —edanhem niet goed, hij is niet wel gemutst. -,
ser, m., —edansster y r. die op de
geheugen : .Hij ken het niet in den kop
koord danst. —edraaijer, m. —e,heeft een' onverzetkrijgen.*-, aard:
werk, o. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verde persoon zelf : Een
tetijken kop.
kleinw. van koord. —katrol, y r. katrol,
diehterlijke kop. Eerie bende van honderd
waarover eene koord loopt.
cen meestal rond
koppen. Ktoeke koppen.
Roorgezang, o. koorzang. —heer o.
vat van geen' zeer grooten inhoud, hetzij om
kanoniek. —hemd o. bij R.-C. wit
er uit te den of te drinken : Sommige landkleed der priesters, dat aan de hielen reikt,
lieden eten de pap nit tinnen koppen. Ik heb
alba. —jongen, m. jongen , die op het
cen' kop koffie gedronken , zie Ropje.
zeker
koor zingt. —kleed, o. bij
(Tit een' gouden kop den wijn plengen.*-,
m. koorkleed zonder mouwen.
zeker werktuig , om met doorvlijming bloed
kosteres ,
ongen. —koster m.
of te tappen: remand koppen zettezz.'"-, eene
vr.--lamp, yr. (Koorn,zielikoren.)
maat voor drove waren . liter, in welk geval
—rok, m.
het, van een bepalend telwoord voorafgegaan,
Roorts, yr. (wry . -en.) eene ziekte bij
zonder teeken van meerv. wordt gebezigd
mensal en dier , welke in een' snellen omkop aardappelen.
loop des bloeds door het hart en de bloedaderen
bestaat en van eene ziekelijke samentrekking Roper , o. (des -s.) cen onedel , roodachtig
en op de breuk korrelig metaal, dat zeer rekder kleine vaten , veroorzaakt door verbaar is : Men heeft rood en geel koper. In
sehillende bijkomende omstandigheden
koperwerk : Het koper
koper snijden.
verzeld pat: Eene alledaagsehe anderschuren.--achtig, (-er, -st,) bv. -berg,
afgaande ,
daagsche , derdendaagsehe
m. —bergwerk o. —blad , o. -slepende , kouile heete , brandende , enz.
draad o. —en , onverb. by. Sprw. Kokoorts. De koorts hebben krijgen. remand
peren geld, koperen zielm :ssen, voor weinig
dekoorts ofschrijven,iemand op eene geheimgeld krijgt men Nveinig. De koperen emu; ,
zinnige wijze van de koorts genezen,fig. iemand
zie Eeuw. —en, b. w. met koper omkleeeen groot verlies berokkenen ; iemand herouw
den : Een schip met een' gekoperden bodem.
over iets doen gevoelen. remand de koorts op
—erts, m. —geld, o. —gleten,
het lijf jagen , iemand grootelijks verschriko. -gieter, m. -gieterij, yr. -groen,
ken. —achtig, zieKoortsig.—acho. koperroest , uit koper verkregen groen.
tigheid, yr. —bast. m. kina. —dag,
bv. -inijo,
m. —drank , m. —ig. (-er. -st.) by.
yr. —molen in. -- "mint, y r. ----oaan koorts onderhevig ; koorts verwekkende ;
her, m. —pletten , o. —pletter,
koorts aanduidende.—igheid , yr koortsachtige aandoening.—middel, o. —poem. pletterki, Yr. —roest, m. --rood, o. cen roodaehtige koperoker.
der, —poeijer, o. —tijd, m.
-slaan, o. stager. m. ambachtsman,
—uur , o.
die in koper werkt , ketels, enz. maakt,
Iioorzang, m. kerkgezang. —zanger,
—slagersaanbeeld, o. —slagersm. —zangster y r.
slagersdoehter ,
beroep , o.
tijd van kiezen.
Roos,
vr. —slagersgereedschap, yr.
Root, yr. (wry. koten.) zeker been nit den
—slagershamer, rn, — slagershiel van varken of mud, waarmee kinderen
slagerslinecht
jongen, m.
spelen, bikkel ; fig. gemeenz. been van menm.
—slagersleerling
m.
schen : Vast op zijne koten staan. Wakker
—slagersvrouw, yr. —slagersop zijne koten zijn ; fig. Dat werk staot
weduw , yr. —slagerswerk o.
op zijne koten, dat is een fiksch work.
—slagerswinliel, m. —slagerso. (des -5 , mrv. -s,) verkleinw. van knot.
zoon, in. —snaid, in. in den bijbel ,
, o. —tijd,
-jongen, m. —
koperslager. snee , yr., — steken , o.
m.
graveren in koper. —waar, y r. —werk,
MVP , m. (des -s, mrv. -pen,) het hovenste
o. koperen kenkengereedsehap; al betgeen
ronde deel van iets: De kop van eene speld ,
aan iets van koper is. —winkel m,
een' spijker , eene
het hoofcl van

j

een dier en , in het gemeenz. verkeer, ook fi.opglas, o. kop (in de voorlaatste hetee.

van rnenschen : Een' os voor den kop slaan.

kenis).

Zij .riorg den kerel voor den kop. remandi Kopie, vr. (mry.

afsehrift of aftee_

—
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Kopp
kening, bij boekdrukk., datgene, waarnaar
gezet wordt: Ileeft hij gedrukte ofgeschrevene kopie? —Perwerk, o. werk , dat
men kopieert. —eren , w. nasehrijven
of nateekenen. —egeld, o. loon, dat een
schrijver of vertaler voor zijn werk ontvangt.
—*1st, m. (van den -, mrv. -en.) die kopieert.—eloon, rn.en o.kopiegeld.—eregt,
o. uitsluitend refit tot het uitgeven van een
werk.—etje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kopie.
Koppel, m. (des -s, mrv. -s,) oulings, band;
van bier : Degenkoppel.*-, thans , een paar,
betwelk met een' band saamgebonden is of
gebonden kan worden , loch in dit geval
als : Het koppel konijnen. Een
koppel pistolen. *-, gerneenz. , eerie onbepaalcle menigte , hoop: Zij stonden op een'
koppel. —aar, m. (des -s, nice. -s.) paardeturseher ; buwelijkmaker ; boerewaard. -aarster, vr. (mrv. -s,) —ares yr.
(mrv. -sen,) huwelijkmaakster, hoerewaardin.
—arij, yr. (mrv. -en,) bet koppelen van
buwelijken ; het zijn van een' hoerewaard of
hoerewaardin. --en , b. w. tot een' koppel
binder" ; vereenigen; inzonderb. tot een buwelijk samenbrengen : Iemand aan eerie
vrouw koppelen. Een huwelijk koppelen.
—ing, vr. (mrv. -en.) —snoer, o.
—teeken, o. teeken, waarmede woorden
gekoppeld worden (-), als : Klein- diz,,e.
tje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
koppel. –tjesmaa,ndag, zie Koppermaandag. --woord, o. voegnoord ; in de redeneerk., woord , dat, onderwerp en gezegde verbindt : In Willem is rijk
beet is het koppelwoord.
Koppen,b,w.door midtlel van kopglazen bloed
aftappen:/emand op den arm koppen.-penzetster, vr. —penzetten, o,
zetter, m.—per, m. (des
mrv, -s,)
koppenzetter. —permaandag, —pertjesmaanda,g, rn. de eerste maandag
na drie-koningen , welke , vroeger door de
koppers, thans nog bier en daar door de
boekdrukkersgezellen,wordt gevierd. —pig.
(-er, -st,) by. en Imv. stijf hoofdig: Een koppige jorG en.
naar bet hoolii vliegende :
.Koppige wijn. Koppig bier. —piglteid,
yr. , hw. —ping, yr. het
koppen. —ster , vr. (mrv. -s.) koppeuzetster. —stuk , o. bij slagers , gedeelte van
cen vel , waaraan de horens zitten stub
geld met de beeltenis van cen' vorst ;
gemeenz., iemand , die koppig is.
m. (des -s, mrv. -alen,) koorknaap.
o. (des -s,) een steenachtig zeegewas , hetwelk aan women tot woning dient:
Wit koraal;
roode Mem. ; roode lippen,
de mond. y r. (mrv. -atm.) road balletje
van die stof gedraaid ofook wel van andere
stollen: eenige znike balleijes aaneen geregen

worden tot paternosters of tot sieraad gcbezigd.
-agaat, o. koraalkleurig agaat.—boom,
m. —Iileur , yr. —141eurig , b y . -kruid, 0. soort van polyp. (Koraalmeester , m. opperkoorzanger.) --tje
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van koraal.
—visscher, rn. —visscherij , yr.
--werk, o. werk van koralen.
Koralen, onverb. by. van koraal of koralen:
Een koralen tabaks:.-,ak; fig. rood als koraal.
Koran, zie Alkorana
Korbeel, zie Karbeel.
Kordelier , m, (des -s, mrv. -s, -en,) een
minderbroeder,, dus geheeten naar de koord,
in bet Fransch corde , die zij om bet lijf
dragen. —sklooster, o.
Koren, b. en o. w. met II., in sommige
streken, braken , overgeven.
Koren, 0. (des -s,) grain : Turksch koren.
in Noord-Holl. , gerst.
y r. (mrv. -s,)
korrel ; Ik heb Beene loren brood (nicts
hoegenaarnd) in huis. —aar, yr. —akker, m. —berg-, m. —beurs, yr.
—biker, m. kalander ; fig. opkooper
van koren. —bloem , yr. blaauwe bloern.
—bout, m. kalander. —bouw, m.
—brander, rn. jeneverstoker. —branderij , yr. –brandewijn En.
–dorschen , o. –dorscher, m.
–dorscherij , y r. –dragen o.
–drager, in. –garf, vr.

m. –handel m. –handelaar
in. –harp , vr. –hoop , rn. –huis,
0. korenmagazijn. vr. —jaar,
o. trooper' m. --koopster, yr.
–krekel, in. –land, o. –ligter,
m. –maaijen , o. –maaijer m.
–maat, y r. -- magaziin 0. -markt, yr. --meter, in. –molen
–molenaar, m. –oogst,
–pacht, vr. –pahltuis, o. –roos ,
yr. klaproos. —salade, vr. veldsalade ,
vet. –schaal , Yr. –sckip , o. -scitoof, vr. –schop , y r. –schuit,
yr. --schutar, yr. –sikkel , yr.
(Korent , zie Krent.) –tiende ,
yr. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van koren. –veld, o. –verschieten,
o. –verschieter, M. –vloot, yr.
---wagers m. –wan, y r. –wanner, m.–wasscher,m.–wasscherij , y r. bet wasschen van koren; plaats,
waar men koren wascht. —wet, yr. wet
op den in- en uitvoer van bet koren.-worm,
m. kalander. -zak, m. –zeef, yr. –zolder m.
Korf, veil. tijd van kerven.

Korf,

m.

(des -s, mrv. -yen,) een vat , dat,

van teen, biezen, enz. gevloch ten, tot onderscheidene cinden dient. —draagster
y r. —11rager, tn. —je , o. (des -c, mrv.
verkleinw. van korf.
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Korb
Korhaan, m. zekere vogel. —hoen, o.
hazel hoen.

Koriander, m. (des -s,) eene plant , welker zaad zeer welriekend is ; korianderzaad.

—zaad, 0.
norint, yr. (mrv. -en,) zie Krent.
Kornel, vr. grof meel ter mesting van gevogelte.

liornel,

zie Kolonel.
Kornet vr. (mrv. -ten,) cen kromme
omit. een ruiterstandaard ; van bier
vroeger : eerie ruiterhende onder een' kornet ; zie Kornetanuts. m. (des -s,
mrv. -ten,) standaarddrager der ruiterij.
—je, o. (des -s, -s,) verkleinw.
van kornet; inzonderh. kornetmnts. -muts
y r. zekere rants, elke dienstmeiden en
geringe vrouwen dragon. —splaats , v
Kornis, vr. (mrv. -sen,) kroonlijst. —je,
o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van kornis.
liornoelje, yr. (mrv. -n, eene sternvrucht , die eenigszins naar eene kers gelijkt.
—boom, in. —11 onverb. by. van den
kornoeljeboom.
rn. (des -s, mrv. -en,) niakker,
vriend. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kornuit.
Koroester, yr. nester, die met eene korre
wordt gevangen.
Korporaat, m. (des -s, mrv. -alen, -s,)
geringste onderofficier.
Korre , vr. (rnrv. -n,) soort van sleepnet voor
de oestervangst.
Korrel, vr. (mrv. -s.) klein rondachtig en
bard ligehaam : Rene korrelzand. *-, rondachtig zaadje , inzonderh. van de graven.
—en , o. . met H., in korrels veranderen.
tot korrels maken. —ig, (-er,
-st,) by. —tie o. (des -5, rare. -s,) verkleinw. van korrel. —zeef yr. zeef tot
bet korrelen van het buskruid.
Doren;

N%

r.

b. %V.

degen. De kortste weg. Kort van armen
zijn. Ilij is k,ort van geziet, kan fiat ver
zien. De korte ribben. is eert hoofd
korter dan ik. Ienzand een hoofd korter
nzaken, iemand onthoofden ; remand
kort houden, hem weinig vriiheid laten. Te
kort , niet lang genoeg ; fig. niet genoeg.
Er is of komt te kort, er ontbreekt iets.
Hoe veel kornt er te kort? 7'e kort bij
iemand komen , niet alias van iemand ontvangen , wat hij ons schuldig was. Te kort
bijiets kornen , er bij verliezen. Bij iemand
te kort sehieten, door hem overtroiren worden. Zijne krachten sehieten te kort, zijn
niet toereikend. remand te kort doen, bem
bet zijne niet geven ; hem benadeelen. Zicli
zelven te kort doen, zich benadeelen ; zich
van den tijd : De dagen
ombrengen.
klein , fijii : lout kort maworden kort.
ken of hakken. Korte stof , hij papierm.,
stof, die 'Uri genoeg is , ow er papier van
te scbeppen ; fig. van vleesch , malsch.
beknopt in woorden : Eery kort begrip,
verhaal, verslag. Om kort te zijn of te
gaan , In korte woorden ,
't kort , om
bet in weinig woorden te zeggen. Jets kort
af (ronduit) weigeren. Kort van stof zijn,
weinig woorden gebruiken ; fig. opvliegend
zijn. Eerie korte kttergreep. E'en korte
klinker. Irij maakte het kort , sprak
niet tang; zie Iltetten. *-, beCngd :
Kort van adem. kortaclemig. in eene
Wine ruimte : Kort afkokezi. k -, bw. beknopt ; van den duty , cent' korten tijd :
Kart voor paschen. Kort na .zijn, huwelijk.
Binnen kort , Nfeldra. Sedert kort. Kort
te voren.*-, o. (des -s,) in somntige streken,
haksel voor bet Yee. ---lachtig, by. —adeinig, (-er, -st,) by. kort van adcm.
—ademigheid,vr.—asemig, enz,,
zie Kortademig, enz. (Kortazje,
vr. makelaarsloon.) —hondig, (-er, -st,)
by . en hw. kort en bondig, beknopt. —bondigheid yr. —bondiglijk bw.
--borstig (-er, -st,) by. kortademig.
—borstigheid vr.
Kortegaard, vr. (mrv.-en,)—egarde,

Korren, zie Koeren.
Korren , h. w. met de korre visschen.
Kors , yr. een kruid , veelal kers genoemd.
'Morsel , Lie het betere Korzel.
Korset, o. (des -s, mrv. -ten,) een bekend
kleedingstuk der vrouwen. —je o. (des
vr. wach thuis.
-s, mrv. -s,) verkleinw. van korset. -maak(mrv. -sen,) korte breede
ster , yr. —maker, rn. —veter, m: Kortelas,
sabel. —je, o. (des -s, rnrv. -s,) verkleinw.
Korst, yr. (wry. -en,) de droge , meet'
VI'.

van kortelas.
of minder barde oppervlakte aan een zacht
ligchaam : De korst van brood, van eene Kortelijk, bw. in weinig woorden. ---eling m. (des -s, mrv. -en.) overgeschoten
pastei. De karst van eene zweer. Zie
stuk schelhout, dat voor de bossen te kort
Korstje. —achtig, by. korstig.
is. —eilings, bw. onlangs , voor een'
—en, o. w. met Z., eerie korst krijgen,
korten tijd. —en , b. w. korter maken :
—ig, (-er, -st,) by. dat veel korst heeft.
Men Zo..t het Naar, de nagels , een' vogel
—je, o. (des -s, nice.
—igheid,
de vleugels. Den kabel korten, inhalen.
-s,) verkleinw. van korst. Sprw. Bij gebrek
Bet anker en (met zinverzettinp;) Bet schip
van brood eet men korstjes (of korsten)
korten , door bet inhalen van den kabel bet
van pasteijen , zie Brood.
schip digter bij het anker brengen ; fig.
Kort, (-er, -st,) by. en hw. dat weinig nitremand de viengels korten, iemands rnagt
gcstrektiteid in de lengte bent : Len korte
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besnoeijen. Iemands gezag, aan:ien, magt
korten , *--, ten aanzien der during „ doorbrengen : Den tijd korten. Tentand den tijd
helpen korten , hem gezelsehap [louden. *--,
met opzigt tot eene betaling , aftrekken :
Tien gulden op eene rekening korten. Hoe
veel heeft men u gekort? *-, o. w. met
Z., korter worden : De dagen korten reeds.
—heid, y r. —heidshalve, hw.
ter hevorderinp; der kortheid. (liortijd,
In. tijd, wanneer men oesters kort.) —ing,
y r. (mrv, -en.,) het korten ; het gekorte.
—kist, y r. kist , waarin de landliedeu bet
kort beware!). —mes , o. hij immekers
cen krom ^nes , waarmee zij de honigraten
nit de korven snijden. —nagelen, b. w.
(ik kortnagel, enz.,) de nagels korten.—om,
bw. in 't kort, in een woord. —oor , m.
dier met gekorte ooren. —ooren, b. w.
(ik kortoor, enz.,) een dier de ooren korten.
----s, bw. onlangs. -- staart, m. holstaart. —staarten , b. w. (ik kortstaart,
enz..) cen dier den staart korten.— swijl,
m. boert , scherts, vrolijkheid : Zij deed
het uit kortswijl. —swijlen , o. w. met
H., (ik kortswijl , enz.,) boerten , schertsen.
—swijler, m. (des -s, mrv. -s.) —swijiig , (-er, -st.) by. en bw. boertig ,
grappig. --- swijligheid , vr.
s—my—Ulster, y r. —voar, o. beter kort
vodr ; fig. sterke drank. —wieken, b.
w (i k kortwiek, enz.) een' vogel de yleugels
korten ; fig. Iemand kortwieken , hem betengelen , beperken. —zigt, o. beter kort
zigt , in : Op kort zigt, op weinig dagen
zigt. —zigtig, (-er, Lst,) by. kort van
gezigt ; fig. blind. —zigtigheid , yr.
liorven, b. w. in korven doen : Zij die
zwermen al gekorfd ?
norzel , (-er, -st,) by. ligtgeraakt , eigenzinnig . ongemakkelijk , driftig , opvliegend:
E en korzel mensch. --Reid, y r. -hoofd,
m. en yr. korzel mensch. —hoofing, zie`
Korzel.—hoofdigheid , y r. korzelbeid. —kop , m. en vr. korzelhoofd.
Itossem, m. (des -s, mrv. -s,) kwab °rider
den hats van runderen.
Kost , m. (van den -, mrv. -en,) uitgaaf ter
verkrijging van sets, inzonderh. van gereed
geld , doch kora , behalve na te, enkel
in het meerv. voor : Kosten doen , maken.
Op iemands kosten terra. Te koste leggen
gran iets, de kosten daarvoor betalen. Ifij
legt veel daaraan te koste. Te mijuen
koste , v oor mijne rekening ; fig. afbreuk ,
schade , nadeel : Ten koste der waarheid,
van zijn leven. (Kost , rn. (van den -,)
spijs , spijzen : Smakelijke kost. Kost en
kledren. Bij iemand in den kost zijn. Den
kost koopen. De heele kost. De halve kost,
bet middagmaal. kmand in den Lost hebben , semen, Bij iemand in den kost zijn,

gaan. In den kost besteden.*--, het gansche
onderhoud : Den kost winnen.
Kostbaar, ( -der -st,) by. en hw. dat
veel kost ; praehtig , heerlijk. —baarheid , y r. (ntrv. -heden.) hoedanigheid
van bet kostbare , kostbaar ding. (Kostbaas , m. man , bij wien men in kost is.)
—el, zie Kostelijk. —elheid , zit!
Kostelijkheid.-elijk, (-er, -st,) by.
en bw. kostbaar ; die veel verteert; dat eene
groote waarde heeft ; van bier : nitmuntend,
uitstekend , heerlijk , prachtig. —elijkheid , y r. (mil). -heden,) het kostelijk zijn;
kostelijk ding. —eloos , b y . en bw. vrij
van kosten, —en , o. w. met H., op zoo
of zoo veel te staan komen , hetwelk in den
4. naamv. staat : Dat bock kost mij (3. nv.)
een' gulden. Het koste wat het nil ; fig.
bet verlies van iets ten gevolge bebben :
Het zal hem zijn leven kosten. *-, tot jets
vereischt worden : Bet heeft mocite gekort.
*Koster, ni. (des -s, airy. -s,) op sommige
plaatsen , kostkind , kostleerling.
Koster, m. (des -s, mrv. -s,) opzigter of
bewaarder eerier kerk. —es , yr. (inn,.
-son,) vrouw van den koster ; bewaarster
eerier kerk. —ij , yr. (mrv. -en,) op sommige plaatsen , kosterswoning. —in , vr.
(mrv. -nen,) kosteres. —scitap , o. (des
-s,) post van koster. — sdochter , yr.

—shuis , o. —spla,ats, vr.—spost,
m. —svrouw , y r. —sweduw , yr.
—swoning, y r, —szoon, m,
Kostganger, m. (des -s, mrv. -s,) -gangster , yr. (mrv. -s.) die bij iemand
in den kost gaat of is.--geld, o. —buss,
0. bins , waar men den kost heeft. —je ,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kost.
—j tiller , y r. juffer , die , inzonderh. op
eene school , in den kost is. —kind, o.
kind , dat in den kost bij iemand is. -scholier, m. —school , yr. school ,
waar de leerlingen sevens in den kost zijn.
—schoolhouder, m. —schoolhouderes , —schoolltoudster,
y r. (Kostvrij , by. vrij van kosten.)
—vrouw , yr. vrouw , bij wie men in
den kost is. —winning , yr. broodwinning
Kot , o. (des -s, mrv. -ten,) ellendig huisje ,
hok , inzonderh. voor Darkens ; op schepen ,
zeker klein vertrek ; slecht huis.

Ikoten, o. w. met H., met koten spelen:
fig. lichtmissen.

Koteren , b. w. reinigen , enkel in : De
tanden koteren. —ing, yr.
Kotje, o. (des -s, mrv. -s , ) verkleinw. van
kot.

*Kotsen, zie Kodsen.
Kotter, m. (des -s, nay. -s,) klein oorlogsvaartnig met cen' mast.
no il , vr. zie noude; fig. !Fat doe fe
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Ito ud
gemeenz.
waarom
laat
gij
m. –ekooperg
–efabrikant,
m.
Loch in de kozit
m. –ekoopster , yr. –ekramer,
u met zoo lets in ?
m. –elappen 0. –clapper m.
K.oud, (-er, -st,) by. van een ligchaam ,
–elapster , Yr. --enhandel, m.
dat geene of weinig warmte heeft in vergelijking van dat gedeelte onzes ligehaams
–estoppen o. –estopper m.
hetwelk er mede in aanraking komt : De
–estopster, yr. –everkoopen, o.
sneeuw is koud. Gij laat het eten koud
-everkooper, m. -everkoopster,
worden. Het begirt koud te worden. In
yr. –everzoolster, y r. –eweefgetouw,, –eweeftouw,, o. –eweden kouden grond , bij tuinl. , zonder door
kast of bak verwarmd te zijn. Sprw. zie
ven , o. –ewever m. –eweveMeet ; fig. zie Kleed ; verder in eenige
rij yr. –ewinkel, m. –je, o. (des
bijzondere uitdrukkingen , als : Een koud
-s, nary. -s,) verkleinw. van kous ; inzonderh.
eene kousvormige katoenen lamppit. vorvuur aanleggen , een vuur gereed maken ,
mig, by.
zonder het ;ran te sicken. Koude keuken ,
zie Keu.ken. Koude pis, droppelpis , Rout in. (des -s,) gepraat , gesnap, gekeuvel . gesprek , met een bijdenkbeeld van
eerie rnoeijelijke waterlozinp;. De Londe koorts.
genoegelijklieid. —en, b. en o. w. met
Koude bakker,, die brood verkoopt , loch
zich aangenaam onderhouden, keuvelen:
z..lf niet hakt ; fig. van gemoedshewegingen,
Samen kouten. —er, m. (des -s, nirv. -s,)
die koude veroorzaken Een koude sehrik.
die kout. (Roister , o. (des -s, nine. -s,)
*--„ van warm gevoel ontb!oot , onverschillig :
ploegijzer, 't welk den grond snijdt.) —Jug,
Haar hart bleed' koud. , ongeschikt orn
harten te bewegen : Een koud verhaal.
yr. —ster, vr. (mrv. -s.)
ook Kondeschaal en Koudvuur, Kouw, vr.(rnrv.-en,) kooi, kevie. (Kotaw•
die sommigen vaneen schrijven. bw. koel,
elijk A by. gemeenz. , zie
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
onversehillig. —achtig , 1) v. —e yr.
koude lucht , koud weer : Wij hadden eene
kou w.
strenge koude. 4-, door koude lueht in ons Kozijn, enz., zie Razijn enz.
veroorzaakt gevoel : Van koude rillen. -, Kraag, m. (des -s, mrv. -agen,) gedeelte
Gene door koude veroorzaakte zwelling met
van een kleedingstuk, hetwelk den hals beeen halsontsteking : De koude in handen en voeten
dekt : De kraag van een' jas.
sommige norden, koude koorts:
onderste
sieraad : Een kanten kraag.
Bij heeft de koude (kolde). koele wind ,
van den bats ; fig. _remand bij den kraag
koeltje ; een geringe warmtegraad : De
pakken, krij gen , vatten, d. bij de keel
koude van bier afnemen. —ekeuken
of den hats. Het zal hem zijn' besten kraag
yr., zie Keuken. —elijk, (-er, -st„)
(d. i. het Leven) kosten. 4-, in de scheepv.,
by. gevoelig voor de koude. —ellijiiheid,
een zware strop, waarrnede het onderste geyr. –epis, zie Koud. –eschaal,
deelte der vlaggen wordt vastgemaakt. —je,
zie Koudschaal. –held, yr. –je,
o. (des -s, mrv. -s„) verkleinw. van kraag.
(mrv. -mannen,) weleer ,
o. (des -s, m,rv. -s,) koeltje. —jes bw.
—man ,
dukaton , waarop het borstbeeld van een'
cen weinig koud. —schaal, yr. zekere
-spijs of drank. —slagter m. spotman met cen' Spaanschcu kraag
naam voor: vilder. —vochtig, (-er, -st,)
steen m. uitspringende steer van cen'
by. en bw. koel , koud , onverschillig. -f111.1111'.
vochtigheid , y r. —vuur 0. eene Kraal vr. (mrv. -jen,) naam van onderdoodelijke ontsteking in het dierlijke ligehaam.
scheidene vogelsoorten, welke tot het gestacht
lions, yr. (mrv. -en.) een kleedingstuk„ (tat
der raven behooren , troth kleiner zijn; fig.
voet en been bedekt : Geweven kousen. De
Bet is eene elide kraal (van eene meld) ,
kousen aantrekken,. Spew. Met tie kous op
zij is een wild meisje. —jen o. w. met
het hoop te Ituis komen, beschaamd terug
11., het geluid der kraaijen en raven maken ;
komen , zonder dat men zijn doel bereikt
bet geluid der barren maken ; fig. Daar zal
heeft.*-, op sehepen , leéren bekleedsel orn
yeen haan Haar kraaijen, niemand zal
cen' kabel ; ijzcren ring in een' strop, om
er jets van te weten komen. haan
het doorslijten van bet touw voor te komen;
kraait koning, hij heat de overhand. *-,
zekere zijgdoek. —eband m. band boven
schrecuwen ; verktikken : Van lets kraaijen.
of beneden de knie , waarmee eene kous
lc, van kleine kinderen , zeker kraaijend
worth opgehouden ; fig. De orde van den
geluid voortbrengen, dat van tevredenheid
getuigt. *-, b. w. door kraaijen verkondigen:
kouseband , in England , de voornaamste
ridderorde , welke in 1350 door Eduard III.
De haan kraait onwedr ; fig. Oproer
wend ingesteld en , hehalve de koninklijke
kraaijen. –jebek, m. –jedrek,
prinsen en buitenlandsche ridders,slechts 26
rn. –jekop , m. –jeltand, o.
leden telt. –ebreijen 0. –ebrei–jemest --jemist 9 M. ---jejer, m.–ebreister,vr.–efabriek,
neb 9 y r. ---jeneig 0. –jenestg
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kraambewaren. —zuivering, vr, reinim. —jenoos , 0. —jeging na de bevalling.
Fen, T. —jepoot rn.—jestaart, m.
—jestrond, m. —jeveder,—veer, liraan, m. (des -s, mrv. , -anen t) een groote
vogel , die tot bet geslacht van den reiger
r. —jevoet m. voct eerier kraai naam
%

eerier plant. —jer m. (des -s, die
Iraait ; fig. verklikker. —look , o. wild
bieslook. , vr. (mrv. - s,) die kraait;
fig. verklikster. --tie, o. (des -s, mrv. -s,)
b erkleinw. van kraai.
liraak , yr. (mrv. -alien.) kPraak.
Viraak, in. (des -s.) kraking.
del , in. amandel in de sehil. —been,
0. knorbeen. ----beenachtig, by.—bes,
—bezie , y r. zekere %Tilde bes.
iiraaiiporselein, o. fijn porselein, dat
karaken werd aangevoerd. —sehip,
0. karaak.
in. steer eerier yrucht.
--ster yr. (mrv. -s,) die kraakt. —zindelijk, by. ten uiterste zindelijk. —zinEiraaksteen

delijkheid, yr.
Ziraa,l, vr. (n» . r. -alen,) aan de Kaap,
dorp ^ of algeperkte ruimte , waarin de
woningen der KafThrs en Hotteatotten staan.
Kraal vr. (mrv. - g len,) koraal. ,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kraal ,
koraal.
sr. (wiry. -amen,) soort van tent,
maarin men op tnarkten , enz. waren te koop
Melt : De kramen zetten , opslaan, afbreken ; fig. Dat dient hem niet in zijne kraam,
Dat komt niet in zijne kraam te pas.
de koopwaren in eerie kraam : De kraam
inpakken ; fig. gemeenz. Daar hebt gij de
alles
Itrele lraam (of santekraam), d.
kraambed : In de kraam lote zamen.
in het
men, zijn, liggen bevaren.
i;enteenz. verkeer : In de kraam moeten,
zwanger zijn. bevalling : De tweede
/gram. Lene ktvade kraam, miskraam.
--bed , o. bed eerier kraamvrouw. -—been, o. beenkwaal uit de kraam beliouden. ----bevalling, yr. verlossing.
—bewaarster yr. baker. —bewaren, o. verzorgen van kraamvrouw en
kind. —bezoek o. bezoek bij cene
kraamvrouw. —bier , o. bier , dat 11/CH
eerie kraamvrouw geeft. —goed o. goed
in eerie kraam ; benoodigdheden voor eerie
kraarn. —leer, tn. echtgenoot der kraamvrouw. —kamer, yr. kamer . waar eerie,
yrouw in de kraam ligt. —kind, o. pas
geboren kind. -maal, o. maal ter gelegenheid eerier bevalling gegeven. --pie 0.
( des -s, ntrv. -s.) verkleinw. van kraam.
—ster vr. (mrv. -s.) die met cote kraam
reist. —stoel, m. stoel , waarin eerie
kraamvrouw zit ; fig. leuningstoel. —vertrek , o. kraamkamer. vrouw,, yr.
%Form , die pas gekraarnd beat. —waar,
vr. maar in cene kraam. --waren , v.

behoort ; een bekend hijseirtnig voor sehepen ;
tap met mit' sleutel (mannetje). —balk,
rn. seheepsw., twee sterke strikken hoot,
Welke tot bet ophalen ban het tinker dienen,
—bek , m. merktnig om tanden te trekken. —geld, o. geld , dat men boor het
gebruik van deli kraan betaalt.
o. Herkman aan den kraal). —meester,
opziener over eete kraan. —oog, o.
braaknoot. —oogen, 0. w. met (ik
kraanoog, enz.) met half beschotert oogerr
slapen. —ra,d , 0. trehad in ecte kraan.
—slentet, m. !flannel je van een' kraan.
—tie, of (des -s, mrv. -s.) %erkleinw. van
kraan. —vo-gel , rn. kraan. —zaag,
vr. zaag , uaarnieê boomen in de lengte
worden doorgezaagd. —zonter, rn. laatste
zomerdagen.
liraauw, r. (mrv. -en.) kral); fig. Iemand
ecne lustre truanw geven, hew geduelt
doorhalen. —azje vr. jerikerige zweren,
sehurft. —el, m. (des -s. mrr. -s,) kromme
gaffe' ; kromme nagel der dieren ; laag w.
nage! N an menselien : Miff er met uwe
hraauwels uit. —eltje, o. (des -s, mrv,
-s,) verkleinw. van kraauwel. —en, b.
w. krabben : Bet hoofd kraauwen; fig. in
berlegetibeid zijn. Ientand ia-aauwen, hem
ter dege doorhalen. sehrapen naar zieli
toe lialen. —er, in. die kraauwt ; fig.
knevelaar. —erij, vr. (mrv. -en,) bet
kraanwen ; fig. knevelarij. --sal, o. (des
-s,) kraauwazie ; fig. afgeperst geld. -ster,
(des -s, mrv. -s,)
yr. (mil,. -s.) -tje
verkleinw. van kraauw.
lirab, yr. (rnrv. -ben,) —be, yr. (mrc.
-n,) cen sehaalvisch ; het krabben ; eerie
sehavende kwetsing met een spits werktnig.
, yr. scheldw. vowr een meisje ,
dat gedurig krabt. _bet (Inn% -s,)
gekrabde woad. —belaar , in. (des -s,
mrv. -s.) —belaarster, vr. (mrv. -s.)
—belarij , yr. --belen o. w. met
H., en b. w. krabben slecht sehrijven
of teekenen. —beling, sr. (litre. -en.)
het krabbelen ; bet gekrabbelde. —bellvnisten, o. m. met H., (ik krabbclvuist,
enz.) met bitisten vechten. —ben, b. w.
met de nagels kraanwen : Het hoofd krabben. *-, met een spits werktuig sehavend
wonden. *-. o. met H., als: Achteruit
krabben , fig. gemeenz. zijn woord niet gestand doer. —ber, no. (des -s, ntrv. -s,)
die gedurig krabt ; merktuig om te krabben;
aardruimer ; krabsebuit. —betje, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. N an krab en krabbe.
—bing, yr. —schuit, y r. sehuit ,
ssaarvan men zich tot het vangen van krabberi
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hedient. --sel , o. (des -.1, mrv. -s,) het
argekrande. —ster vr. (7nr y .-s,) die gedurig kraht.
Kraeht, vr.(mrv.-en,) datgene, wat zekere
werkingen voorthrengt e9rgestatlig t raeht k oort
te !remelt; bewriegkraeht : Rene onveranderiijke kraeht.D.2 krachten der natuer.iler
des ligchaams. Alle kreehten inspannen. De
kracht van een geneesmiddel. Zijne krachten verminderen. Met kracht sehreeuwen.
Be kracht der verleiding. igheid ,
sterkte : De vijand 'net kracht aantasten.
Door kracht ran wapenea, van geld.
Kracht der wet. Die wet is nog in kracht.
kracht van een testament ; nadruk.
•-• groote hoeveelheid, menigle: Rene kracht
van geld. —dadig, (-er, -st,) by. en
bw. werkzaarn vermogend ; met kracht.
—dadigheid, vr. —dadiglijk, bw.
—eloos, (-zer, -ste,) by. en bw. weinig
of geene kracht bezittende , zwak ; zonder
kracht om iets uit te werken. —eloosheld , yr. —ens , voorz. nit kracht
van , ingevolge Kraehtens de ontvangene
bevelen. — ig (-er, -st,) by. en bw. sterk;
werkzaam ; voedzaam ; fig. ernstig , vurig ,
ijverig. —iglijk bw. —meter , m.
werktuig ter vergelijking der kracht.
Krak, tus!ehenw. hetwelk den blank nabootst, die gehoord wordt , als eel' ligehaam
van eenigel grootte breekt : Krak , dear
lag de mast
m. (des -s, mrv. -ken,)
, dat een krakend ligehaarn geeft ;
breuk , schen '. ; fig. verzwakking Zija gezag kreeg hierdoor een' krak. jets , dat
van ouderdo n , enz. dreigt te kraken of
te breken : Dal !i ebouw is een oude krak.
Krakeel, o. (des -s, wry. -en.) twist :Krakeel hebben ,—achtig zie
Krakeelig. —en , o. w. met El. ,
krakeel hebben. —er , m. (des -s, men.
-s.) —ig, zie Krakeelziek. —ing,
vr. -lust, in. -ster, yr. (mrr. -s.) -ziek
(-er, -st.) b y. die gedurig krakeeit of van
krakeelen hotidt. —ziekte, —zucht,
vr. begeerte om te krakeelen. —zuchtig,

zich goed verzorgen. a-, ledigen , npmaken :
Eene flesch ere een hoentje kraken. *-,
weinig gebruik. of reeds vcrouderd , vet'.
zwakken narnelijk de gezondheid. —er,
IH. (des -5, mrr. -s.) missehien enkel
samenstell. , zie Notekraker. --ing
yr. — je, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van krak. —ken, o. w. met Z., een' krak
bek onion
Kram, vr. (men. -men.) een gebogen iizer
met twee punter' , die ergens in bevectigd
worden: llij sloeg eene kram in den balk.
*-, duitn , waaraan lets bevestigd %%or& :
slot aim een bock Een bijbel met zil rere
krammen. 'le -, op sommige plaatsen , kramp.
K.ramen, o. met H., in de kraut'
komen ; gerneenz.: Zij moet kraken , zij is
zwanger. —er, m. (des -s, mrv. -s,) kleinhandelaar , die met waren lans de /miter'
gait. —erij, vr. (mrv. -err.) kramerswaren ; het kramen. —erskans ,
–erswaar,, yr.
Krammen,,b. w. met eene kraal of met
krarnmen vastmaken ; gehorsten of gebroketi
aardewerk met ijzerdraad enz., hersteller!:
Ge moet die komlaten krammen. —jeer,
m. (des -s, men. -s,) die aardewerk kramt.
—metje, o. (des -s, mrv. -s,)verkleinw.
van kraal. —ming, yr.
Kramp, yr. (mrv. -en) snelle en hevige
satnentrekking van eerie of meer spieren iu
een dierlijk figehaarn Kramp in het b(en
hebben. Ztj Nth earl krampen in de in,;ewander?. —achtig, (-er, -st,) by. awl
krampen onderhevig of daarvau verzeld.
bw. met of door krarnpen. —achtigheid,
yr. —ader, vr. ormatutirlijke uitzetting
eerier bloedader. —aderbreuk, yr. eette
soort van breuk. —hoest, m. kramp.
aehtige hoest. –ig, zie Krampachtig.
–middel, 0. –pijn yr. –ring,
m. ring tegen krarnp. —sfillend , by.
Kramster , vr. (men. .s.) die aardewer
kramt.

Krang, by, in Gelder]. ea elders . het
bilinenste tmiten. verkeerd : De krange kant.

zie Krakeelziek.
bw. : ZI:jne konsen krang aantrekken.
m. (des -s, mrv. -en,) een Iirank, (-er, -st.) by. ongesteld , ziek : Tot
hard gebak , dat onder het eten kraakt.

sterrens toe krank ; fig. Een kranke (ellen-

—etje o. (des-s, men. -s.) verkleinw.

dige) troost.

—a,clatig ,

by.

,

van krakeling.
0. –enbewaarster , y r. –enbeKra,ken o. W. met 11, een' krak later)
zoeken, o.–enbezoeker, in. ziekenhooren : De trap kreakte ; fig. Het vriest,
trooster. —held, vr. (mrr. -heden.)
(let het kraakt, d. zeer sterk. Sprw.
boofd, m. en o. zinnelooze. —hoofKrakende wagens loopen het langst , zwakke
dig, (-er, -st.) by, en bw. zinneloos.
lieden overleven dikwijls sterkere.
ge_
—laoofdigheid, yr. —te, vv. (tarn.
ineenz. Die vrouw begint te 'waken, zij
ziekte. —zinnig, (.er, -st.) by. van
zal weldra bevallen. b. w. met gekraak
ziju verstand beroold. —zinnigengebreken : Noten kraken ; fig. Kwade notes
sticht , –zinnigenhuis , O. –zinkraken , kwaad voorspellen. Dat is eene
nigheid, vr. --zinniglijk , by.
harde Moot one te kraken, dat is eene
Krans, m. (van den
mrr. -en,) een
zaak. Zijne nootjes wet kraken,
kritigvortnig safttrigebogen of gewer kt ding
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achterschot , slat, als eene ladder gevormci,
bij v. pikkrans, een ring van touwwerk in
neergelaten kan worden , con er op te klimhars en pik gedoopt , om te verliehten of
om brand te veroorzaken ; een rozekrans ,
men ; in N.-Holland . voorbank op een'
tot een, kring geregene koraien ; het darmboerenwagen. —wagen , in. wagon met
scheidsel in runderen, fig een vriendenkring,
een kras.
die op gezette tijden bijeen komt : Zij hebben Iireatunr,, vr. (mrv. -uren,) alles, wat
geschapert is , schepsel ; fig. persoon , die
een' krans samen. *-, een kringvormig
zich in alles naar iemands wil schikt : Ilij
sieraad om den bovenrand van iets : Een
bedient zich daartoe van zijne kreaturen.
gouden krans. Een krans van bloernen
Het onzijdige gcslacht van dit woord in de
vlechten, *-, van groen loot vervaardigd
meeste gevallen is aan de scherpe k te
sieraad , zoo als men weleer voor herbergen
king ; van bier : Sprw. Goede wijn behoeft
wijten.
geen' krans , goede waar heeft Beene aan- Kreeft, tn. (des-s,mrv.-en,) een sehaalvisch;
beveling noodig ; fig. luister , grootheid.
fig. doortrapt vrouwmensch ; een teeken
—en, b. w. met een 7 krans versieren.
van den dierenriem, waarin de zon den 22.
-- ing , yr. --je , o. (des -s, mrv. -s,)
itinij komt, tusschen de tweelingen en den
verkleinw. van krans. —kruid, o. marileeuw; van bier voor: brandende zonnestralen.
olefin. —werk, o, in de bouwk., loofwerk.
—dicht , o. hetgene men onverschillig
—vvijze, bw. in of met kransen.
van voren naar achteren en van achteren
Krant, yr. (mrv. -en,) gemeenz. dagblad ,
naar voren lezen kan , bij v. Otto, Reinier,
courant. —enberigt, o. —endruk- Knikkink. —egang, m. gang van den
ker , m. —endrukkerij, yr. —enkreeft ; fig. Den kreeftegang gaan, achtecjongen,—enman, iv., —enmeislit gaan. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verje, o. jongen , man , meisje , hetwelk de
kleinw. van kreeft. —schaar,, vr. -Skranten rondbrengt. —ennieuws, o.
oogen, o. mrv. oogen van den kreelt ;
—enpapier, o. —enschrijver,
fig. kleine Witte, halfronde harde ligchamen,
m. —envrouw,, yr. —ier, m. (des
due zich in de maag van den kreeft vormen,
-5, mrv. -s, -en,) uitgever eener krant.
wanneer zij van schaal verwisselen.
Kra,p, yr. meekrap.
Kreeg, verl. tijd van krijgen.
Krap, yr. (mrv. -pen,) kram (aan cen book); iir ee k , yr. (mrv. kreken,) smalle vliet,
in sommige streken , wervel.
die met een' elleboog loopt. —je, o. (des
Krap , yr. (mrv. -pen,) varkensrib, waarvan
-s, mrv. -s,) verkleinw. van kreek.
bet grootste gedeelte van het vet af'ge- Kreel , vr. (mrv. -en,) smal boordsel. -sneden is.
—en, b. w. met eene kreel boorden.
Krap , bw. bekrompen : Hij komt krap toe.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
Krap meter. -, naauw, sluitend.
kreel.
Krapje , o. (des -s, mrv. -s.) van krap.
Iireeseh, veil. tijd van krijschen.
lirapjes, bw. verkleinw. van krap. bw. Iireet, m. (des -s, mrv. -eten.) sterke
liras , tusschenw. dat een raw-1w gelitid nitschreeuw. *--, verl. tijd van krijten.
drukt: De raven roepen kras kras; fig. Bij !.Kreeuwen, o. w. met H., sehreeuwen ;
bij
alle
heiligen
zwekris en kras zweren ,
.
1 kibbelen. —er, m. (des -s, mrv. -s.) -rens - 4', vr. (mrv. -sen.) se rap door lets
stet, yr. (mrv. -s.)
scherps veroorzaakt: Die lei is vol krassen.
Kregel,
(-er, -st,) by. en bw. onbuigzaatn,
—gat, o, zakgat in den rok der vrouwen. hardnekkig,
ontoegevend: Een kregel ventje.
—je , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
vr. —ig, zie Kregel. —ig-'-meld.,
o.
werkttlig.
waarrneé
de
kras. —ijzer,
'mid, vie Kregelheid. —kop, m.
lading van een geweer ititgetrokken worth.
en yr. een kregel rnensch , stijfkop.
—sen , b. w. Gene kras toebrengen : Zij K.reits,
m. (van den -, mrv. -en,) kring ,
kraste hem met eene speld.*-, door krassen
onttrek „ ruiinte ; gedeelte van een land :
reinigen : Een' geweerloop van binnen
Duitschland was vroeger in kreitsen ver krassen. *-, o. w. met H., van raven. enz.
loopbaan van een emelligchaam
deeld. *- , loo
een raauw geluid voortbrengen; van schrijfdg aande brief.
m. rondgaande
ef,
i
.
br
—
pennen , welke bij gebrek van effene punters
zie Krekt.
cen raanw geluid veroorzaken : De pen Krek ,
krast. *-, op strijkinstrumenten , slecht spe- Krekel, m. (des -s, mrv. -s,) soort van
kleinen sprinkhaan. —en, o. w. met H.,
len: Op de viool krassen. *--, van schaatshet plaid van den krekel makes. —tje,
rijde rs , zijne vaart stuiten en daarbij een
O. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van krekel.
krassend geluid voortbrengen ; van paarden,
—ig , (-er, -st,) by. en bw. gemelijk. —igkrabben ; van hanen , (de hen) treden.
held, vr. —zang, in.
-ser,9 m. (des -s, mrv. -s,) die krast ;
Krekt , (-er, -st,) by. en bw. naauwkeurig,
krasijzer.
joist. —lieid, yr.
First , 0. (des -s, inns. -ten,) loshangend
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Kremer , m. (des -s, mrv. -s,) in sommige

Krie

antwoorcl. Een kreupel dichter. Kreupele
verzen, rumen. De betalingen komen
streken kramer.
kreupel (langzaam) aan. Kreupel (slecht)
Kreng, yr. en 0. (tks -s, mrv. -en,) dood aas :
Stinken als een kreng ; fig. Eene voile
schrijven. Sprw. Den kreupelen waard
slaan , zijne schuldeischers niet betalen.
kreng, een vuilaardig mensch. —en, 1).
—achtig, b y .—bosch, o. kort houtw. in 't rijden een' draai met een voertuig
maken Een, wayen krenyen.*-, scheepsw.:
gewas, struiken. --gran, o. zeker onkruid,
Een schip krengen, het op zijde hales om
varkensgras. —heid, yr. — . hout, 0.
laag houtgewas. --straat, yr. kleine
een lek te stopper].
0. w. met H., op
morsige straat.
zijde zeilen ;
warm dingen. —etje,
o. (des -s,
yr. (mrv. -zen,) gergelkam ; gergel;
-s,) verkleinw. van kreng.
—ing, yr.
in Gelderl., enz. , klokhuis (van een' appel
enz.).
Krenken, b.w.(krank maken; fig.) benadeelen , beschadigen : Iemands verstand goe- *Kren.zetrekker, m. soort van buis
waarmee de kreuzen uit appels worden geden naam, geheugen , eer , gezondheid ,
krenken. Dot krenkt de vriendschap. Zijne
stoken.
hersens zijn gekrenkt. Zij werd in hare Krevel, enz., zie Kriewel, enz.
eer gekrenkt. —er, m. (des -s, mrv. -s.)
yr. (mrv. -ben,) voederbak voor beesten,
—ing, vr. —ster, yr. (mrv. -s.)
inzonderh. voor paarden : Het paard aart
*Iirenselen, b. w. in Gelded. enz. (graan)
de kribbe binden. De krib van Jezus,
zuiveren door het been- en weerbewegen der
d. i. de krib, waar Jezus bij zijne geboorte
wan.
werd in gelegd.*-, eene slaapplaats voor kindelirent y r. (mrv. -en,) kleine gedroogde
ren , die, in de gedaante van een' voederbak,
rozijn, die oorspronkelijk alleen van Corinthe
gemeenlijk in eene bedstede bevestigd is :
werd aangevoerd , en thans van Zante kcmt,
Leg het kind in de krib.
gevlochten
de uva passolina ; fig. gerneenz. opgedroogd
werk aan den oever eener rivier,, waarachter
seer om de kin. —ebaard , m. kin of
men steenen of aarde werpt , om den stroom
of Le leiden en den dijk te beveiligen. —be,
mond met opgedroogde zweren.—ebrood,
o. —ekaliker, m. fig. gemeenz.
y r. (mrv. -n,) krib. —bebijten O.
schroomvallig mensch, die niets durft onkribbebijting. —bebijter, m. paard,
dernemen , vooral zoo er geld aan moet
hetwelk, ten gevolge eerier slechtegesteldheid
besteed worden. —ekoek, m. —eder maag , stuiptrekkingen heeft en daarbij
in roil en krihbe hijt ; fig. kribbig mensch.
plasje, 0, plasje, —je, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van- krent.
—bebijting, yr. kwaal van een' kribbezie Krip.
bijter (paard). —bebijtster, y r. fig.
lirepel, zie Kreupel.
kribbige vrouw of maagd. —bekat, yr.
leirepijzer, o. ijzer om het haar te krepkribbebjtster. —belen, b. w. slordig
pen. —pen, b. w. met een' kam het haar
sehrijyen , krabbelen.
o. w. met H., gein eene klit maken.
stadia. kribben. —beling, vr. —ben 9,
Kret, zie
0. w. met Z., in de waterbouwk. kribben
*Iirets, yr. schnrft.
maken ; tegenstreven, zieh verzetten ; inzonlireuk vr. (mrv. -en,) verkeerde vouw:
dcrh. van kinderen: Met elka .tder kribben,
Uw vest is vol kreuken; fig. vlek : Eene
d.
kibbelen, krakeelen. —berij, yr.
kreuk in zijne eer. —el, m. (des -s, mrv.
kribben , kibbelen. —betje, o. (des -s,
-s,) kreuk. —elen, b. en o. w. met H.,
mrv.-s,) verkleinw. van krib. —big, (-er,
krenkels Taken of krijgen.
(-er,
-st,) by. en bw. gerneliik , tegenstrevig ;
-st,) by. dat ligt kreukelt. —eligheid,
krakeelig. —bigheid, vr. —je, o.
y r.—en, b. w. fommelen , vol kreuken
kribbetje , hetwelk de voorkeur boven kribje
maken; rimpelen; fig. benadeelen; knakken:
verdient, —werk, o. vlechtwerk in riHet gekreukte (geknakte) riet. *-, o. w.
vieren.
met Z., kreuken bekomen. —er, m. (des Kriebel, enz. , zie Kriewel, enz.
-s, mrv. -s.) —ing , yr. —je, o. (des Kriegel, enz., zie
enz.
-5, mrv. -s,) verkleinw. van kreuk.
Itriek, yr. (mrv. -en.) soort van krekel;
Iireunen, o. w. met H., een zacht slepend
fig. Zingen als eene kriek , histig zingen,
en droevig geluid voortbrengen. *-(zich), Kriek, yr. (mrv. -en.) zekere kleine kers ;
w. w. : Eat aan of Om lets kreunen, .zieh
naam eener kleine bes , dock enkel mrr,
aan iets storen , zicli jets aantrekken ; soms
in : Krieken over zee , eene plant , ook
ook met den 2. nv.: Kreun u des niet.
alkekengi gebeeten.—eboont , m. boom,
(-er, -st,) by. en bw, gebrekkig
die krieken voortbrengt. -eboomgaard,
in den gang, mank aan de voeten, verrninkt :
m. — elen, enz. , zie Kriewelen,
Aan beide voeten kreupel zijn. Kreupel
—en, o. w. met II., kraken , schoon met
gaan ; fig. gebrekkig, armzalig: Een kreupel
een fijner geluid ; piepen ; krekelen als eenq
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kriek ; van den dag , zich beginnen te vertoonen : « Zoo lang de day :al krieken.
PooT. —en , o. (des -s.) het rloorbreken
der ()erste lichtstralen in den morgen , aanbreken : Hij of Met Itet krieken van den
dag. —je , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kriek.
Krie g zee Kreel.
Kriel o. (des -s,) jets dat krielt; van frier:
klein goed , uitschot : Kriel van appelen,
aardappelen.*-, rn,, en vr. (des -s, mrv. -en,)
klein mensch. (-er, -st.) by, en bw.
Bartel , wulpsch. —en , o. w. met IL van
-iets (inzonderh. kleine dieren) vol zijn of
wernelen: De kaas krielt van mijten ;
Dat boek krielt van fouten. Het krielt er
van wespen. —haan, rn. Wine Imam
--held, yr. wulpschheid. —hen , yr.
kruiphen, —ing, yr. —tje 9 o. (des -s,
mrv. -s,) yerkleinw. van kriel ; inzonderh.
kruiphaan , kruiphen.
Kriemelaar, m. (des -s, nem -s,)—aarster, yr. (mrv. -s,) die kriemelt. —en,
o. w. met El., talmen , leuteren. —ig (-er,
-st,) by. klein in elkander geschreven ; leuterig, talmachtig. —schrift, o. gekribbcld
schrift.
Kriepe, yr. (mrv. -n,) kruiphen.
Kriewel yr. wemelende beweging jeukte
door gewemel veroorzaakt : Hij heeft de
kriewel in 't gat, (zeer platte uitdrukking,)
bij kan niet stil zitten. BILDERD. heeft
krieuwel , dat eene betere spelling is. Men
denke aan nieuw. —en , o. w. met U. ,
krielen, dock weinig, of met meer, in gebruik.
onpers. w. door kriemelen jeukte veroorzaken : Het kriemelt mij aan het been,
in de keel. — ing, yr. —kruid , o.
kruid, dat krieweling veroorzaakt. -zaad,
o. zaad , dat krieweling veroorzaakt.
Kriezel, yr. (nzrv. -s,) klein afgescheurd
stuk. —tje o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van kriezel ; inzonderh. iets van zeer geringe
beduidenis: Ik heb er geen kriezeltje (d. i.
niets hoegertaamd) van gehad.
Krijg m. (des -s, mrv. -en,) twist, strijd:
.Rid ten wij daarover Been' krijg aan.
inzonderh. openbare oorlog : Krijg voeren.
Den krijg volgen. In den krijg gaan, dienst
nemen.
Krijgel, enz., zie Kregel, enz.
Krijg en, ongel.b.w.(ik kreeg,gekregen,) met
de hand grijpen , nemen : Den hoed van den
kapstok krijgen.*--, in zijne magt bekomen,
vangen : Men keeft den dief gekregen. Hoe
veel leeuwerikken hebt gij onder het net
gekregen ? Een' snoek aan den angel
krijgen.*--, ontvangen , bekomen , erlangen,
verwerven : Men krijgt eene ziekte , de
koorts , de tnazelen, een' brief , een' post,
eene vrouw , tanden, een kind, een' schrik,
verstand, eager, , lust, gelegenheid, trek,

Krijg
wonders , verlof , ye:el:chap , twist
vrede , oor!og , gelijk , ongelijk, goed
Hij begint zijnt farezi te krijgen.
Woorden (d. i. twist) met iemand krijgen.
Het te kwaad krijgen, het onderspit delver).
Het met ientand te kwaad (twist) krijgen.
Spew. Die het heeft, krijg t Itet, die rijk
is, worth het doorgaans nog meer. gevolgd van eene onhepaalde wi j met te
het zoo ver brengen, dat men ziet , spreekt,
enz.: Gij zult hem niet te zierz krijgen.
Ik kon kern niet te spreken krijgen; b.)
bekomen , ontvangen : Wit krijgen wij te
eten? Dat boric is hier niet te krijgen.
3"-, gevolgd van een verl. deelw., het zoo
ver brengen, dat iets gemaakt. gedaan , enz.
wordt, a.) door een' ander': 1 k kon die boeke is
hier niet gebonden krijgen. Gij krijyt het
bij lien smid niet gedaan , gemaakt . hersteld , die smid zal of kan het niet Born,
maken , herstellen , welke rnoeite gij ook
aanwendt; b.) door ons zelven: De man kon
al het bout voor den avond niet gekloofd
krijgen. Wij krijgen (ons werk) ran avond
gevolgd van onderscheidene voorzetsels in meer of min afwijkende beteekenig,
1.) aan , als: Hij kon den rok niet aria
den kapstok krijgen. Zij kon het kind
niet aan het loopen krijgen. Zij krijgt
hare dochter ?limner aan den man , zal
haar nimmer nithnwen ; 2.) ach ter , als :
Zij kan den stoel niet achter de tafel
krijgen ; 3.) b ij , als: Kan ik de ontbrekende
stukken er bij krijgen ? lemand bij de
haren krijgen, pakken , vatten. Elkander
bij de ooren krijgen; 4.) door, als: Door
iets (d. i. door eene opening) kriiyel. DC
beer kon de schapen niet door de port
krijgen. Door de keel krijgen, doorkrijgen,
doorslikken ; 5.) i n , als : In icts krijgen ,
d. i. in icts brengen , werken , doen ; fig%
Men kan niets in hem krijgen. Hoe krijg
ik mine les nog. in het hoofd? Hoe krijp,t
yij het in Itet hoof! ? in de hersens ?
hoe komt gij op de gedachte ? Ilij kreeg het
in het hoofd of in den :in, (kwarn op deo
inval) ont te troutven ; gemeenz. Het in het
hoofd krijgen krankzinnig worden. fetnand
in de handen of in de ringers krijen,
d. i. hem vatten of grijpen ; 6.) naar. als:

Zij kon het kind 's morgens niet vroey genoeg. naar school krijgen doen gaan ; 7.)
onder, als: Een huis onder dak krijgen , d. het dak voltooijen ; fig. Onder
handen krijgen , d. ontvangen om te herstelien , enz. remand onder handen krijgen.
hern doorhalen , afstraffen ; 8.) o p, als : Ik

kan den hoed niet op het hoofd krijgen.
Dr. W. zal hem wet weder op de been
krijgen, genezen ; 9.) over, als :
Hoe krijg ik het paard over de rivier? ;
fig. Ik kon het niet orcr mijzt kart krijgen,
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(d. er niel, toe hesluiten) om den man
ongetroost te laten heengaan ; 10.) tegen,
als : fig. Ile heb iets tegen hem gekregen ,
een' tegenzin tegen hem opgevat ; 11.) t o t
(zie Tot en toe) , als: Hoe krijg (beweeg of
breng)ik er hem toe? ;12.) tussehe 0, als:
kreey den hengst met veel moeite tnssehen
de hoomen ; 13.) u i t , als : Appels uit eene
!nand krijgen ; fig. Men kon yeen woord uit
hem krijgen , hem niet tot sprelo.n hewegen;
I 4.) v a ir , als : krijg het bord van de tafel.
Men kon de honden ale! van elkander krijpen , hen niet scheiden ; 15.) v o o r , als :
De jongen hoe de paarden niet voor den
wagen krijyen.
Krijgen , o. w. met 11., oorlogen , krijg
voeren. —er, in. (des -s : mrv. weinig
gebruik. krijgsman.
Krijgertje, o. (des -s,) naam van een kinderspel , maarbij men elkander tracht te
krijgen of te vangen.
Krijgsartikel, artikel of voorschrift,
maarriaar zich de soldaat in oorlog en vrede te
gedragen heeft. —sbanier yr. —sbedrijr, o. krijgsdaad. –sbehoeften
vr. ntrv. –sbekwaamheid, yr. –sbetide , y r. —sbode, in. legerbode.
—sbouwkunst, Ir. etensehap , orn
eene plaats door kunst te bevestigen. —sbou.wmeester, ingenieur.-sdaad,
vr. moedige daad. —sdienst, y r. —sgebruik, 0. —sgereedschap, o.
—sgeroep, o. oorlogskreet.-sgeva,ngene rn. die in den oorlog gevangen is
genomen. —sgeweer, o. —sgeweld,
0. geweld, dat men in den oorlog gehruikt.
—sgezel, m. —sgezind (-er, -st,)
!)v. geneigd lot deli oorlog. —sgezindheld, vr. --sgod, m. Mars. —sgodin,
yr. Bellona ; Minerva. —shaftig, (-er,
-st,) b y. en bw. krijgsgezind; moedig, dapper.
–shaftigheid, y r. –handel, in.
krij 3 skunde. —sheer, —heir , o.
leger. —sheld, —sheldin, yr.
—shoold o. legerhoofd. —skans,
‘ r. lot of gellik des oorlogs. —skas, yr.
kas , waarnit de krikskosten bestreden
M osier]. —sklaroen, Yr. —slinecht,
in. soldaat. skosten m. nay. —skunst, vr. kunst, urn met ‘oordeel krijg
le %Offen. –slasten, m. nirv. OOrlOgSlasten. –Sieger, o. –slieden, m.
urn% van krugsman. —slist, y r. list ,
maarvan men -Lich in den oorlog hedient ;
fig. list. —sloon , En. en o. soldij. --slot, o. krijpkaris. —smagt y r. leger-

rnagt —smakker, m. —smart, m.
smantel in. --s(mrv. -slieden.)
naam , lien een soldaat van
naam
krijgsroem. —szijn' overste ontvangt ;
orde, yr. krijgstueht. —sordening
vr. regels of oorschriften , die in den

Krik
oorlog moeten gevolgd worden. severste m. legerhoofd. —spakazje yr.
tros. —sraad, m. regtbank van krijgslieden. —sregt o. krijgswet ; grondbeginselen , naar welke beschaafde volken , ook
in tijd van oorlog , zich gedragen ; geregt
over mangedrag in den oorlog: Krijysregt
holden. —srok m. —srumoer , e„
—srusting, vr. toebereidselen ter: oorlog;
uitrusting van' een soldaat ; oorlogstuig. —stogt, m. —stronipet, y r. —stucbt,
yr. handhaving der orde onder krijgsliedcn,
discipline. —stuig , o. —sverbond,
o. —sverrigting, yr. krimsdaad.
s–yolk, o. soldaten , troepen. swapen,
—swezen, o. alles ,
o. —swot,
vat tot den oorlog behoort.
swoord.
0. leas; %word b ig krijgslieden gebruili.
-szatak, vr. zaak , welke den oorlog bet reit.
—szuchtig, zie Oorlogzuchtig.
*Krijsch, m. (van den -, mrv. -en,)
sehreeuw. angel en gel. o. w. met II.,
(ik krecsch, gekreseiren,) laid schreeuwen.
—ing, yr.
Krijt, o. (des -s,) eerie witte kalkaardige
aarde Lets met krijt aansehrijven ; fig.
Bij iemand in het krijt starlit, hem schuldig
zijn. Met dubbel krijt sehrijven, meer in
rekening brengen , dan men te vorderen
heeft. *-, meek met krijt ; kring tot wedspelen ; teekenkrijt : Men heeft ook zwart
en rood krijt. —aarde, Yr. —achtig,
by. --berg , m.
Krijten,on cgd. b.w.(ik kreet, gekreten,) klagelijk weever', zoo als kinderen doe:; fig. Het
waoit dat het krijt. d. sterk.**-, in sommige
str eken,weenen, schreijen.*-,b.w. door krijten
iu zekeren toestand brerigen:Zijne oven rood
of blind krijten. —end, (-er, -st,)
Krijtende tienden , tienden van blateude
larnmeren. fig. sehreeuwend, van een' hoogen
graad : Eene krijtende ongerey tigheid.
—er, in. (des -s, ntrv. -s.) —ertje, o.
(des -s, wry. -s,) verkleinw. van krijten;
inzonderb. kleine viool , gelijk die van een'
dansrneester.

Krijtgebergte , 0. gebergte, dat nit
krul hestaat. —je, o. (des -s, wry. -s.) verkleinw.van krijt, misschien Nike! in : Boerenkrijtje , eene wijzc Ian rekenen met krijt.

Krijtster, yr. (urry. -s.) die krijt.
Krijtstrand,o. strand, dat uit krijt bestaat.
--streep, ‘r. –ton, %r. –wit , by.
Krijzelen, zie Iinarsen, --tanden,
zie tinarsetanden.
Krik , tusschenw. dat een schemer geluid
dan Arak is : De mast sing krik krafc.
—kemik, in. (des -s, mrv. -ken,) eert
werktuig, art zware steelier' , balker ' , enz.
op te hijschen. —ken , —krakken
0. W. met H., kraken. —elan, fn. gemeet] brandewijn.
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Kril zie
'tramp, yr. krimping , doch eukel fig. voor
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gedaante als tot kristal vormen. —he l.
der , by. zoo helder als kristal. —ijn,
o. (des -s,) kristal; dat naar kristal gelijkt : Het krislalijn der heilige Jordaan.
—ijnen onverb. by. van kristal ; fig.
helder als kristal : De kristalijnen wateren.
Het kristalijnen vocht in het bog. —len,
onverb. by. —lig, by. kristalhelder. -schieting yr.
Krits , zie bet betere 'treats.
Krocht yr. (mrv. -en,) steenachtige heuvel;
onderaardsche kapel.
Itrodde, yr. soort van onkruid in haver.
Itroeg, yr. (mrv. -en,) geringe berberg :
Eene kroeg houden ; fig. in scherts , fatsoenlijke herberg , kolliehuis , societeit.
—en, o. w. met 11., de kroeg bezoeken;
in eerie kroeg den meiboom verteren. —er,
rn. (des -s, mrv. -s.) kroeghouder ; kroeglooper. —blonder , m. —hondster,
vr. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kroeg. —looper, rn. —vlieg
yr. fig. drinkebrOt er. —waard , m. —
waardin yr.
*Iiroep, yr. eene veclal doodclijke keelziekte
bij kinderen.
Kroes m. (van den -, mrv. -zen,) beker;
nude vochtmaat van twee mengel: Twee kroes
melk.*",aarden vat ter smelting van metalen;
itizonderh. van een' vuurspuwenden berg,
thans veelal crater geheeten. *-, (-zer, -ste,)
b y. digt gekruld: Kroes haar. Kroeze lokken.
gerimpeld : Len kroes voorhoofd ; van
bier fig. barsch , stuursch : Wat ziet hij
kroes bw. verwilderd: Zijn hoofd stoat
kroes, hij is niet wel geniutst. —kop
m. hoofd met kroes haar.*-,
in, en yr.
persoon met kroes haar.
Itroezen , b. w. kroes maken , doch bijna
enkel in het verl. deelw. gekroesd , d.
kroes.
"iron, zie Krocht.
Itrok yr. wilde wikke.
Itroken zie bet meer gebruik. "'men-

gebrek : Daar is nog geen krimp. Zij hebben Beene krimp. *-, by. van visch , levend
of ten miuste geheel versch. —darin, in.
en yr. die honger lijdt. —en , ongel. o.
w. met Z., (ik kromp , gekrompen.) korter,
naauwer,, smaller , enz. wordeu : Het taken
is weinig gekrompen; fig. vertninderen :
De wind krimpt; zie ook Inkrimpen.
met H., zieh intrekken Hij krimpt van
Londe. Zij krimpt van pijn lijdt hevige
pijn. De schipper krimpt, knijpt bij den
wind op. *-, b. w. de deelen van iets digter
hijeen doen komen: Laken krimpen. —erd,
m. (des -s, iemand , die kleunisch
is; krimpvisch. —ig, (-er,- st,) bv. kleurnsch,
yr. (mrv. -en,) bet
koudelijk.
krimpen ; samentrekking, kramp : Krimpingen in den bulk. —kabeljaauw
in. geheel versche kabeljaauw. —kous
vr. krimpig mei+ of vrouw. —sehelvisch in. geheel versche schelvisch. -ster (mrv. -s,) krimpkous. —viseli, m.
visch, die geheel versch , by. dat
niet krimpt : Krimpvrije baai. —zahn,
m. geheel versche zalm.
Kring, in. (des -s, mrv. -en,) rondo omtrek:
Len' kring maken , sluiten. In een' kring
staan ; fig. In den kring zzyner vrienden.
*-, loopbaan der hemelligchamen ; van hier
bij vroegere dichters: hemelligchaam, sfeer ;
omloop van het begin tot bet erode Het jaar
heeft zijn' kring gesloten. *-, stand, beroep bezigheid , bedrijf : Dat past niet
in zijn' kring. In den huiselijken kring.
—aehtig, by. kringvormig. e'en ,
zie ltronkelen. —etje, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van kring. —swijze ,
bv. en bw. kringvormig ; in een' kring.
—vormig, by.
"trinket, m.(des -s,mrv.-s,)krinkelige bogt.
en,o.w.met H.,zich kronkelig buigen.*-(zich),
w. w. zich kronkelen. —ing yr. (ntry.
ken.
-en.) kronkeling. —vloed, krinkeKrokodil m. (des -s, mrv. -len,) een
lende vlocd.
tweeslachtig dice , de C grootste soort vat/
ltrioel, 0. (des -s,) gewemel. --en, o.
haagdis : De Afrikaansche, de Amerikaanw. met 11., wemelen Het krioelt er van
menschen. —ing , yr.
sche en de Oost-lndische krokodll. -letje o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw.
"trip, 0. (des -s,) gekronkeld fibers.
van krokodil. —sei o. —stranen
Krippe, zie liriepe.
mrv. tig. geveinsde tranen, dus genoenid
Itrippeltje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw., kriemeltje.
naar de !label, dat de krokodil de stem
onverb. by, van krip.
van een schreijend kind nabootst , wanneer
hij tnenschen tot zich wit lokken.
*Kris, yr. (mrv. -sen,) ponjaard der Maleijers.
Itrokus, rn. (mrv. -sen.) een bolgewas,
Kris , zie liras.
dat om de bloemen gekweekt wordt. -lirissen , 0. w. met H., knetteren.
bed, o. —bloemn, yr. —bol, m.
Itrista,l, 0. (des -s, mrv. -len.) een door—je o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
schijnende of half doorschijnende stern ; fig.
krokus.
Het kristal der wateren. *-, de fijnste glassoort; in de scheikunde : In kristal schieten, "tiro', y r. (mrv. -len,) nietig huisje.
zegt men van zouten , die zich in hoekige Krol , zie Kral.
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Kronen, 0. w. met H., !oiler' als cane
kat.

KroDig, (-er, -st,) b y . met kleine vertrekken.

KroIsch, (-er, -ste.) by. krolziek. —schheid, yr. —ster,, yr. (mrv. -s,) krolsche
kat. —ziek , (-er, -st,) bv. van katten, tot
paren geneigd , krolsch. —ziekte , yr.
Krom , (-filer, -st,) by. en hw. dat van

Aro°
kromheid ; bogtigheid , boat. —tong ,
m. en y r. (des -s, mrv. -en,) die eene taal
radbraakt. —tongen , o. w. met H.,
(ik kromtong, enz.,) de taal radbraken.
—tongig, (-er, -st.) b y . die siecht spreekt.
—voet, m. en y r. die kromme voeten
heeft. —weg , tn. kromme weg. —welf,
—wulf, o. (des -s, wry . -ven,) krom
gewelf.
Kroniek , yr. (mrv. -en,) jaarboek : De
boeken der kronieken , twee boeken in bet
0. T. ; fig. gemeenz. De kroniek der stad,
die al het nicuws der stad weet.—achtig,
by . —boek , o. —je, o. (des -s, mrv.
.-s,) verkleinw. van kroniek. —schrij-

de regte lijn afwijkt zonder hoeken te
vormen , gebogen : Eene tromme kn. De
kromme loop eener rivier. Een kromme
boom. Kronz bui8 en. Krom en yebukt gaan.
Krom liggen , gekromd liggen; fig. gemeenz.
gel), ek lijden , zich moeteu behelpen , inzonderh, wegens vroegere verkwisting. Kromme
ver , m.
sprongen maken ; fig. ietnand door listige Kronkel, m. (des -s, mrv. -s,) plooi ,
uitvlugten ophouden. Kromme ringers hebdie kort en krom loopt : Het papier is vol
ben , dicfachtig zijn. i'.., onhehoorlijk krom,
kronkels. —achtig , zie Kronkelig.
dat van de waarheid afwijkt: Het kromme
—en, b. w. kronkelig maken : Eene stof
regt maken , het regt verdraaijen. Kromme
kronkekn .4* -(zich), w. w. in kronkels loopen.
wegen gaan , niet voor de vuist handelen.
5-, o. w. met Z., kronkelig worden. —ig,
Sprw. Geld , dat stole is, maakt reyt wat
(-er, -st,) b y . vol kronkels. --ing, yr.
krom is , met geld kan men veel uitvoeren.
(mrr. -en,) bet kronkelen ; kronkel. —
1"-, in de gemeenz. taal , misvormd , miskoord , yr. te vast geslagen koord , die
maakt (van ligehaam). —achtig, by.
kronkelt. —pad, o. kronkelend pad ,
—been, m. en vr. die kromme beenen
slingerpad. —tje , o. (des -s, mre. -s,)
heeft. —bek , in. zekere ktimboon. -verkleinw. van kronkel. —weg, m.
—bogtig , (-er, -st,) by. krom van ge- Krood , Kim& , verb. tijd van kruijen.
daante of rigting. —bogtigheid , yr. Kroon, yr. (mrv. -en,) bovenste uitstaande
—gevingerd, by. met kroinine vingers;
rand, loch enkel in samenstelling, zie
fig. diefachtig. —hats , m. en y r. die een'
Kroonlijst , Kroonwerk. *--, in
krommen hats heeft.*-,m. werktuig der scheibet algemeen, krans , als : De doornen
kundigen , retort. —held, yr. —hoorn,
kroon van Jezus.*-, hoofdsieraad , waarnaar
_horen , m. een oud speeltuig ; register
men in de crude wedspelen als naar een'
in cen orgel , gemshoren. --hoot , o.
prijs dong: Eene kroon verdienen ; in den
kom hout,krommer.-houwer,m. kromme
bijbelst. De kroon der heerliikheid, het
Babel. —melijk , bw, —men , b. w.
loon van den geestclijken strijd ; fig. eer,
krom maken ; fig. Het regt krommen , het
roem , blister: Irmand eene kroon op het
regt verdraaijen.*-(zich).,w. W. eene gebogene
hoofd zetten. lemand de kroon van het
bonding aannemen. Sprw. Ook de worm
hoofd nemen , sielen , hem sehandvlekken.
kromt zich , de geringste vijand zal zich
De kroon spannen, boven anderen uitblinken.
verdedigen , als bij wordt aangevallen. Sprw.
Hij is de kroon (bet sieraad) van zijn geHet moet zich vroeg krommen, dat een
slacht.*-, hoofdsieraad van een' vorst : regoede haak zal worden , men moet kinderen
mand de kroon op het hoofd z e tten; van
van den beginne aan tot deugd opleiden.
bier fig. vorstelijke waardigheid : Naar de
Zich in alle bogten krommen , d. i. wringen.
kroon staun. De kroon verliezen. *-, bet
*-, o. w. met Z., krom worden. —mer,
rijk : De goederen der kroon. *-, eene nitm. (des -s, mrv. -s,) kromhout ; rich van
heemsehe munt van onderscheidene waarde ;
een vaartuig. —mes , o. krom mes van
(vroeger bij ons:) dubbele gulden. *-, wegens
onderscheidene werklieden. —ming , yr.
cenige gelijkheid van sommigeandere Bingen'
(mrv.-en,) het krommen; kromte. —neus,
als: top van cen' boom; horens van een pert;
m. en y r. die een' krommen neus heeft.
gedeelte van eene kies , dat buiten bet tand(K.romp , yell. tijd van krimpen.) -vleesch steekt ; gereedschap um kaarsen op
staart , m. naam van eene oude foil.
te zetten ; werktuig om garen op te winden;
munt ; van hier in Groningerland : -kruin van het hoofd ; zie ook Kroontje.
staartsbier, o. gering of dun bier.
—en, b. w. eene kroon opzetten ; den prijs
—staf, m. bisschopsstaf. —steven, rn.
toekennen : De boosheid kroonen ; fig. leschip met een' krommen steven. —taal,
mand met een' knuppel kroonen , hem stoky r. bargoensch. --tales, o. w. met H.,
slagen geven. *-, de laatste volmaaktheid
(ik kromtaal, enz.,) bargoensch spreken ,
aart lets geven. Sprw. Het einde kroont het
de taal radbraken. —te , y r. (mrv. -n,)
werk , zie Elude; fig. lernand kroonen,
58
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hem Wrens opzetten.. —engoud , o.
goud van minder gehalte dan dukatengoud.
—glas, o. eene fijne glassoort. —goed,
0, goed, dat aan de kroon , niet aan den
vorst, behoort. —ing, yr. (mrv. -en.) -Ingseed, m. eed bij de krooning afgelegd. —ingsfeest, o.
0. —ingsplegtigheid, yr. —lijst,
yr. kornis. —nand, rn. in de ontleedk. ,
mad voor aan de hersenpan.-prins,m.oudste
prinsals erfgenaam. —prinses ,vr. oudste
Princes als erfgenaam der kroon; Bade van den
kroonprins.-rad, o. kamrad,waaraan de tanden loodregt aangebracht zijn.—ras, o. eene
soort van fijn ras (saai). —tje, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van kroon; inzonderh. wit van het oog. —tjeskrnid, o.
bergpeterselie, vogelnest. —werk, o. grout
buitenwerk,dat int twee horenwerken bestaat.
"troop , verl. tijd van kruipen.
Kroos, yr. (mrv. -ozen,) zie Kreus.
Kroos, o. (van het -,) eendegroen ; afval
van eendvogels en ganzen , kroost.
Kroosje, 0. (des -s, mrv. -s,) soort van
kleine pruim.
Kroost, o. (van het -,) eendegroen.
Kroost, o. (van het -,) geslacht , kinderen ;
fig. gelaat , wezen.
K.roost, o. (van het -,) that van eendvogels en ganzen.
Kroot, yr. (mrv. -oten,) beetwortel. —je,
o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw. van kroot.
m. (des -s, mrv. -pen,) bij graanetende
vogels , voormaag , waarin de korreis worden
geweekt , eer zij in de maag komen ; fig.
met verachting van menschen Zijn , krop
vulleu , veel en gulzig eten. een verhard
gezwel order de kin ; borst : Den krop
vooruitsteken ; fig. Dat steekt hem in den
weleer
krop , hij is daarover gebelgd.
o.
boezem cener vrouw ; hals der blaas.
laatste meet , dat in den zak komt. yr.
ineengegroeide salade : Wat kost de krop ?
—aas o. deeg om to mesten. --ceder,
y r. halsader. —been , o. keelknobbcl.
—duif, yr. duif met een' grooten krop.
—dunsel, 0. latuw. —gans yr. de
grootste zwemvogel in Klein-Azie, pelikaan.
—gezwel, o. krop. —bout, o. vergroeid hout. —je o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van krop. —lap , m. borstlap.
—pen, b. w. den krop (met spijs) vnllen;
vcrstappen ; fig- gemeenz. uithouden , klaar
spelen , redden : bij zal het niet kroppen.
0. w. met Z,, tot eer' krop schieten.
—per, m. (des -s. mrv. -s,) iemand met
een kropgezwel ; kropsalade ; kropperd.
—perd, m. (des -s, mrv. -s,) krupduif.
—persch b y . enkel in : Eene kroppereche &of , een kropperd. —pig, (-er,
-st,) by. dat ligt verstopt Eene kroppige
fiver. —salade, yr. salads in kroppen.

Krul
—vogel, m. kropgans. —zweer yr.
kropgezwel.

Krot, 0. (des -s, mre. -ten,) nietig huisje,
ellendige woning; gerneen w., bordeeI.-Buis,
o. bordeel. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van krot. —ster , yr. (mrv. -s,)
ligtekooi , welke de krotten bezoekt. —ten,
o. w. met H., in de krotten loopen , de
bordeelen bezoeken, —ter, m. (des -s,
mrv. -s,) hoeredop.
Krugchen, o. w. met H., !darn, stenen.
—erd m. (des -s, mrv. -s,) die aanhoudend
steent en klaagt.
Kruid,o. (des -s,) schietkruid:Kruiden lood.
Een geweer met los kruid (d. zonder kogel)
laden;fig.11ij heeft al zijn kruidverschoten,
hij heeft al zijne krachten verspild. Sprw.
Hij zou het kruid niet uitgevonden hebben,
hij is niet snugger. -bus,vr. -damp, m.
—flesch, y r. —Hoorn, --Doren
m. --]laic o. weinig gebruik., kruidmagazijn. —kamer, yr. in een oorlogsschip
de ruimte , waar bet kruid wordt bewaard.
--koker . rn. koker, waarin men het kruid
heeft. —kooper, m. —lantaarn,
—lantaren, yr. lantaren , die men in de
kruidkarner en kruidmagazijnen bezigt.
—lepel, m. laadlepel. —luckt, vr.
—maat , yr. mat voor een schot kruid.

—magazijn, o. —maker, m. —molen, rn. waar huskruid wordt vervaardigd.
-reuk,m.-schip,o.-stank,m. -stoof,
y r. plaats, waar het kruid wordt gedroogd.
—ton, y r. —toren, m. kruidrnagazijn ,
dat uit een , toren bestaat. —trechter
m. —vat, o. —wagen,m. — winkel,
m. —zakje o. keret] zakje voor kruid
op de jagt. —zeef, yr.
Kruid, o. (des -s, mrv. -en,) plantgewas,
dat niet tot de heesters of boomen behoort ;
weleer alle soort van gewassen, waarvan nog
kruidkenner (botanist), kruidkunde (botanie),
beter plantenkenner en plantkunde ; weer
bepaald leder klein gewas, met uitzondering
van gras en halmschietende granen ; eethaar
gewas Kruiden voor de keuken. Eetbare
kruiden. heelkruid ; specerijen ; soms met
weglating van het bepalende voorvoegsel : Ik
bond niet van tuinboonen zonder kruid,
zonder boonkruid. —achtig, b y . —bed,
o. -bock, o. herbarium.--bus,—door,
yr. bus of loos met of voor kruiderijen.— en,
b. W. met specerijen of kruiderijen mengen of
bestrooijen ; van bier: Gekruide kaas , wijn,
anders kruiderkaas, kruiderwijn. r enier,
m. (des -s, mrv. -s,) winkelier, die koffie ,
thee, peper,, zout ,mosterd,rijst, peldegarst,
ja wat niet at, verkoopt. —eniersbediende,m.—eniersdochter, y r. -e-

niershuis0.—eniersjongen, m.
—eniersknecht, m. --ethersmeid vr. —eniersrekening, yr.
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—eniersstand , m. —eniersvak,
o.—eniersvrouw, yr. —enierswaar , yr. —eniersweduw, vr.
—enierswinkel, m. —eniers•
zoom, m --eren, b. w. in de veeartsenijk.
nieswortel ter genezing op de borst van
(een paard) leg gen. —erij , yr.
(mrv. -en ,) allerlei kruid , specerij.
—erkaas , yr. , zie Kruiden.
—erthee, yr. thee van kruiden , of lievcr :
onderscheidene kruiden als thee getrokken.
—erwijn, m., zie Kruiden. —baler, m. die geneeskruiden zoekt. —1tof,
rn. kruidtuin; op sornmige plaatsen, bloernhof.
—ig, (_er, -st,) by. en bw. met kruiden
toebereid; fig. net , proper , zwicrig. —iglteid, yr. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van kruid. —je-roer-mijniet , o. plant, die bij de minste aanraking
hare bladen laat han d en, eene soort van
mimosa ; fig. een Iigtgeraakt mensch.
—kenner, m. kenner van genezende
planten ; zie Ylantenkenner en
Kruid. —kunde , yr. kennis van
geneeskruiden ; zie Is lantkunde en
Kruid. —kundig, by. betreffende de
kruidlornde. —lezer , m. kruidhaler.
—nagel, m. ook vaak enkel nage! , blocsemknop van een Indisch gewas dat gedroogd
als eenefijne sterke kruiderij gebruikt wordt.
—nagelboom, m. een 0.-I. boompje ,
welks bloesernknoppen de kruidnagelen zijn.
—nagelhout, o. —nagelolie, yr.
—Hoot, vr.muskaatnoot. —plukker 1
In. kruidlezer. --wijn, m. brandewijn.
—winkel ,m. vieinig gebruik., kruidenierswinkel. —worm , m. weinig gebruik.,
rups. —zoeker, rn. kruidlezer.
Kruijen, gel., ongel. en onreg. b. w. (ik
krooi , krood , gekrooijen , gekroden,) op een'
kruiwagen ver yoeren ; fig. lemand tot een
ambt kruijen, iemand zonder bijzondere
verdiensten cen ambt bezorgen. 41 -, o. w. met
H., van eene rivier, of van het ijs in eene rivier,
7 t welk losgeraakt is en door den stroom
wordt voortgedreven , zegt men : De rivier
kruit. Het ijs kruit.—j er , m. (des -s, mrv.
-s,) die kruit of met kruijen den kost wint.
{Kruijerkaas, vr. gekruide kaas.)
—jersgild, o. —ersloon, m. en o.
—erswerk , o.
Itruijerthee, vr. kruiderthee. —wijn,
m. gekruide wijn.
Ifornik, yr. (mrv. -en,) een aardcn vat met of
zonder bulk en een' meer of minder naauwen
hals : Eene kruik bier ; fig. Ergens de kruiken bestellen , ergens asses bezorgen. Sprw.
De kruik gaat zoo tang to water, tot zij een:
breekt , het kwaad wordt eindelijk gestraft.
*-, lijkbus; bij dicht. vat , waaruit de stroomgod zijne wateren stort. —en, b. w, in

itikrui
kruiden doers. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw, van kruik.
Kruil, vr. gemeenz. enkel gebruik. in : 0 IA
de kruil , voor de grap. —en, o. w. met H.,
van duiven , koeren.
Kruiling, m. (des -s, mrv. -en,) soort van
kleinen appel.
Kruiloon, m. en o. loon voor het kruijen.
Kruiin , yr. het zachte inwendige van brood :
Kruim en horst ; fig. van eenig letterwerk ,
verstand : Daar steekt kruim in. —ftelitig,
(-er, -st,) by. kruimig.—el, yr. (mrv. -s,-en,)
stukje kruim , in stuk ken gewrevene kruim :
Kruimels van brood , aardappelen ; fig.
gemeenz. weinigje: Zij heeft ergeene kruimel
van gehad. —elaar, m. (des -s, wry. -s,)
—elaarster, vr. (mrv. -s,) die kruimelt ;
fig. gierigaard. —elarij , yr. fig. gemeenz.
gierigheid. —elen, b. w. tot kruimels
wrijven. *-, o. w. met Z., tot kruimels worden ;
fig. met H., gemeenz. gierig zijn. —eler,
m. (des -s, mrv. -s.) kruimelaar. — elig,
(-er, -st„) by. kruimig ; fig. gemeenz. gierig,
karig. —eling, yr. —eltje, o. (des -s,
mrv.-s,) verkleinw. van kruimel. —ig (-e r,
.-st,) by. dat vecl kruim heeft ; inzonderh. van
aardappelen , die vecl kruim hebben , elders
melig. —pje, o. (des -s,) verkleinw.
van kruim, kruimeltje.
Kruin, yr. (mrv. -en.) hij 11.-C. geestelijken,
geschoren hoofdschedel ; schedel ; hoold: Het
schort hem in de kruin. Hij kan het niet in
zijne kruin krijgen , hij kan het niet in 't
hook' krijgen ; ook: hij kan het zich niet
voorstellen *-, in den dichterl. stijl , top,
bovenste van jets. —punt, o. toppunt.
—scheren, o., —seltering, yr. het
scheren der kruin„ —stip, o. kruinpunt.
—tje,o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
kruin.
Kruipelings, bw. ter sluik , heimelijk.
—en, ongel. o. w. (ik kroop , gekropen,)
wanneer de voortduring, en met Z. , wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt
met H., zich door middel van devoeten langzaam voortbewegen ; inzonderh. van dieren
met meer dan twee voeten, vooral van wormer'
en de zoodanige, welke p;eerie voeten hebbcn :
De schildpadden, slangen, kevers ,wormen,
enz. kruipen, 4' - , van menschen , wanneer ze
zich op de knien of op handen en voeten
voortbewegen : Op handen en voeten kruipen.
De kinderen kruipen, eer zij gaan kunnen ;
fig. Weder in de schulp kruipen, toegevender
worden ; gemeen : Iemand in 7t gat kruipen,
iemand slaafsch vleijen,-, zich op eene lags
wijze vernederen : nor iemand kruipen 4i-,
met zekere verachting , gaan , inzonderh. in
eene naauwe verborgene plaats: in alle
hoeken en paten kruipen.*-, zich langzaarn
voortbewegen : De ouderdom komt kruipend
ann. Die zaak gaat kruipend roort. De wind
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kruipt naar het westen. *-, zich steelswijze
ergens naar toe begeven : De jorigen kroop
stilletjes in 't bed.*-, van planten , die bare
ranken fangs den grond schieten : De cardbezien kruipen over de Paden. —end, by.
die of dat kruipt: Kruipende dieren, planten ;
fig. laag. —er, m. (des -s, mrv. -s,) die
kruipt ; fig. die zich op eene lage wijze Yernedert ; sleek looper.; hotterik. — gat, o,
gat, waar men in krnipt.
yr. lien
met zeer lage pooten, kriel tie ; gemeenz.,
kleine vrouw. —hol, —ing, yr. —ster,
yr. (nar y . -s.)
o. (des -es, mrv. -en,) een ligchaam ,
welks beide deelen zoodanig over of in elkander bevestigd zijn, dat ze elkander in vier
hoeken door snijden,of eene teekening van twee
lijnen, die elkander op deze wijze doorsnijden:
Een regthoekig kruis Een Bourgondisch kruis: (X), ook St.- Andrieskruis
geheeten. Een gaffelkruis (Y). _lets in het
kruis(kruiselings)leggen.*-, in de toonkunst
yen teeken , dat nit vier lijnen bestaat (±),
naam van onderscheidene Bingen , welke
naar een kruis gelijken : Bet kruis op den
toren. Het kruis van den rug, benedenste
gedeelte van de ruggegraat. Het kruis in een
venster. Eennieuw kruis in eene broek zetten.
Eerie doos met een kruis, d. eene bekende
sluiting. , bij papiermakers, werktuig om
het papier mede op te hangen (T); in eene
naauwere beteekenis , een rest opstaande stijI
met een dwarshout , waaraan men vroeger
misdadigers bevestigde : Christus stierf can
het kruis ; van bier: Hen kruis maken, slaan.
Bet teeken des kruises maken; fig. de leer
des gekruisigden: Bet kruis prediken. .Het
kruis opnemen, aan een' kruistogt deel nemen.
finder het kruis (onder vervolging) leven.
Zij had veel kruis (wederwaardigheden).
Sprw. Elk huts heeft zijn bruit , elk mensch
heeft zijn !Oen. kruisifiks ; van hier:
Sprw. Wie het kruis heeft, zegent zich, wie
gelegenheid heeft, om zich te bevoordeelen ,
maakt er gebruik van.
zeker halssieraad
in de gedaante van een kruis: Een gouden
kruis. een eereteeken : Het metalen bras.
*-,de voorz;de van gernun t geld; van bier fig.:
Kruis noch 'punt hebben , gees geld bebben.
Zie ook Tilunti—afneming, yr. bet
afnemen des Zaligmakers van het kruis;
schilderij, waarop dit voorgesteld is. - beeld,
0. krmsifiks ; zeker gebloemd lijnwaad.
—beeldwerker, m. die kruisbeelden
maakt; die gebloemd lijnwaad vervaardigt.
—berg, m, de berg Calvarie. —bes, yr.
kruisbezie. —besseblad, o. —besse-

mast,waarop het loopende touwwerk der beide
rnarszeilen belegd wordt. —bezie, yr. eene
bekende vrucht , elders stee kbes gebeeten ,
zie lies ,Bezie, —bezieblad, o.

— bezieloof, o. --bezienat, o.
—beziesap, o. —beziesop o.
—beziestruik, m. —kezietalk m.
—beziewijn, m. —bloempje, o.
naam van een meibloempje. —boek
o. kashoek van een' riem papier. —boog,
m. graadboog. —boom , m. kruis ; wonderboom. —broeder m. kruisvaarder.
—dag m. bij R.-C. een der Brie dagen
voor hemelvaartsdag. — distel, vr. everwortel , mollekruid. —dood m. dood
aan het kruis. —doors, --do yen, m.
een struik , nit welks bessen bet sapgroen
wordt bereid. drager m. die bij
proeessien het kruis draagt ; fig. persoon ,
die velerlei lijden ondervindt. —elings
bw. als een kruis , over elkander. —en,
b. w. kruisigen ; fig, Het vleesch kruisen ,
zijn ligchaam kastijden. Zieh kruisen , het
teeken des kruises maken. in het kruis
leggen ; fig. feed of hartzeer veroorzaken.
kwellen ; doorsnijden in het gaan of
zeilen Een' weg kruisen, o. W. met
H., van schepen been en weer varen om
den vijand afbreuk te doen : Op de vijandelijke schepen kruisen. —er, m. (des -s,
mrv. -s,) kruisend schip ; manschap aan
boord van zulk een schip. —galg, yr.
—getuige, m. en yr. martelaar , martelares. —gezant, m. apostel. —gulden,
m, tien gulden. --haring, m. die na
den dag der kruisvinding gevangen en getond
is. —hoek, m. plaats , waar men voordeelig met schepen kan kruisen. —bout,
0, bout van het kruis ; dwarshout ; kruisbeting; werktuig om krassen in bout te maken.
—ifiks, o. (van het -, mrv. -en,)beeld
van den gekruisten Verlosser. —igen,
b. w. aan het kruis slaan. —iging, yr.
—ing, yr.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van kruis. Sprw. Elk huisie heeft
kruisje, elk huis heeft zijn kruis.
vr. en o.kruiskozijn. - kerk, yr.
kerk in de gedaante van een kruis.
m. klamp , die in bet midden een' voet heeft,
opdat hij vast gespijkerd kunne worden.
—kool, yr. houtskool. —kozijn, o.
en yr. kozijn met een kruis. —kring, m.
in de aardrijksk. , kring , welke den eveuaar
en den dierenriem in vier gelijkedeelen scheidt.
—laan , yr. —leer, y r. de leer van het
kruis. —net, o, een vierkant vischnet.
—offer, o. —paal, m. —pad, o.

booM,m.—besseloof, o.—bessenut ,o.—bessesap,o.—bessesop,
o.—bessestruik, m. ---bessetak,
m.—bessewijn, m.—beting, yr. op

kruisend pad. —poort , yr, op een schip,
poort , waardoor men naar de kamer onder de
groote kajuit gaat. —ra, yr. ra ter lengte
van den middelsten dekbalk. —raam., yr.

groote schepen, kleine heting achter den

et)

0. kruiskozijn. —seherp,0. bontkogels.
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by. van personen , die na eene ziekte suksleintel , in. sleutel met een kruis.
kelen. —kigheid yr. —king, vr.
—snede —snee, yr. —steek m.
—ster , y r. (mrv. -s.) —stok , m.
een kruiswijze over een' anderen gemaakte
steek ; zulk eerie wijze van naaijen. —steng, Krul , vr. (mrv, -len,) rigting, die van de
regte lijn afwijkt ; wat met de schaaf van
yr. eene stem, die de lengte van den zeilhalk
hoot enz. wordt afgezonderd en zich nit
heeft. —stengra yr. kruissteng.
boofde van zijne dunte en yeerkraeht om—stengstag yr. stag, die met bet oop; op
kromt , schaafkrul ; inzonderh. omp,ekromde
den top der kruissteng en met den kraa l; om
haarlok : Men sneed haar de krullen af.
den top van den ;rooter mast ligt. --straat,
Zij draagt valsche of gemaakte krullen.
yr. —stuk, o. st uk van het kruis eens Biers,
*-,krullende toestand : Miju haar is nit de
—togt m. in de middeleenwen , togt ter
kPul. bij sehrifineesters , sierlijk geboweder verovering van het Heilige Graf; togt
gene figuur ; fig. IN moet altijd eene krul
van een' kruisend schip. —vaarder, m.
meer hebben, dan een ander , hij is met
die aan een' kruistogt deel nam. —vaart
bet gewone niet tevreden. Krullen (sieraden)
yr. kruistogt. —verheffing , yr. feestdag
der redekunst ; gemeenz. : Dat zijn maer
hij R.-C. op den 4. September, tot aandenken
krullen nietip;heden. Zie ook lirulsavan keizer Ileraclius, die bet in de handen
lade en Itrultabak. —bol , m.
der Perzen geraakte Heilige Kruis bij vredeskrullebol. —haar, o. krullend haar.
voorwaarde terug kreeg. --winding, yr.
—bond, in. bond met krullend haar ;
een feest der R.-C. tot aandenken der H.
inzonderh. poedel. —ijzer,, o. iizer,, waarHelera , welke in haar 80ste jaar eene bedemee kappers het haar krullen. —kool ,
vaart naar Jeruzalen deed en bet kruis des
yr. krullende of kroeze kool. —kop_ ,
verlossers op den bekkeneelberg begraven
hoofd met krullend haar. m. en yr. krulx . ond. —vormig, hy. —vos , m. een
lebol. —lebol m. krullend hoofd. *-,
geelachtig roode vos, welks nek, sehouders en
m. en yr. die krullend haar heeft. —lerug donkerbruiri zijn. —weg m. van een'
jongen m. leerjongen van een' timwell dat gedeelie, waar twee megen elkander
merman. ,......lemaakster yr., —lekruisen. —werk, o. —wijze , bw. in de
maker, rn. die baarkrullen maakt.
gedaante van een kruis.—woord, o. woord
—lemand y r. mand voor krullen.
door Christi 's aan bet kruis gesproken.
—len , b. w, in krullen leggen ; fig. van
—wortel m. naam van eenige planten.
de regte lijn doen afwijken Een welig
—zeel o.—zeil o. zeil aan de kruisluchtje krult de vaan. 0, w. met H.,
stem. —zeilsreep, m. —zeilsval yr.
van de regte lijn afwijken: Zijne haren krullen
nruiwagen m. een bekend voertuig met
niet. De baren krullen. —leraper,, m.
een rad ; fig. voorspraak tot het verkrijgen
krullejongen. —letje 0. (des -s, mrv.
van een ambt of ander voordeel E'en'
verkleinw. van krul. —letter , yr.
goeden kruiwagen hebben. Op iemands
gekrulde letter. —lig , (-er, -st,) by. gekruiwagen zitten. door iemand aan een ambt,
kruld , met krullen. —ligheid , yr.
enz, geholpen worden. —wagenboom,
—ling, yr. —priem m.:krulijzer. -m. —wagenladder, y r. —wagensalade, y r. kroeze latuw, —tabak,
rad, o.—wagentouw, o. —zeel, o.
m. zeer fijn gekorven tabak. —tang, yr.
firnizemunt, Yr. eigenlijk kroeze munt.
krulijzer. —werk, o.
—one, y r. —thee , yr. —water, o.
Kruk , yr. (mre. -ken.) dwarsstuk aan bet Rub , yr. (mrv. -ben.) —be , yr. (mrv. -n,
kib. —betje , o. (des -s, mrv. -s,) verboveneinde : De kruk is van den spadesteel
kleinw. van kub.
afgeaaan; van hier : een stok met eene kruk,
waarvan kreupelen zich hedienen om te gaan: linch , yr. droge stootende , korte hoest ;
longziekte van rundvee. je, o. (des -s,
Op krukken gaan. verscheidene andere
mrv. -s.) verkleinw. van kuch. —ster,
dingen , die min of meer naar zulk eene
yr. (mrv. -s.) die kucht.
kruk gelijken ; soort van kruis, waarop men
een' vogel heeft ; stok met een plankje op Kudde yr. (flirt, -n,) troep klein Yee ,
hij v. sehapen , geiten ; fig. in den bijbelst..
het eind , om jets naar zich toe te halen ;
gemeente , leden cener gemeente , dewiit
gereedschap der papiermakers , om de stof
de leeraar herder worth genoernd. -in de knip om te roeren ; een deurknop ,
boter, yr. ongebruik., varkensreuzel. -waarmede een slot wordt open gedraaid ;
hoeder —hoedster, yr.
draaijer van een' handmolen ; fig. knoeijer,,
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
broddelaar, p ink; een zwak vrouwmensch.
van kudde.
—je o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
kruk ; hier en daar eene soort van stoel tje. Kuf, vr. (mrv. -fen,) waarscbijnlijk buiten
gebruik , vuile kroeg.
—ken , 0. W. met H., op krukken gaan;
ker, Kugchen o. w. met H., eene kuch hebben.
fig. na eene ziekte sukkelen.
—est , m. (des -s, vire. -s.) —ing, vr.
,
-st,)
m. (des -s, sore. -s.)
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Knit, vr. (tnre. -yen.) vetlerhos op den kop
van sornmige vogelen : De Vogel stak zijne
kuif op ; fig. gerneenz. van menschen : De
kutf opsteken, driftig worden.*., een hoofddeksel der vrouwen , muts ; fig. op het
hoofd voorhaar, dat eenigszins langer is, dan
het achterhaar, toupet ; fig. lemand bij
de kuif pakken , d. i. bij de haren. —hen,
yr. —je , o. (des -s, mrv. -s,) vcrkleinw.
van knits. --smuts , vr. knif.
Kuijer,9 m. (des -s,) wandeling. —en,
0. w. met U., wandelen : Wij hebben twee
um. gekaijerd. *-, in Gelderl., enz., kenvelen , kouten. *-, met Z., zich wandelende
ergens been begeven : Wij zijn naar Breda
gekuljerd. - lug, yr. --tje , o. (des
-s, mrv. -s.) verkleinw. van kuijer. —weg ,
m. wandelweg.
Kuiken , o. (des -s, mrv. -s„) jong van
een hoen ; fig. gemeenz. dom mensch , onbenul. —achtig , (_er, -st,) by. en bw.
onbenullig. —diet', in. wouw. —pastei,
yr. —tje 9 O. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kuiken.
Knit, m, (des -s, mrv. -en.) een gat in de
aarde , eerie holte : Aardappelen in den
kuil leggen. Kull van den nek, van den
hals. Spew. Wie een' kuil voor anderen
,graaft , valt er zelf in , wie een' ander'
ongelukkig tracht to maken , worth het
yank zelf. *-, met zekere verachting, graf;
,achterste van een vischnet ; hot van een'
vos. Zie ook Kuiltje. —achtig , by.
—en , b. w. in kuilen leggen of zetten :
Men kuilt aardappels , boomen.*-, meestal
met zekere verachting , begraven. *-, 0. w.
met H., zeker spef met kuiltjes spelen. -haar, o. kuilmos. —ig, (-er, -st,) by.
'vol kuilen. —mos , 0. mos aan den voet
van eve boom. --tie, o. (des -s, nzrv.
-s.) verkleinw. van kuil ; inzonderh. kleine
•holte in kin of wan; : Zij heeft kuiltjes
in de wansen.
itjuip, yr. (mre. -en.) een wijd houten vat ,
dat van hoven open is en tot onderscheiden
einden gehruikt wordt : Eene kuip zetten ,
in de blaauwverwerijen , haar toehereiden.
Op de kuipen werken , leer bereiden. Aan
de kuip staan , papier scheppen. *-, eene
vieeschton : Wij hebben den os, het vleeseh,
het seek in de kuip ; fig. gemeenz. Ilij
weet zeer goed , welk vleesch hij in de
kuip heeft , d. i. met welk slag van personen hij to doen heeft. —en , b. w.
(vaten of tonnen) vervaardigen : Wie /weft
dat vat gehapt? k-, o. vv. met H., bet
kuipersambacht drijven : De man gaat kuipen bij de boeren ; fig. rondloopen ter verkrijging van lets: Om een ambt kuipen.
—er , m. (des -s, mrv. -s,) die met kuipen
zijn bestaan wint. —erij , yr. (mrv. -en,)
kuipersambaeht ; kuiperswinkcl ; fig. listig

Rand
hejag , list, ambtbejag. —ersambacht,
0. –ersberoep , o. –ersboor , vr.
–ersdissel , m. –ersdochter,, vr.

–ersgast, m. –ersgereedscliap,
o.-ersgeze14m.-ersgild,o. -ershamer,!m.-ersjongen, m. -ersk lemhank , m. –ersknecht , m.–ersleerling , m. –ersloon , m. en o.
–ersmeid, y r. –ertje , o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van kuiper. —ersvrouw,, yr. –erswedu.w,, vr. -erswerk , o. –erswinkel , m.
–erswoning , yr. .–erszoon , m.
--Rout, o. klaphont. —huis , o. werk.
plaats van een' kuiper. —je, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van kuip. —loon,
m. en o. —werk, 0.
IL mis. y r. (mrv. -zen,) knots, loch in dit geval
dikwijis koes ; kies ; knikker.

Witisch , (-er, -ste,) by, en bw. rein , zuiver,
net , proper ; inzonderh. rein van zeden ,
die zich niet aan ontucht overgeeft: Eene
kuische maagd. Kuische ooren , ooren van
een' kuische. *--. in kuischheid gegrond:
Kuische gedaehten , gebaren , woorden.
—boom , rn. een struikachtige boom met
bladen , welke aan beide zijdeu wollig zijn.
—elijk , bw. —en, b. w, reinigen ,
zuiveren. —held, yr. —kali', 0. bulkalf,
...—.motel", m. walkmolen.
Kuisje , o. (des --s, nary. -s,) verkleinw. van
kuis.
Knit , vr. zaad der moedervisschen : Knit
schieten; fig. 1k zaler haring noch knit van
hebben, ik krijg er niets van. rk wil er knit
of haring van hebben, ik wil weten , hoe het
daarmee gesteld is. *-, (mrv, -en,) bet dikke
gedeelte % al bet been onder de wade: Dikke
kuiten.—baars, m. —been, O. —bot,
y r. —er 9 m. (des -s, mrv. -s.) kuitvisch.
—haring , m. —je , o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van knit. —jebuiten , o. w.
(ik kuitjebuit , enz.,) bier en daar, rudebuiten. —visch 9 m.
Kuivig , by. gekuifd.
Kukhalzen, o. w. met H., kokhalzen.
Kul, yr. (mrv. -len,) onedel woord, het mannelijke teellid-baars, m. kleine baars met
eel,' ronden kop. —koek, m, gemeen w. ,
fopperij: Kulkoek verkoopen, aardigheden
zeggen. —lazje , yr. gemeen , fopperij.
—lebroer,, zie 'Muller. —lekenskruid , o. zeker gewas. —len , b. w.
gemeen, foppen, hedriegen. —ler, m.
(des -s, mrv. -s.) --letje , o. ( les -s, mrv.
-s,) vcrkleinw. van kul. —ling, y r. —ster,
yr. (mrv.-s.)
Kund , weinig of niet meer in gcbruik, zie
Kond. —e , yr. kennis, wetenschap:
Ken man van groote kunde , van veel kunde.
Zie Kunst. —ig , (-er, -st,) by. bekend ,
van icts wetende: Der sake kundig zijn.*-,
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grondig In lets bedreven : Een Luray man.
Igheid, yr. (mrv. -heden,) het kundig
zijn; kennis : Kundig heden, kennis,-Schap,
zie liondscleap.
Kunne , yr. geslaeht, sekse: Be zwakke
kunne.
linnnen onri g. o. w. met II. , kan , bij
kan ; ik kunde , of kon , wij en zi j konden ,
gij kondet , gekoTinen outings ook : ik kost,
heb gekost, welke vormen in de taal van bet
dagelijksche lever) soms nog voorkomen,)
door geen beletsel verhinderd worden te zijn
of iets te doen:Alles,wat zijn kan,is mogelijk.
Een driehoek Ian niet rond zijn. Dat kan ik
niet gelooven. "-, in de dagelijksche taal met
eenige voorzetsels , waarbij veelal een ander
ljgt te raden werkwoord verzwegen is ,als :1.)
a an, als : De ring kan er niet can (gestoken
worden), de vinger is te dik; 2) bij, als: Hij
kon er niet bij ( komen) , kon het niet hereiken; fig. bet was boven zijne bevatting ; 3 )
4.) b o Yen , als : lk kon er niet boven , ik had
geene hoogere troef ; 5.) buiten, als : Er
buiten kunnen , fig. het ontberen kunnen ; 6.)
door, als Het kaner niet door (gebracht,
gestoken , enz. worden) ; fig. bet kan niet door
den bend , niet geduld worden ; 7.) i n, als:
De rogge kan er niet in , de zak is te klein ;
8.) m ed e, als : Het pak kan rnede (gevoerd
worden); 9.) o m , als : Er om kunnen
(gedaan, gebonden , enz. worden); fig. Om
jets 'teen kunnen, lets kunnen ontberen ; 10.)
on d er, als: Er onder kunnen , onder jets
geplaatst , enz. kunnen worden ; eene lagere
kaart kunnen spelen ; 11.) o p, als: Op
sets kunnen (gebrach t, gelegd enz. worden);
12.) over, als: Over jets kunnen (gaan ;
gebracht, enz. worden); 13.) sa m en , als
zij kunnen niet .,amen, d. zij kunnen
niet samen over weg; 14.) t ege n , als :
Tegeniets kunnen, d.i. jets kunnen uitstaan,
verdragen. Kurd gij tegen warmte?;1 5.) u i t,
als: flit lets kunnen (gaan, komen , gebracht
worden enz.); fig. De lap is te klein , er kan
geen vest uit (gemaakt worden). geoorloold zijn, mogen: Nu kunt gij wel heengaan.
*-, b. w. geleerd hebben verstaan , in bet
hoofd hebben : Hij kan zijne les. Jets van
buiten kunnen, d. zonder in het bock te
zien kunnen opzeggen. Gevolgd door de on bep.
wijze van een ander werkw. wordt, in plaa is
van gekonnen.de onbep.wijs kunnen gebezig-d,
als: 1k heb niet kunnen komen.
Kunst, yr. (rnrv. -en,) kracht, sterkte: l kzal
nrijne kunst aan hem eens toonen. inzonderh. kracht van den mensch en de aanwending daarvan geleid en verhoogd door het verstand, in tegenst. van de krachten der riatuur:
Een week der kunst. vaardigheid en
geschiktheid door oefening en verstand ontswan Eene kunst uitvindrn. Een' hood
kunsten leeren. De kunst ran den draaijer,

den dichter,, den tooneelspeler. De schoone
kunsten hebben de zoogenoernde vrije kunsten der ouden vervanyen. Dal is yeene
kunst , dat kan elk. Kunsten era wetenschappen bloeijen in ons land. Broodelooze (d. nuttelooze) kunsten. Sprw. De
kunst loopt than: om brood , de kunstenaar
heeft moeite, om zijn brood te verdienen.
De zwarte kunst, tooverij ; zekere wijze van
gravêren. eene vaardigheid met moeite en
nadenken verbonden : De steen is met veel
kunst •ezet. Kunst is de practische bekwaamheid , kunde de theoretische. In
samenstelling geeft het aan het woord , waarvoor het staat , vaak de beteekenis , a.) dat
het voorwerp van andere dan de gewone
grondstoffen, bij v. kunsturm, b.) dat het
niet door de natuur vervaardigd is , bij v.
kuustbloemen. —arm, m. —azijn, m.
—been , o. —bekwaamheid yr.
—bewerking m. operatcur. —bewerking, vr.operatie.-bewoording,
y r. hewoording in de kunsten gehriukelijk.
—bloem , yr. gemaakte bloem.-boter,
yr. —cement, o. —draaibank yr.
—draaijer, m. —elijk, bw. met
kunst. —eloos, (-ter, -ste,) by. en bw.
zonder kunst ; cenvoudig. —emaker, m.
—enaar m. (des -s, inn) -s, -aren,) bekwaam werker; vervaardiger van kunststukken.—entiarsleven, o. —enarij, yr.
(mrv. _en,) fig. looze streek, list, behendigheid. —genoot m. en yr. degene, welke
met anderen de zelfde kunst beoelent ; lid
van een geleerd genootschap. —genootschap o. genootschap van kunstenaren.
—gevaarte, o. groot kunstwerk. —gewrocht e, —greep, yr. elke bij de
oefening eener kunst noodige of verligtende
handgreep ; fig. eene voordeelige, ieder niet
bekende, manier om eene zaak - te behandelen inzonderh. wanneer men daardoor
lets ongeoorloofds tracht te bewerken. —ig,
(-er, -st,) by. en bw. kunst bezittende ; door
kunst vervaardigd, gemaakt ; met kunst
vervaardigd. —igheid yr. —iglijk
bw. —je co. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kunst; inzonderh. kunststukje ; behendigheid. —kabinet , o. kabinet van
kunstwerken. Yr. kamer,
waarin kunstwerken ten toon worden gesteld.
--kenner, m. kenner der kunst, welke
kunstwerken weet te beoordeelen en te waarderen. —kennis , yr. kennis , vooral in de
schoone en beeldende kunsten. —keutrig,
(-er, -st,) by. ten uiterste keurig. —koffie,
y r. —kooper, m. die in kunstwerken handel drijft , inzonderh. in schilderijen en dergelijke. —lievend, by. —lievendheid,
vr. —ma,tig , (-er, -st,) by. en bw. volgens
de regelen der kunst : Vroeger las men
kunstmatig, titans natuurlijk, —mtanr,
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oog , o. —pok, yr. —prent,vr. —redenaar, m. die naar de regelen der kunst
weet te spreken. —regel, m. —rijder ,
In. — rijk , (-er, -st,) by. rijk in kunst.
—sehilder , m. tegenst. van huisschilder,
enz. —school , yr. school ter vorming van
kunstenaars. —springer, m. -sprong,

IlLust

een kushandje geven , d. i. bij kinderen ,
zijne hand kussen , cer men ze iemand
geeft. —je , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van kus. —sebaard, m., —sebek ,
m. en vr.iemand , die veel van kussen boudt .
—sen, b. w. een' kus geven : Zijne beminde kussen , haar cen' kus op den mond
geven. Iemand de hand, den voet , den
in. kunstige sprong. —sink, o. kunstwerk;
zoom des kleeds kussen. De aarde kussen.
—taal, yr. taal, die aan eene kunst
kunstje.
Iemand op de wang , voor den mond kuseigen is : een woord dier taal heet kunstwoord.
sen ; fig. in de taal der dichters, op eene
-talent, o. talent voor de kunsten.
zachte wijze aanraken : Als d'avondwind
—term , m. kunstwoord. --uitdrukde bloemen kust. De roede kussen, met
king, yr. uitdrukking in de kunsten gebrui—verver,—verwer, m. -verecrbiedige onderwerping de nuttige kastijkelijk.
ding ondcrgaan. * , door kussen bewerken:
zameling , yr. verzarneling van kunstDe tranen van de wangen kussen.
werken. —vlijt, yr. nijverheid i industries
—voortbrengsel , o. —vuur,, o. Kussen , o. (des -s, mrv. -s,) een met
zachte voorwerpen gevulde zak van middelvuurwerk. —weg , m. een met kunst
bare grootte tot onderscheidene einden ,
gemaakte weg. b. v. een grintweg. —werk,
doch inzond. die met haren of veeren gevuld
0. —werktuig , o. —woord, o. woord
is our er op te zitten , te Jigger). enz., hij v.
in de kunsten gebruikelijk , een woord der
beddekussen , hoordkussen , lendekussen,
kuristtaal. —woordenboek, o. -zaal,
naaikussen , oorkussen, speldekussen ,
vr. kunstkamer , kunstkabinet. — zweer,,
stoelkussen , vensterkussen , wagenkussen ,
yr, fontenel.
enz. ; fig. Op het kussen raken, in de
Karen, o. w. met H., gluren , pinkoogen.
regering komen. Op het kussen zitten , in
—inaakster , yr. —maker , m.
de regering zijn. '-, in de scheepvaart ,
Kurk , o. (des -s,) de zwamachtige schors
fig. klamp van zacht hoot , op plaatsen ,
van den kurkboom , welke tot onderscheiwelke anders door het schuren der touwen
dene einden gebruikt wordt. *-, yr. (mrv.
te veel zouden lij den. —sloop , yr. over-en.) stop van kurk : De kurk van de flesch
trek van een kussen. —tje , o. (des -s,
trekken. *-, sink kurk aan een vischnet ,
mrv. -s.) verkleinw. van kussen ; fig. een
enz. ; suns zelfs fig. , al is bet ook van bout.
suikerballetje , kokinje. *-, inzonderh. een
—boom , m. eene soort van eik in bet zuimet krniden gevuld zakje , dat men op een
den van Europa, welks bast bet kurk oplevert.
ziekelijk ligchaamsdeel lee. —veer , yr.
-eik,m.(Kurkema,zieKurkuma.)
—en , onverb. by. van kurk : Kurken Russer ,m. (des -s, mry . -s,) die kust; die
gaarne kust. — sing, yr. —ster, yr. (nzros
zolen. *-, b. w. (eene flesch, enz ) met eene
-s,) zie Fusser.
kurk digt maker. — esnijden , o. —esnijder,, m. —esnijdersdoehter, Rust , yr. verkiezing, doch enkel in": Te host
—esnijdersgereedschap , o.
en te keur , als: We kunnen het overal te kust
yr.
en te keur krijgen , kwijt raken of kwijt
—esnijdersjongen , m. —esnijworden, d. i. wij kunnen bet overal in menigte
derskneeht , m —esnijdersmes,
krijgen, overal in menigte atzetten. « Te kust
o. —esnijdersvrouw, yr. — esnijen te keur gaan a, kiezen waar men goeddersweduw, yr.—esnijderszoon,
vindt.
m. -etrekker, m. gereedschap, waarmee
de kurk van de flesch wordt getrokken ; Rust , yr.(tnrv. -en,) zeeoever met een aanmerkelijk gedeelte van het daaraan stootende
fig. soort van krul , die naar de schrocf van
land : Wig hadden vroeger de Fransche kust
cen' kurketrekker gelijkt. —je o. (des -s,
nooit aangedaan ; fig. Alle kusten bezoeken ,
nary. -s,) verkleinw. van kurk. —mand,
zich met al lerlei vrouwvolk inlaten. —afyr,. —stop, yr.
fuit, yr. —batterij , yr. —bewaarIllurkum a , yr. de gele wortel van een
der, m. een snelzeilend vaartuig , dat op
Indisch gewas , die en in de verwerij en in
eene kust kruist , our tegen smokkelhandel of
de geneeskunde gebruikt wordt.
vijandelijken inval te behoeden. —bewo.us, m. (van den -, mrv. -sen.) een zachte
ner, m., —bewoonster, yr. die een
druk der Lipper), gewoonlijk op mond, Wang,
voorhoofd en hand , doch ook sours op andere
kustland hewoont.
deelen , (zie Woetkus ,) ten teeken van Kusting, vr. . geregtigd aandeel aan een
verkocht huis of ander pand, van 't welk men
eerbied , liefde of genegenheid : remand
renter, trekt , hypotlirek : De trooper mag
een, kus geven. remand een' kus toewerde helft van den koopprijs op Rusting
pen , de topper) van zijne eigene vmp,ers 1
kussen en deze naar een' vervvijderden perhouden. —brief, m. bewijs van de vestiging eens kapitaals in een pand.
soon wenden. —handje , o. in : remand

— 465 —

Rust
/Rustland, o. land aan de zeekust. -vuarder , m. die de kusten bevaart ; inzonderh.
klcin vaartuig, 't welk digt hij de kust
blijft en zich niet ligt ver in zee waagt.
vaart y r. bet varen langs de kusten
van de eene haven naar de andere. -waehter, m. kustbewaarder.
Munn, y r. een toekruid, boonkruid , keule.
Kuur, yr. (mrv. kuren,) grit, poets: Allerlei
zotte kuren aanristen. 1k zal u die kuren
afteere n.
Kuur, yr. (mrv. kuren.) genezing vooral
in samenstelling : Hongerkuur, melkkuur,,
waterkuur , weikuur.
Kwaad ( -ader, -st : deze trappers worden
slechts gebruikt , wanneer het woord de beteekenis van toorniy heeft ; in andere gevallen bezigt men erger, eryst,) by. en bw.
het tegendeel van goed , slecht: Een kwaad
wijf. Iemand een' kwaden raad yeven. Een
rnensch van een' kwaden omyang. Het
kwaad hebben , in ongunstige omstandigheden zijn. Iemand een kwaad hart toedragen iemand ongenegen zijn. Kwade
trouw,, trouweloosheid. Sprw. Kwade samen.
spraken bederven yoede zeden , kwaad
gezelschap bederft goede zeden. Ter kwader
ure , op een ongunstig tijdstip. lastig ,
onaangenaam : Nog een paar kwade weken ,
en we zijn to huffs. onvoordeelig Zij
had een kwaad jaar. 4E-,ongunstig:Een kwaad
vermoeden hebben.:Een' kwaden weg vinden.
4E-, zeer gevaarlijk : Kwade koortsen ; van
hier , in sommige streken : Eene kwade
kraam , eene miskraam. *-, toornig , boos,
verstoord remand kwaad waken. Kwaad
op iemand zijn. Hij wordt ligt kwaad. "-,
slecht, dat niet deugt : Eene kwade noot ;
schadelijk , nadeefig. zie Kraken.
lig. met eene ontkenning heeft kwaad
de beteekenis van v r ij go ed, ja zelfs van
zeer goe d , naar mate van den won ,
waarop het uitgesproken wordt : Dat is niet
kwaad, zoo kwaad niet. Te kwaad , als :
Bet te kwaad hebben ( met iemand) , verschil hebben. Het te kwaad krijgen het
onderspit delven. Het met iemand te kwaad
krijyen , verschil met iemand krijgen. Er
is Brie gulden te kwaad, te betalen. Hoe
veel hebben wij te kwaad ? o. (des
-s, tnrv. -aden.) het tegendeel van het
goed , allerlei ondeugd , zonde, snoodheid
of overtreding , boosheid : Het kwaad ooylaikend toelaten. Kwaad doen, bedrijven.
Kwaad (van iemand) spreken. Hid heeft
mij veel kwaad yedaan. nadeel , ongemak : Die spijs zal u kwaad doen. Kwaad
wader de leden hebben. Spew. Van twee
kwaden (d. kwade dingen) moet men het
tninste kiezen. 4E-, booze toeleg : Kwaad
brouwen. — aardig , (-er, -st,) by. en
yr.
bw. boosaardig. —aardigloeid

Kwak
—ilikralglijka bw. —doend, by.
—doener, m. —doenster yr.
—gelatig, (-er, -st,) by. van een slecht
voorkomen. —gezind (-er, -st,) by.
kwalijkgezind. —gunstig (-er, -st,)
by. ongunstig. —heid, vr. slechtheid ;
boosheid , toorn: —sappig , (-er, -st.)
by . van menschen , die een bederf in de
vochten hebben. —sappigheid yr.
—spreekster, y r. —sprekend,
(-er, -st,) by. —sprekendheid, yr.
—spreker in. —spreking, yr.
kwaadsprekersdheid. —ssehiks, b y. niet
naar den zin , bijna enkel in de uitdrukking : Ilij zal het doen goedsschiks of
kwaadsschiks , d. diens of orswillens.
— talig, weinig gebruikel., zie Kwaadsprekend.—taligheid, y r.—willig , (-er, -st,) bY. en hw. onwillig ,
kwalijkgezind. —willigheid vr.
—williglijk bw. —zeer , o. k waadaardig boofdzeer. —zeerig , by.
Kwaakster,, yr. (rare. -s,) die kwaakt;
fig. fijmelaarster.
vr. (mrv. -alen,) ziekte , inzonderh. wanneer zij van langen duur is : Eene
ongenesekke kwaal.*-, hevige zielssmart.
—verplaatsend, by. eene ziekte afleidend naar een ander gedeelte. —verpla,atsing, yr.
Kwaart vr. (mrv. -en,) in Groningen eene
maat voor karnemelk.
Kwab yr. (mrv. -ben,) een klornp, 'vele
door zijn inwendig vocht of vet ligt wordt
hewogen: Er zitten kwabben vet op de
ribben. Kwab aan den hats beteekent soms
kropgezwel. zie Jtalskwabbe;
kwabaal. —aal, m. een slijmige visch.
—be, yr. (mrv. -n,) kwab (in de 1.
beteek.). —betje , co. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van kwab in de eerste beteck.
--big , (-er, -st,) by. vol kwabben (in de
1. beteek.).
(des -n,) sours voor: de booze,
Kwade
de duivel.
Kwak m. (des -s, tare. -ken,) plot;
plotselinge val ; van bier : fluim ; kliekje ,
restje , een overgebleven hoop : 1k heb nog
een' kwak hout op den :older. ft-, Latijnsche-schooljongers , elders met den naam can
bigge bestempeld ; vertelseltje kwinkslag ,
grap, klucht, in welke beteekenis BILDERD.
en HALMA bet yr. geslacht verkiezen.
Kwaken , o. w. met het geluid voortbrengen , dat eene eend — van eene gans
bezigt 'men beter gaggele n en van
een' vorsch kw a k k e n doet hooren :
Hoor die eend weer kwaken ; fig. temend
praten , babbelen , wawelen.
Kwaker m. (des -s, mrv. -s,) lid eene"
gezinte , welke geene leeraars der gods
dweeper geestdrover.
dienst heeft ;
59
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Kwak
—gemeente yr. — skerk, yr.
mrv.
verkleinw.
Kwakje , o. (des

'twat,
yr. flaauwte. —vaart,

—vareis, o.

tegenspoed.

*Kwalle, yr. (sure. -n,) cen weekdicr.
van kwak.
Kwalikel , m. (des -s, mrv. -s,) een trek- Kwalni , m. (des -s,) dikke damp. —en,
o. w. met H., walmen.
vogel , antlers kwartel en wachtel geheeten,
die zich des zomers in onze korenakkers , Kwalster, m. (des -s, mrv. -s.) gemeen w.,
ophondt en zich door zijn' eigendom•
melijken slag onderscheidt : De kwakkel
slaat. —aar m. (des -5 mrv. -s.)
babbelaar. —aarster y r. (mrv. -s.)
—beentje, o. kwakkelfluitje. —ei o.
—en, 0. w. met H., slaan als de kwakkels;
ongestadig zijn in het vriezen ; fig. eene wanke:ende gezondheid genieten ; babbelen.
—Ilititje, 0. fluitje, waarmede het gelnid
der mactitels nagchootst wordt. —geld,
• klein geld , dat ligt nutteloos wordt uitgeneve!). —ing yr. —kooi
yr. —nest, o. —net, o. net om kwakkels
te vaugen. —slag , m. —tie, o. (des
yerk leinw. van kwakkel.-vangst,
Tr. —whiter, m. ongestadige winter.
--ziekte, yr. eene ongestadige ziekte.
Iltwaklien,o.w.met H., een' kwak in vallen
rnaken Iiij viel op den greed , dat hij
kwakte. *-, op den grond spugen ; het geluid
wan een' kikvorsch maken ; den kwakkelslag
met Z., met cen' kwak
voortbrengen.
•
: Hij is tegen den nzrzur gekwakt.*-.
h. w. met cen' kwak, d. i. met kracht, werpen: Hij kwakte den knaap tegen den growl.
It waizzalfster , yr. (narv. -s.) vrouw,
die zalven , enz. uitsent, en voorgeeft allerlci
z:ekten te genezen.
liwakzalven, o. w. met H., een kwakzalver zijn; zich door huismiddeltjes trachten
te genezen. —er, m. (des -s, tam -s,)
in een' verachtelijkeu zin , iemand, die op
markten en langs de huizen zalven en andere
middelen nitvent ; degene, welke, zonder
de noodige kunde, zich uitgeelt om allerlei
kwalcn te kunnen genezen; fig. zwetser.
-erachtig, by. en bw. —erij , y e. (nary.
-en.) kwakzalven, beroep van kwakzalver ;
middel van een' kwakzalver ; fig. gezwets.
*Kwalie vr. (mrv. -ien,) kwaliende vronw.
—ieach1ig (-er, -st.) by. en bw. --iemoêr, Yr. kwalieachtige best. —ben,
0. w. met 11., teemachtig met kiuderen
praten ; teernachtig en gedurig het zelfde
herhalen.
Iiwalijk , (-er, -st.) b y. en hw. met wel:
Zieh ktvalijk gedragen. Kwalijk tevreden
zips ; van hier: ongesteld , ziekelijk, als:
kwalijk varen , ongesteld zijn. tegenspoed ondcrvindende : Het gnat hem
Kwalijk
kwalijk. - inzonderh. fiaauw
worden. - ten kwadc , euvel Kwalijk
lasterlijk ,
nenzen. Kwalijk duiden.
onOnstig Kwalijk van iemand spreken.
verkeerd : Kwalijk verstaun.*-, bezwaarlijk, naauwelijks. —gezind, b y . —keit',

rogchel fluirn Kwalsters uitspugen. *-,
kwalsterboom. -boom, m. lijsterbesseboom,
havereseh. - en, o. w. met H., gemeen w. ,
kwalsters uitwerpen. o. —tje,
0. ( des -s, mrv. -s,) verkleinw. van kwalster.
Kwanstais, Kwanswijs, bw. in schijn,
geveinsd.
Kwant, m. (des -s, mrv. -en,) snaak, gast.,
vent: Een zonderlinge kwant. —je, o. (des
-5, mrv.-s,) verkleinw. van kwant.-selaar,
m. (des -s. nary. -s,) —selaarster, vr.
(rnrv. -s,) die kwantselt. —selachtig
(-cr. -st,) by. en hw. geneigd tot kwantselen.
—selachtigheid , y r. —selarij
yr. (mrv. -en,) het kwantselen. —selen,
o. w. met H., ruilen . runselen ruilebniten.
— Selig, cnz., zie Kwantselachtig,
enz. —seling, yr. —selster, yr. (sore.
-s.) —selzucht , yr.
Kwaps, (-er, -ste,) by. en bw. gemeenz.
ongesteld , onpasselijk , zie Kwipsch.

—heid , yr.
Kwarrei m. (des -s, tare. -s,) klein ,
of ineengegroeid ding,
ineenp,edrongen
inzonderh. van vruchten. —achtig,
(-er, -st,) be. ineengegroeid.
Kwart, 0. (des -s, mrv. -en,) gemeenz.,
vierde gedeelte ; weleer inzonderh. van een
lot in de staatsloterij; vierde gedeelte van
eene geheele noo: in de muziek. —aal
o. (des -s, nary. -alen.) Brie rnaanden ;
vierde gedeelte van een tractement of pensioen: Het eerste kniartaal heb ik ontvangen.
—anlier, o. elf flesch. —bock o.
kwartijn.—eel, o. (des-s, mrv. -s,) zeker
vat voor natte waren. —eeltje, o. (des
-5, tnrv. -s,) verkleinw. van kwarteel.
Kwartel, m. (des -s, mrv. -s,) kwakkel ;
gemeenz. Hij is zoo (loaf als een kwartel,
el, o.
d. zeer doof. —beentje o.
— o. —kouw yr.
—nest, 0. --net, o. —slag, m.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
kwartel. —vanger, m. —vangst, yr.
Kwartilesch, yr. vierde ecner flesch
kalkoentje. —gulden, m.
Kw-artier, o. (des -s. mrv. -en,) vierde
gedeelte van een nu:: Net is kwartier over
zes . voor zeven. *-, vierde gedeelte van een'
(onden claim), nog bij timmerl. en honthandelaars in gebrnik: Eene plank van riff
kwartier. *-, vierde gedeelte, namelijk het
eerste en laatste, van een' maneschijn:
hebben van daag eerste kwartier.*-, bier en
daar bout yan een sebaap; een der in vier of
meer deelen vcrdeeldc velden van een wapen-

—

47-

livrar
sehild ; van bier: trap van afstamming:
Zijnadel bestaat ait zestien kwartieren. *-,
uorsproukelijk , vierde gedeelte eener stad,
later zeker gedeelte , wijk: In wat kwartier
der stad u'oont hij?;; vao flier: streek or
cord in 't algeineen , thans niet zeer gebruikelijk: Het kwartier van Nijme ;en.. in
de krijgsdienst , wooing, in welke ziclt de
soldaat eene wijl ophoudt Zija kwartier
betrekken. Een goed kwartier hebben ; van
bier: intrek bij de burgers : Een goed kwartier hebben ; fig. gemeenz. verblijfplaats:
"lett sij een goed kwartier? *-, eene of meer
Lenten in een Leger: Het kwartier van den
generaal.*-, stad of dorp , waar het hoofdkwartier gevestigd is. hij krijgslieden,
lifigenade: Om kwartier roepen. Geett
kwartier geven. —da,g , m. meleer, vergadering der afgevaardigden van een kwartier.
—drost ni. weleer, drost van een kwartier. --maker, rn. eerie der manschappen,
die vooruit worden gezonden, om voor de
kwartieren te zorgen. —meester,, ru.
stafoflicier, aan wien de betaling is opgedragen ; in het zeewezen, onderoflicier, welke
den equipagemeester, enz. is toegevoegd.
—sschout, rn. weleer, sehout van een
der vier kwartieren van 7s Hertogenbosch.
—svergadering, vr. kwartierdag.
—tie, o. (des -s, vary. -s,) verkleinw. van
kwartier. —zieli, by. van krijgslieden , LOU
ongesteld, dat men niet kan ttitgaart.
Kwartijn , In. (des -s, nary. -en,) bock,
welks bladen in vier zijn gevouwen ea acht
liagina's hebben.
Kwartje, o. (des -s;verkleinw.
an k wart; inzonderh. k wartgirlden.tutintstuk
van 25 cent; kwartanker: Bezorg may een
kwurtje ^ ijn.
Kwa,rts, 0. (van het -, met,. -en,) soort van
steen glasachtig, hard, hij de break splinterig of ook eenigszins korrelig, van underscheidene kleur,doch veelal wit.-achtigr,bv.
Kwassiehout o. hoot van den kwassiehoutboom. —boom, in. een Amerik. boons
met een' aschgraatswen bast en een wit hoist
dat zeer bitter is.
Iiwast m. (van den -, mrr. -en.) vezelknoop,
knoest, noest. Sprw. boor een' harden boast
meet een seherpe beitel zijn, zie Knoest;
fig. IN is een kwast, een kwast van een' vent,
het is een zonderling rnensch, een zot. !Fie
is die kwast?, die zot?, die verwaande vent ?
samengebonden borstels , borstel om te
verwen te witten, enz.: Den kwast op lets
zetten, jets verwen. 4c, bundel fi.anjen,
meestal tot sieraad : Er hangt yeen kwast in
het kdekant ; fig. Dat hebt ge van uw'
kwast, die schade hebt gij. - erig, (-er, -st,) by. en bw. vcrwaand,
zot. —erigheid, yr. —Ig, (-er e -st,) by.
en bw. knoestig ; vol frank);
kwasterig,

fiLwel
—Igheld yr. je, 0. (des -s, mrtr. -s.)
verkleinw. van kwast. —stok , in. steel
van

eeri' kwast.

Kwe, (mrv. kween,) de vrtielit van dell
kweboom , die in October r ‘jp wordt, eene
goudgele kleur en een' aangenamen rank
heeft. Ter voorkoining eener verkeerde nitspraak, zoit men beter doen , met BIL
kwee te schrijven. appel, m. soort vail
kwe. —appelboom, in.—boom ,
dorm---doom, —do yen
boompje met Lange roode bezien.
Kweek , yr. zeker gras, dat in Gelder!.
kwekke !ices *-, m. (des -s,) jong gebroeil
jonge boons.
gevogelte. —boom ,
—cling, rn. en yr. (des -s, -eri.)ionge
persoon , die opgekweekt of opgevoed words,
leerling. —en, b. w. van planters, zorgen
dat iets groeije en zich vernienigvuldige :
Boomers kweeken ; fig. den bloei van iels
bevorderen. Geleerdheid kweeken ; ook :
voedsel aan jets geven lemands gunst kweeken. *- , van kinderen , koesteren , opvoedcii:
Kinderen zorgvuldig kweeken. —er a m.
(des-s, mrv. —erij, Yr. (airy.-en,) bet
kweeken ; enthof. —gras v o. kweek,
pitingras. —hof, m. enthof. —ing ,
yr. —school, vr. school , waar jongelingen voor eertig yak, b. v. den onderwijzersstarel,
airs.
worden opgekweekt. —sel, o. (des
-s,) het kweeken ; het gekweekte. —stor,
km e..kisof.
vr. (mrv. -s.) —tuin ,
Kweeltje , o. (des -s,) gekweel.
ItIveeltje, 0. (des -s.) geeing liedert,
vlakje : Er is geen kweelti en aan.
eilen.) onvritehtbare
Kween , vr. (mrc.
hermaphrodiet.
koe; onyruelitbare vrouw ;
Ii.weern, yr. (mrv. -en.) handinolen.
w. met
op Texel
litveesten,
Vlieland beteekesit het (Tile' !nattier va:,
%Alien 5 waarbq &wen of vensters 01)CIt Stila:1
en de minitaar op de &ken zit of ligt , waarunder zieli de vrijster bevitidt —ere in. (des
-s, mro. -s.) - erij, vr.
Ikweken , zie. Itwaken.
Kwekken a zie Kwalien en Kakelen.
Kwel, yr. kwel —achtig (-ere -st, )
b y. en bw. plaagachtig, gaarne kwellendc of
plagende. —achtigheid, vr. —bast,
tn. die gaarne kwelt of plaagt. —der, vr.
buitendijksch land. —derg,ras, o. —duivel , ns. naarn van een gewaand spook ; fig.
lastig mensch , kwelgeest.
Rwelen, b. en o. w. met H , van vogeleu
zacht en liefelijk zingen ; fig. zinger,.
Kwelen, o. w. met H., kwijnen.
Kwelgeest, m. kweldisivel. (K.weling,
yr. het kwelen.) —lazje, %r. kwelling
vcrdriet. —len , b. w. overlast aandoen ,
smart naar ligchaarn en ziel verourzaken ,
plagen : Van de jicht gekweld worden. Met
DE 11 0 1.1
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Kesel
el
Kw'
tandpijn geitveld zijn. Bat kwelt my gestam. (des -s, mrv. -s.) —ba,tard , m. kwijler.
dig. Zich over jets kwellen.*-, schertsen,
—bab, yr. doekje onder de kin van kwijlenplagen : Zij kwelden (beterplaagden) Jansje
de kinderen ; fig. babbclaar of babbelaarster,
met haar' neef. —ler,9 m. (des -s, mrv.-s.)
welke zoo druk praat , dat de kwijl uit den
mond loopt. —doek , m. —ebab , yr.
—ling, vr.(mrv. -en,) het kwellen ; hetgene
kwijlbab. —en, o. w. met H., de kwijl
kwelt, moeijelijkheid. —ster, yr. (mrv. -s.)
uit den mond laten loopen, zeeveren. —er,,
—water, o. water, dat uit den grond
m. (des-s, mrv. -s.) —ing,vr. —klier,
opwelt. —ziek,(-er, .st,) by. plaagziek.
yr. —lap, m, --, slab , yr. —ster , yr.
—ziekte, yr.
nwemoes, o. marmelade van kween.
(mrv. -s.)
liwendel, yr. wilde thijm.
Kwijn, m. (des -s,) kwijning, getreur.—en,
liwengelen, o. w. met H., in Groningen :
o. w. met H., slap hangen , verwelken , bleek
Net water kwengelen , door beweging van
van kleur zijn ; langzaam vermageren of
uitteren : Eene kwijnende ziekte. —ing, yr.
den emmer, enz. water storten.
liwepeer , yr. soort van kwe. —pere- Kwijt, bw. ontheven of beroofd van iets, met
boom., yr. —pit, yr. (Kwern, zie
een' 4 naamv. bij de werkwoorden zijn, worKweern.) —schel,—schil, yr.
den , raken en maken, als: fety kwijt zijn,
Rwetelen, zie Kw-etteren.
het nict meer hebben of verloren hebben.
Kwijt raken of worden , (ook soms : kwijt
Itweter, yr. in Gelderl. belemmering in het
spreken- door den tongriem: remand van de
gaan, (iets verliezen, van iets afraken. lemand
kweter snijden ; fig. Zij is goed van de
van lets kwijt maken , iemand van
iets ontlasten. Zich van iemand kwijt maken,
kweter gesneden , zij kan haar' mond goed
iemand verlaten. i'-, vrij van betaien , bij
roeren.
spelers: Kwijt of dubbel? —brief, m.
Kwets, yr. (mrv. -en,) Gene langwerpige
kwitantie. -- en(zieh), w. w. zijn' pligt
blaauwe pruim.
does: Hij kwelt zich als een eerlijk man.
Kwets, y r. kwetsing; fig. onregt. —boar,
Hij heeft zich goed, braaf, dapper gekweten.
by. —en, b. w. kneuzen , blutsen : Kwets
die pruimen niet. *--, wonden : remand aan
Zich van ziine belofte , van zijn' pligt ktvij.
het been kwetsen ; fig. schenden : lernands
ten. --ing, yr. (mrv. -en,) het kwijten ;
goeden naam kwetsen. *-, ergeren , beleekwijtbrief. —schelden, ongel. b. w. (ik
scheld kwijt, enz.,) vrij van iets verklaren ;
digen : Zulke woorden moeten kuische ooren
schenken , niet aanrekenen : De straf weed
kwetsen. —ing, yr. (mrv. -en.) het kwetsen ;
--mar, yr.
hem kwijtgescholden. .-, inzonderli. van
kwetsuur ; fig. beleediging.
betaling vrijstel len ; van bier : Sprw. Borgen
(mrv. -uren,) wond.
.
is geen kwifischelden , uitstel is geen afstel.
Itwetteraar, m. (des -s, mrv. -s,) -- ans—sehelding, yr.
ster,, yr. (mrv. -s,) die kwettert, d. i. babbelt. —en, o. w. met El., babbelen, kakelen, Kwik , (-ker, -st.) by. en bw. weinig of nict
mecr in gebruik , levendig , vlug , tierig. 4*-,
praten ; (in Groningen kwetelen,) een , zangeo. (des -s.) fig. Het is maw- kwik , 't is maar
"igen toon voortbrengen , inzonderh. van
eene aardigheid ; bet is niets. *-, kwikzilver ;
zwaluwen: Hoor de zwulawen eens hwetteren.
*-, b. w. kwetsen, kneuzen , blutsen,
fig. Ilij heeft kwik in '1 honfd , bij is zeer
levendig. —achtig, (-er, -st,) by. en bw,
heschadigen : De ,neeste pruirnen zijn
lief. aardig. —haag, vr. levende haag.
gekwetterd. — ig, (-er, -st.) bv.,,,,ekwet terd,
—je,o. (des -s. rnrv. -s.) strikje; fig. pronkgeblutst. —igheid, yr.—ing, yr.
ster.•kebil, yr. loopster, ligt vrouwmensch.
liwevleesch , o. ingelegde kweei).
--wijn, m. wijn van kween.
-kehillen,o.w.met H.,(ik kwikkebil,enz..)
gedurig van plants veranderen, been en weer
livarezel, yr. (mrv. -s,) begijn , klopje ;
loopen. —kuur,, yr. genezing of behanbeuzelaarster; schijuheilige. —aar, tn.
deling met verzoet kwik. —middel,
(des -s, mrv. -s, ) futselaar. —achtig,
o. —p11 , yr. —pteister , yr.
(-er, -st ) h y . en bw. heuzelachtig; sehijnhei—staart, m. naam van een vogeltje ,
lig. —arij , yr. (mrv. -en,) futselarij;
wipstaartje , houwmeestertje. —staarten,
schijnheiligheid. —en , o. w. met El.,
0. w. met H., (ik kwikstaart, enz.,) den
beuzelen, futselen. —tje, o. (des -s. mrv.
staart gedurig bewegen. -zalf, y r. -zand,
-s,) verkleinw. van kwezel.
o. welzand, dat onder de voeten wegzinkt.
Kwibus , m. (van den -, mrv. -sen,) zot,
—zilver,o. een half metaal , hetwelk , van
kwast ; in Gelderl. gek op een' schoorsteen.
—.le, o. (des -s, now. -s,) verkleinw. van
nature vloeibaar, zilverwit en blinkend, naast
het goud de grootste zwaarte heeft. — zitkwihus.
verachtig, (-er, -st,) by. dat naar kwikItwidam, m. (des -s, mrv. -s,) zot handelend
zilver gelijkt; fig. bewegelijk, veranderlijk.
mensch.
—zilvererts , m.
nwiil , yr. slijmachtig specksel , zeever :
lisvinkeleerder, m, (des -s, mrv.
De kwijl loopt hem :sit den mond. --aard,
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Ii.win
—eerster, yr. (mrv. -s,) die kwinke-

Laar

boornstammen, Een lage stoel. *-, ten aanIcert. —eren o. w. met H. , met Ben'
zien van toonen Deze snaar 9s te, laag.
trillenden gorgel zingen ; fig. zingen , vrolijk
Bee klavier te laag stemmen. 4-,van mindere
zijn. —Bring, yr.
waarde, dan lets anders : De lage kaarten.
lawinkerd, m. (des -s, mrv, -s,) schele,
Aan het lagere einde der tafel. De lagere
liwinksiag,m.onverwacht k I uch tig gezegde:
klassen , scholen. De lagere volksklasse.
Zijne kwinkslagen bevielen niet.
*--, gemeen , bet tegendeel van verheven
Kwint , yr. (mrv. -en,) loosheid , streek :
als men van den schrijistij1 spreekt; slecht,
ardige kwinten. *-, grit, rink, kuur : Zijne
gemeen-: Eene lase ziel. Een lase vent.
Een lage trek. *-, bw. met verachting:
kwinten zijn niet te verdragen. *-, fipste
vioolsnaar ; in de toonk. interval van vijf
Lang op iemand vallen, van iemand spreken. *--, yr. (rare. lagen,) rij naast of op
noten , cone vijfde; in het piketten, eene vijfde.
elkander liggende dingen:: Eene laag zand.
—sal, o. (des -s, mrv. -alen.) gewigt van
100 pond. —appel, m. kolokwint. —ig,
stukken aan de eene zijde van een schip :
Wij geven den vijand de voile lung, losten
(-cr, st,) b y. grillig , nukkig, vol kuren.
al de stukken op hem. De beide lagen geven,
R.wipsch, (-er, -ste,) ziekelijk , niet
wet : Er een weinig kwi'psch uitzien.
d. i. de eene zijde na de andere.*-, hinderiaag,
verraderlijke aanslag: remand lagen leggen,
—heid , yr.
hem belagen. in regten soms, moord ,
Kwispedoor, yr. en o. (des -s, mrv. -oren,)
als nit eene hinderlaag gepleegd. —heid ,
spuugpotje. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
yr. (mrv. -heden,) hoedanigheid van laag te
verkleinw. van kwispedoor.
zijn ; lage daad. —je o. (des -s, mrv. -s,)
Kwispel, m. (des -s, mrv. kwast ; wijverkleinw. van laag. —jes bw. eenigszins
kwast ; poeijerkwast ; witkwast ; dunne roede.
lang. —loopers m. mrv. valsche doh—bies, vr. —en , b. w. met een' kwispel
belsteenen , waarop slechts lage oogen boven
uitslaan of schoon maken ; met dunne roeden
komen. —schout, m. onderschout. —te,
slaan. o. w. met H., kwispelstaarten : Net
yr. (mrv. -n,) bet laag zijn ; lage plants.
den staart kwispelen. —ing, vr. —staarten, o. w. met H., (1k kwispelstaart , enz. ,) Laakbaar , (-der, -st,) by. en bw. dat verdient gelaakt te worden.
baarheid
met den staart kwispelen. —tje, o. (des -s,
yr. —ster vr. (mrv. -s,) die laakt.
mrv. -s,) verkleinw. van kwispel.
—ziek (-er, -st,) by. geneigd om te
Kwisten , b. w. verkwisten. —geld ,
laken , kwaadsprekend. —zucbt , yr.
—goed, m. en yr. (des -s, mrv. -en,)
doorbrenger , doorbrengster. —ig , (-er, Laan, yr. (mrv. lanen,) eene aan beide zijden
met rijen boomers beplante wandeldreef.-tie,
-st,) by. en bw. verkwistend ; mild.
6. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van laan
—igheid, yr. —ing , yr. verkwisting.
- penning,m.en yr. kwistgeld,doorbrenger. Laar ( -der -st,) by. schraal , dun : Lare
kollie, melk. Lure thee , op de Veluw, slappe
L.
thee zonder melk. o. (des -s, mrv. Laren, )
de twaalfde letter van het alphabet en de
in Gelded., opene ruimte in een Bosch.
negende van de medeklinkers. yr. (mrv. l's,)
—heid yr.
naam der letter : Eene kleine 1.
Laars, yr. (mrv. -zen,) een voethekleedsel ,
La, yr. (mrv. la's,) muzieknoot , welke den
dat , hooger dan een schoen , soms tot boven
zesden toon voorstelt.
de knie reikt: oorspronkelijk werd bet geheel
La, zie Lade.
van leer (leers) vervaardigd , doe! ' tegenLaadbus, vr. loop van een sehietgeweer.
woordig heeft bet dikwijls enkel de zool van
- gat, o. (welligt beter: laatgat,) gat, waarleer: Stoffen laarzen. Halve laarzen , die
door de lading wordt aangestoken.-gereedslechts tot het midden van het been reiken.
scha,p, o. bij kanonnen, houwitsers en mor—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
tieren, alle gereedschap, dat bij bet laden noolaars ; vrouwelaars.
dig is. -je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van Laarzebeen, o. bout, waarop men bet
lade. Sprw. Aan't laadje zitten,openbare gelfatsoen aan de laars geeft. —eka,p , yr.
den ontvangen. - kruid, o. kruid op de pan.
overslaand bovenstuk eerier laars. e—lepel , m. een stuk van het laadgercedknecht m. bout , waarin men den voet
schap. —pan , yr. pan aan een geweer.
steekt, om de laars uit te trekken.—eieer,
_priem, m. prim ter opening van bet
o. leer voor laarzen. —emaker,, m.
laadgat. - sehoffel, vr. saslepel.-stok, m.
—en, b. w. laarzen aandocn : Zich laarzen.
stok, waarmee de lading wordt aangestampt.
een' matroos zekere straf doen ondergaan,
—stokveer, yr. veer , welke den laadstok
bridsen.—epoetser, m. —eseitaciat 9
in de schroef hondt.
yr. zie Schacht. —esmeer, o, —eLang, (lager, -st,) b y. en bw. nader bij het
stof, yr. andere stof, dan leer, voor laarzen.
middelpunt der aarde dan jets anders, tegenst.
—etrekker m. trekker aan de binnenvan hoog : Laay water, land, Twee lige
zijde der laarzen, ook dikwijls strop genoemd:
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Lade
dient urn de laars aan het been te trekken;
daan.) —beren o. w. met El., zacist
',Fever, haak , dies inen aan, den strop beveswaaijen. —berkoellte, y r. zacht wiudje,
tiut, ou, eene laars aan te trekker, ; laarzehetwelk de zeilen Met spant , maar enkel
knecht ; in herbergen knecht , welke den
duet wapperen. —berlot, in. (des -s,
reizigers de laarzen nittrekt.
mry -ten s ) naehtlooper, straatseliender.
ILaas , tusschenw. helaas
Labirint , in. en o. (des -s, ntrve -C11,)
Laat, (later, -st.) by. en bw. dat na den rcgteu
doolhof ; fig. verwarring, verwarde zaak, van
of den bepaalden trod plaats Ileeft, tegenst.
Welke ' ,en den sainenhang Met vat.
vroeg : Len late oogst. Late vruchten. Lach, in. (des -s,) de daad van lagchen ;
De la'e schuit. Vroey of la.d; lig. is eeniger
beweging des monds bij het lagclieri; sows
iijd. Laat in het jour, inn den avond.
voor grimlach, duck iu dit geval meestal
Laat opstaan , naar bed Yuan. Spew. Beter
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
lachje.
laat dan nooit. *-, sneer bepaaldelijk met
van lach; gritniach. —rimpel, us.
betrekking tot de during van den dag : Wij
spier , yr. spier, die het lagchen verkumen veel te laat aan. Laat t' huffs komen,
oorzaakt: Het op de lachspieren hebben ,
(I. laat iii der, nacht,. °-, ter, aanzien
stuipachtigofonwillekeurig lagchen. -ster,
Nan het uur: Hoe Taut is het ? Welk uur
vr. (mrv. - s,) die lack.
is bet? "Lie ook Laatst.
Ladder, yr. (mrv. -s,) cen wcrktuig, dat
Laatband, in. m indsel , dat men bij eene
nit twee boomen bestaat, welke door even %ler
aderlating gebruikt : gewoonlij k CCU latige
van elkander verwijderde stokken (sporten)
suialle strook linnen , enz. —bekken ,
sassier, verbonden zijn , zoo dat men op deze
bekken , waarin het li ked eener aderlating
als op trapper] Haar boven of naar beneden
wordt opgevarigen. —dunkend, (-er,
klirnt: Zet de tegen
ladder.
den muur. Eene
-st,) by. die zich %eel laat voorstaan , verstad met ladders bestormen. °-, zijstuk vast
Nvaand , ingebeeld. —dunkendheid,
eels' boerenwagen, dat tegen de rouge',
yr. —gat, 0. gat , waardoor bij cene adertrapswijze vordering : De ladder
leant ;
listing fret bloed luopt, zie Laadgat.—ijder deuyelen. —boom, rn. een van de.
zer, o. lancet. —kop, in.. zie 'top.
twee boornen eerier ladder. —sport, yr.
lLaatste, b y . °Year. trap van laat , waai op
—sprong , m. sprou t; , welken de beat
nicmand of niets volgt : Den laatstett adent
eels' gehangene van de ladder laat doers. - tie,
uitbla:en , steeven. Bet laatste oordeel, d. i.
o. (des -s, rnrv. -s,) verkiciuw. van ladder.
het oordeel van den goddelijken regter na des Lade , vr. (rare. -11,) cent: vierkante houteit
stervelings dood. De laalste hand aan lets
bak , die ingeschoven en uitgetrokken wordt :
leg yen. Ten lautste , eilidehik„ test slotte.
Delude van het kabinet , van de tafel.
—stelijk, bw. ten slotte. —stleden,
bij de wevers het vierkante raam , in 't welk
bv. laatste : Laatstleden (in dagbladen,
zich de kam bevindt , waarmee zij den inslag
era. dikwiils I. 1.) vrtjday.
va,ts!aar, ; het hout fangs den geweerloop.
Laatvlijni, NI% lancet. —windsei, o.
en, onyel. b. w. (ik laadde, geladen ,)
laathand.
zware ligeharnen op een ander hetlen, zetteu
ItAaattw, -er, -st ) b y . en bw. dat ecu' geof !men , orn ze te vervoeren: Men laadt era
ringer, grand Nan warnite heeft , tussehen
pale op cm' ezel, op een' wager , in een
warm er, koud , inzoaderli. van
sch,:p, N,Naarbij het vervoermiddel dikwijk
Laauw water; fig. zonder ijver : Hij is
verzwegen wordt. Laden wordt op tweeerlei
laauw in de yodsdienst. — aelatig . by.
wijze gebrnikt, name'. met het voorwerp
en bw. eeriigs&uis laauw. —daat, vr. (mrv.
waarin of waarop men laadt, en tart den last
-atm.) lei wij i; ntaiioot. —da,atachtig,
in den 4 riaamv.: Een sehip met koffie laden
(-er, -st,) b y . en bw. als terse laanwdaat.
en Koffie in een schip laden. De maag
bw.
, b. cu o. w, met Z.,
met te reel splizett laden , de maag overlalaauw maker, of worden.—heid.
Yr.
den; lig. Gods toorn op :ich laden, d. ziel,
Labaar, ye. (tare. -area.) groote linnet,
op den hats balm. Het op iernand yeladen
lialsd3ek.
hebben , gerneenz. hem cen kwaad hart toeLabbei, y r. (mrv. -ien ) suapster. Iu
dragen. Sprw. Neer laden, dun men dragen
Gelder'. bier et, daar Labbe.—beijen,
het
Lan, te veel hooi op de vork nerxren.
0. w. met H., snappers. —bekak , m. en
noodige kruid, enz. in een schietgeweer doer, :
yr. die labbekakt. —behakken, o.
Men laadt een pistool , een yeweer,, een
met H., (ik labbekak, enz.,) labben.
kanon ; fig. zegt men in de min beschaafdc
kakker,
—bekakkerij , yr.
taal van ecne vrouw, die kind op kind ter
(tare. -en.) het labbekakkcn; hetgene wordt
wereld brengt: Zzj doet niets dan laden en
gelabbekakt. —bekakster, y r. —ben,
weinig gebruik., bijeen roepen:
lossen,
0. w. met H., alles overbrengen , klappen.
De vroedschap laden. —er, m. (des -s,
—ber, m. (des -s, mrv. -s ; ) die fabt.
tare. -s,) die laadt ; konstabel ; seeder;
(Labberdaan,

zie het betere Abber-

laadlepel. -

etaf el,

yr. een menbeistuk
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mist laden ter berging van linnen en.
—lug, yr. (wiry. -en,)het laden: De lading
in twaalf tempo's.*-, vracht , het pladene; hetgene men op een schictgweer Iaadt.
Laf, (-fer, -st,) by. en bw. te weinig gezouten
en daardoor onsmakelijk Laffe spijzen.*-,
van het weer, slap makend : Laf weer; rig.
benzelachtig, ongcrijmd , zonteloos: Laffe
teal. bloo, beschroomd : Een laffe vent.
—bek m. zot en verwaand Jong mensch.
(Lafenis, yr. iets, dat laaft.) —faard,
lafhartig mensch,
m. (des -s,
hloodaard. felijk , bw. laf. —harfig , (_cr, -st,) by. en bw. bloo. zonder
[med. —hartigheid yr. —hartiglijk bw. --heid, yr. (mrv. -heden.)
hoedanigheid van hetgene laf is; fig. late,
taal , zotternij; lafhartip;heid. —moedig
zie Lafhartig. —moedigheid , zie

Lafhartigheid. —moediglijk
zie Lftfhartiglijk.
Lagehebek m. en yr. die gednrig lacht.
en .7e1. b. en o. w. met H., (ik lachte .
gelagchen .) door verlenging en opening van
den mond, ook gemeenlijk door een daarmede
verbonden geluid , eerie aangename gewaarwording met eene schtidding van het ligchaam
to kennen ;even : Hij lacht zelden. Om
iemand lagchen. Oyer of Om iets lagchen
Zich hall doodlagchen. Luidkeels laychen.
Schateren van lagchen. Lagchen , dat men
schatert. Zich teberstenlagchen. Zich slap
lagchen. Zich ziek lagchen. Met iemand
lagchen, (wanneer de nadruk op met komt.)
nevens iemand lagchen, (met den nadruk op
iemand or op laychen ,) iemand nitlageben :
a Men lacht wet met u. nicer met u is 't dat
tnen lacht. remand reden of stof tot lagehen geven. Met iemands bedreigingen lagchen, zich cr nict om bekretineri ; In zijne
twist of zijn vuistje lagchen, gemeenz.
heimelijk lagchen nit blijdsehap. Het is niet
one te lagchen, het is ernstig genoeg. *-,
in den verhev. stijI , van iets, dat hekoorlijk
of aangenaarn is: Eene lagchende
lack (wat) om
gemeenz. weinig achten
ttwe verwijtingen. lk lack er wat in , ik
sioor er mij niet ann. nict ernstig meenen :
ilij zei het enkel om te lagclien. Is het
lagchen of meenen ? , boert of ernst ? Al
lagchende , zonder ernst. —er m. (des -s.
mrr.--c.) die lacht : De lagchers op zijne
zijde hebben. — erij yr. gelach.
Lagen , h. w. weinig gehrtiik. zie IVerlagen. —erhand , Yr. linkerhand.
—erhuis o. in Eng. het buis der p,emeenten. —erwal, zijde onder den wind :
Aan lag erwal zijn ; fig. .Hij is aan lagerwal,
hij is achteruit gegaan, hij is arm {leg orden.
Lak, o. (des -s.) het taaijc sap cener soort van
I ndische vijgeboomen, dat, wanneer het koud
wordt, zeer broos, doorschijnend , donker-

Laic=
bruin of zwartachtig rood is en tot fijne
vernissen , doch inzonderh. tot zegellak,
gebruikt wordt ; cen daarnit bereid vernis,
om allerlei voorwerpen daarmee te bedekken,
al wordt het vernis ook uit andere stoffen , b.
v. barnsteen , Yervaardigd ; bij schilders ,
naam van onderseheidcne nit de sappen van
bloemen en andere planten verkregen en
ben ide verwen ; zegellak : Eene pijp lak.
Mak , m. (des -s,) valsehe beschuldiging :
Iemand cen' lak aanwrijven.
Lak , o. (des -s, mrv. -ken.) weinig of niet
meer in pi ebruik, poet, meir.
Lakes , m. (des -s, mrv. -jen,) lijfknecht van
een' .aanzienlijke.
Laken, h. w. misprijzen, afkcnren : lemands
gedrag laken.
Laken , o. (des -s, mrv. -s,) eene bekende
wollen stof van onderscheidene soorten en
kleuren , waarvan men rokken , jassen , cnz.
draagt: Een roll van fiin blaanw laken. *-,
groote la? linnen, hoedanige men er
gewoonlijk twee op een bed heeft, het ',ovenlaken en het onderlaken: Sch000tte lakens
leg,c;en. In de lakens kruipen , naar bed
gaan ; fig. onder e'en laken liggen, zie
Deken. Zijne winst onder lakens en
dekens semen, alles verteren. Sprw. Men
moet de voeten niet verder strekken, dare
bet laken reikt, men mod de tering naar de
nering zetten. 4-, hij zeelied. soms voor zeal,
al s : Het is vlak voor het laken. —achtig,
by. — bereider , m. —fabriek ,
yr. — fabrikant , m. —hal , yr.
—handel , m. —handelaar,, m.
—trooper, m. —koopmanschap ,
vr. — koopster , y r. — maker , m.
-- naald, yr. —nopster, yr. —pers.
yr. —raam , y r. en o. een groot raarn ,
•waarin het la ken ter droging wordt gespannen.

—saai , yr. soort van dikke saai. —sarzje, y r.—sell, by. van lakens—seheerder , rn. —tje , 0. (des -s, mrr. -s.)
verkleinw. van laken. —verwer,, m.
-verwerij , yr. -voider, -volley,
m. —wever, m. —weverij, yr.
—winkel , m.
Laker , m. (des -s, mrr. -s,) die laakt.
— ing , yr.
Lakken , h. w. toelakken : Mod' de brief
gelakt ( f geouweld worden? '-, verlakken.

—her , tn. (des -s, mil,. -s.)
Lakkeris , Makkris , yr in Groningen,
het drop.

Lahmoes , o. blaauwe verw , die la het

—fa_
briek , vr. —fabrikant 9 M. —ma..
ker,, m. —makerij , yr. —pa_
pier , 0. papier in eene /aknioes-

sap der lakmoesplant bereid wordt.

oplossing gedoopt , waarvan zich scheikundigen bedienen om te onderzoeken, of eerie
Nloeistofzuren bevat : is dit het geval , dais
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wordt het papier rood. --plant, vr. eene
plant, die in Znid-Europa en in Azie wild
groeit , en de blaauwe verwstof voor het
lakmoes oplevert.
Lakooi, vr. (mrv, jen,) violier. —bloem,
y r. —jebed o. —jezaad , O. —tje,
o. (des -s, nirv. -s,) verkleinw. van lakooi.
Lam (-rner, -st,) b y. en bw. die of dat niet
de behoorlijke bewegelijkheid heeft of ze
geheel mist, inzonderh. van de leden des
mensal. ligchaams: Een lamme voet , arm.
Zij is lam aan den been , aan alle leden.
Iernand kreupel en lam slaan.**-, inzonderh.
lam aan de voeten : IN is lam. van
samengestelde voorwerpen , welker deelen
den behoorlijken samenhang missen ,
niet zoo vast en sterk zijn , als zij behooren
te wezen : De veer is lam , werkt niet ; fig.
slecht en onvolmaakt in zijne soort : Een lam
vers, bewijs. Een lamme vent.
Lam , o. (des -s, mrv. -men, -meren,) jong
van een schaap , dat nog Been jaar oud is,
zie Lenwinter : Een lam slagten. Als
een lam leden, stil en vreedzaam. Een man
als een lam, zachtmoedig. Een zoet lam,
een zoet kind. als een beeld van zachtmoedigheid worth CmusTus: Bet lam Gods
genoemd , inzonderh. bij R.-C.
Lambertsch by. eri kel in : Lambertsche
noot, soort van groote hazel noot, die omstreeks
St.-Lambert (den 17. September) rijp is , ook
Lammertsche noot en Lammersnoot geheeten. —bertsnoot Yr.
Lambrizering yr. (mrv. -en,) bij timmerl., houten bekleedsel van muren , inzonderh. van het benedenste gedeelte.
Lamfer,, o. (des -s, wiry. -s,) rouwsluijer.
_verhuurder, m. —verhuurster, Yr. —werker, m.
Lamgat, m. en Yr. fig. lui mensch. —heid,
vr. boedanigheid van lam te zijn.
Lammeken, o. (des -s, wry . -s.) verkleinw.
van lam. - mekensoor, o. een gewas ,
scharlei. -meren , o. w. met H., van
eene ooi , jongen werpen. *-, o. mrv. van lam.
—mertjes o. mrv. verkleinw. van bet
verouderde meerv. lammer. —mertjesbaai yr. soort van fijne baai , dus genoemd. omdat zij oorspronkelijk van lamswol
gemaakt werd. —mertjespap, yr.
lammetjespap. (Lammertsch, by. zie

Lambertsch.Lammertsnoot,vr ,
zielLambertsnoot.)-merza,cht,bv.
zoo zacht als een lam. —metje, zie
Lammeken. —metjesooren, o.
mrv. veldspinazie. —metjespap v r.
zekere donne pap van coat. melk en fijn
tarwemeel.
Lamoen, o. (des -5, mrv. -en.) « disselboom met twee armen , waartusschen het
paard loopt.» cc Nu veronderd. a BILDERDIJK.
Pit is jammer , dewij! ons een plaatsvcrvangcr

Land
ontbreekt. Lamoen voor Linkmen
verdient afkeuring.
Lamp , y r. (mrv. -en,) zeker vat , waarin men
olie giet en haar door middel van eene pit doet
branden , hetzij ter verlichting of ter verbitting: De lamp aansteken. Bij de lamp
werken ; fig. Dal riekt naar de lamp, daaraan
is zeer veel moeite besteed. De lamp des
levens, bet !even. Sprw. Hij heeft Beene olie
nicer in de lamp ,bet is gedaan met hem.
*-, bij yeti icb ting en, over' t a lgemeen tampion
geheeten. —ekatoen o. —ekleedje o. lampkleedje. —epit yr.
Lampet, o. (des -s, mrv. -ten,) waschkom ;
groote schotel van porselein. kan vre
kan voor wasehwater. —schotel m.
groote schotel van porselein.
14ampje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
lamp. —Ideedje o. een fraai gewerkt
kleedje onder cene tafellamp. —licht yr.
— olie, yr. —pit yr.
Lamprei, yr. (mrv. -jen,) eene soort van
steenztriger, die in de Noordzee voorkomt en
voor eene groote lekkernij wordt gehouden.
Lamprei yr. (mrv.
een jong konijn.
o. (des -5, rum -s,) verkleinw. van
lamprei.
Lamsbeeldje, o. bij R.-C. , Agnus-Dci.

-shout, m. -sgebraad,o.-shoofd,
o. -skwartier, o. —skop, m. -soor,
o. —spoot m. —svacht, yr. —svel,
o. —svet , 0. —svleesch o. vleesch
van eon lam ; bij velen beet alle vleesch van
schapen lamsvleesch. —swol yr.
Lancet , 0. (des -s, mrv. -ten,) laatvlijrn.
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
lancet. —koker , m.
Land , o. (des -s, mrv. -en,) bet vaste niet
met water bedckte gedeelte van den aardbol
als tegenstelling van water of zee : Het vaste
land , als tegenstelling van de eilanden. Te
land of Overland reizen. Aan land gaan.
Aan land zetten. Van land steken. Sprw.
Men kan Been land met hem bezeilen , men
kan niet met hem omgaan; fig. Land voelen,
genoeg gegeten hebben. Wij zullen zien ,
hoe nabij land (hoe vet) wij met die zaak
zijn. met opzigt tot de bebouw ing ,
inzonderh. ook als eene tegenstelling van
stad : Land ontginnen. Vier bunder uitmuntend land. Op het land woven. Bet platte
land, tegenstell. van bergeu doch ook
dkwijls als tegenstell. van stad. *-, een door
staatkundige grenzen beperkt gedeelte van
den aardbol : Bij ons te lande. Sprw. 28 Lands
wijze , 's lands eer, elk land heeft zijne
gewoonten en gebruiken : Bet is bier een land
van beloite , men leeft bier in overvloed.
met opzigt tot den regeringsvorm , de staat :
Het land bestelen , zich 's lands penningen
toteigenen. Het land dienen. —aard , rn.
yolk , voor zoo ver het de zeden en gewoonten
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van een land heeft aangenomen en zich
daardoor van andere volken onderscheidt.
—bedrieger, m. landdief. - beschrijver, rn. –beschrij wing , y r. –be-

stuu.r, o.–bewoner,m.-hewoonster, yr. –bezit, o. –bezitster
vr. –bezitter, m. –bode , rn. weleer
irr Polen, afgevaarcligde nit een land of

provincie; afgevaardigde van bet Platte land.
-1)01L1W m. akkerhon w. –bouwen
0. bouwer, m. –bonwing, yr.
–bouwkunde, yr. –bouwkundig , b y . – bonwster,, –dag ,
m. in sommige rijken, vergadering der staten,
standen stenden ; fig. Poolsche landdag,
(waar alien spreken en niernand boort )
yergadering. waarbij bet zeer onstirimig
toegaat. —deken m.deketi van het land.
m. die
—dekenschap , o.
lid land besteelt. —dieverij,
yr. besteling van het land. —Brost, in.
weleer, zekere booge arribtenaar,, eene soort
van (orilang q algesehaften) distrietscomrnissaris. —drostambt, o. —edeiznan,

m, –eigenaar m. –eigenaarster, y r. –eigendom m. –elijk ,
1w. met bet land of do leefwijze, de zeden en
gewoonten der landlieden overeenkornstig.
—en , o. w. met Z., aan land komen : De
vloot is in Texel geland. *-, b. w. aan land
zetten : De troepen werden niet geland.
—erij , yr. (mrv. -en.) bijna criticl in het
meerv., bebotiNNd land , stuk lands, akkcr,
weide , ( bosch ?) : Ileerlijke landerifen.
—genoot, m. en vr. —geregt o.
geregt op het land. — geschreeuw o.
gesehreetiw van een gebeel land. —gewoonte yr. gewoonte van een land.
- gezigt, o. landzigt.-geed, o. landerijeli,
buiterigoed. —graaf, rn. weleerbij bet
Duitsclie rijk , een aanzienlijk arnbtenaar.
—graafschap o. gravin , yr.
heer, rn. in Gelderl. lancer, eigenaar
van eerie pachtlioeye, enz. —hoer, —hoewe , Yr. eerie boerderij, zie
—huis o. Imis op het land. —huishoudkunde vr.. weterischap orn van
het land bet Incest mogelij ke voordeel to
trekken. —huishoudkundig, by.
—huur, y r. landpaeht. —ianu.rder
m. —lanurster,, y r. —ing- , yr. (mrv.
-en.) de daad van landen en geland werden.
—je o. (des -s. mrv. -s.) ‘'erkleinw. van

land.—jeugd, yr.—jonker, m.—juffer , yr. —kaart , vr, yerkleinde omtrek
van een land , waarop de grenzen, bergen ,
rivieren , steden, enz. zijn aangednid.
—kenning, y r. kenteeken van land,
waaraan de zeernan de plaats ontdekt , waar
hij zich bevindt. —host , rn. kost , dien
men op het land nuttip;t. —kunde , yr.
kennis van het land, --levee, o. buiten-

Land
'even. —41eden, m. van Landman.
—looper, in. iernand, welke zonder
vaste woonplaats rondzwerft en van bedeiarij,
en niet zelden van afzetterij, leeft. —tooperij , y r. –loopster, Yr. –ini.
–luiden, zie Landlieden -mast,
y r. –man ., m. (ntrv. –lieden
— luiden, —lui ,) landbeworier, inzonderh. wanneer hij zich met landbouw onledij
bondt.—meetkunde, yr. —meisje,
0. huiten meisje. —meten o. —meter,
rn. —meting, vr. —militie, yr.
corps troepen, dat nit de weerbare mansellappen van eery land, meestal bij toting, genornels
wordt. —muis, vr. aardninis. —ontginner, to. —ontginning, vr.
yr. (mrv. -en,) veld of land, voor zoo %Terre
het bewaterd en alzoo voor den akkerbouw
geschikt is. —paal , rn. grens van cen land.
—paella, Yr. —plaag, vr. plaag van eVit
plied land. ---rand, ni. in sornmige
landen zekere ambtenaar, aan wren onderscheidene werkzaarnheden opgedrageri zijn.
—regt , 0. verzarneliag van de in een land
of landsehapgebrnikelijke bur gerlijke re glen.
—regter, rn. cell realer op het laud.
—refs Yr. —rijk (-er, -st.l b y . rijk in
landerijeu. —rat, —rot , y r. als tegenstelling van waterrot; fig. wordt door zeelieden

een fandbeworier met dien naam besternpeld.
—schap o. (des -s, -pert,) gewest; oord
op het laud; schilderij van een oord op het
land. -schapschilder, -schapsbuis, o.foris, waar het landsehap vergadert.
-schapskamer,, yr. -schapsvergatlering, y r. -scheiding, y r. grenzen
van een land.- school,vr.sehool op het land.
—schrijver , m. grillier van een landgeregt. —skind , o. inboorling van een land.
—slasten, m. tore. —slieden , m.
mt-v. van landsman. —slot, o. beschuttc
haven. —smaak, m. bijzondere sinaak in
cen land ; grotidige smaak.
sman,
(mrv. -licdeu,
-tai,) landgenoot.
—spraak, yr. —stad, yr. —storm,
m.storm op het land; vereeniging van ;tile
weerbare manseliappen. --street: yr.
—swijze , Ir. gewoonte van eel] land.
Sprw. Landswij:e , lands eer,, zie Land.
—tong ; yr. smal le strook lands, die in zee
nitsteekt. —vatting , vr. landkerining.
—verhuizer , rn. die zich in een ander
land gaat vestigen. —verhuizing , yr.

–verlater m. –vermaak , O.
--verraad, o. –verraadster, yr.
—verrader, m. —vlugtig, by. die
nit zijn land limit moeten vlugten of daaruit
verbannen is. —vlugtigheid, yr.
—yolk o. landbewoners, landlieden.
—voogd, m. bestuurder eener provincie.
—voogdes y r. —voogdij, y r. post,
van landvoogd. -vorst, rn. -vorstelijk,
60
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b y . —vorstin , yr. --vrouw, yr.
eigenares van eene pachthoeve, enz., vrouw
van den landheer. —vrucht, vr. opbrengst
van eene hoeve, enz. ; aardv nicht. -waarts,
bw. naar het land toe. -weer, yr.
gewapende manschappen, die in buitengewone
gevvilen ter verdediging des lands worden
opgeroepen ; horst NI ering. --weg, m.
openbare weg. —werk o. —wiif, o.
boerin. —wind, m. —winning , yr.
verovering ; inkomsten van landerijen.
—zaat m. (des -s, gnrv. -aten ) innoner
van een land. —zatin, yr. (mrv. -nen.)
—ziekle, y r. aanstekende ziektc , die aan
een land eigen is.-zigt, o. gezigt op het laud.
Lang , (-er, -st.) betgene de grootste
uitgestrektheid heeft in tegenstellin l van
breed , dik en hoog: Een lunge std. Het
huis is 50 voet lang en 25 voet breed;
fig. Koningen hebben lange armen , hunne
magt rcikt ver. Lange vingers hebben , met
eerlijk zijn stelen. Eerie lange tong hebben ,
babbelen , niet kunnen zwijgen. Op de bulge
baan schuiven , nitstenen. Een lang yezigt
hebben. Met een tang yezigt staan
verlegenheid toonen. Op den langen weg
op den dour. Sprw. Op den langen weg
komt alles to refit. Die het icing her ft ,
laat het lung hangen . die veal 'weft, verteert
veel. 4-, van bet mensehelijke ligehaam : Eene
lunge vrouw. 4-, van den sti l l, langdradig :
« De Heer v. d. S. hield eene lave verhattdeling ,» schreef een secret aril in de notulen ;
fig. lung van stij1 of stof zijn, langdradig
linger dan gewoonlilk Een lange
zijn.
p als. Lang hoar. veel: fk zag hem in
lunge jaren niet. 4-, dat een' geruimen tijd
duurt : De dagen woolen] longer. De langste
yacht. Lange gebeden , klinLers , brieven ,
Dat :al ran geen'
reizen. Eene hinge
langen duur zijn. bw. een' geruimen tij d ;
Het is lang geleden. floe lang is het welt'
Zeven jaar bang. Lang na mijn vertrek.
Waar zijt gij zoo lang ypweest ? Lang te
ooren. Hoe lung? Zoo bang als ik bier ben,
or. en meestal. met nitlatn; van als Zoo
king ih bier ben. IN preet),t to long. Bog
long niet, er seheeit nog veel aan. Lang niet,
Bij long niet , Op long no niet, in geenen
deele, er scheelt veel aan. is long :oo
oud niet als ik. Hij maakte het niet lang d.
i. brak spoedi 3 af. De tijd volt tnIJ lang.
lk Lan niet longer blijren. Lang leve de
honing. floe linger hoe sneer hoe lieeer ,
hoe dikt er, d.i. meer en meer, /lever en Bever,
dikker en dikker. Voorheen bezipde men
daarvoor ten onregte : floe lungs hoe mere
en Hoe longs zoo meer,, dat bij sommigen
t bans nog wel eons voorkomt , dock Beene
navolging verdient. Ilij maakt het niet tang
?neer,, gemeenz, bij sterft binnen Dort. Bet
vriest rriet Luger gemeenz, door; het vricst

niet meer. —achtig , by. —baard m,
man met een' langen baard. —baardig 9
(-er, -st,) by. —been, m. en vr. persoon
met lange beenen. m. eene langbeenige
spin , ook booiwagen geheeten. —beenig,
(-or, -st,) by. —dradig, (-er, -st,) he. en
bw. met lange deaden ; fig. langwijlig , vervelend. - dradigheid, y r. —durig
(-er, -st,) b y . fang durend.—durigheid,
yr. —en , b. w. gerneenz., overreiken ,
toereikeu ; geven.
Lang et , vr. (rns . v. -ten,) eene soort van prof
linneu weefsel , dat naar kant gelijkt en door
geringe vrouwen tot strooken aan de mutsen
wordt gedragen. —je , o. ‘ (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van langet. —mitts , yr.

Langlaais ,

rn. fleseli met een' /anger) hats ;

van bier, dewii l vole herbergiers den besten
wijn in mike flesschen hebben : Eene fresch
lanyhals. 4-,m. en y r. persoon met eon' !anger'
hats. —halzig, (-er, -st,) by. —hand,
m. en vr. persoon met lame bander]. —harig, (-er, -st.) by. —heid, yr. —kin
m, en vr. persoon met cone lange kin. —len.

den, m, en vr. lange en magere persoon.
—legend, by. In plaats van den overtreffenden trap: Langlevendst bezigt men veelal
langstlevend. m. en yr. langlenden.
—lip, in. en yr. persoon met eerie lange
onderlip.

—inoedig, (-er, -st,)

be. en

bw. goedertieren, toegevend , p;eduldig.
—rnoedigheid, yr. —Rnoediglijii,
bw. rn. en yr. langlip. --news,
m. en vr. persoon met een' langen news.
—oor,, in. en vr. persoon met lange ooren.
m. ezel. —s, voorz. ter aanduiding eener

strekking revers de lengte van lets: Langs
de rivier ; lig. ter aanduiding eerier bewep;ing op of over jets in de lengte Longs de
strata drentelen. Longs (d. over) waken
weg ? —stijlig (-or, -st,) b y. langdradig.

—stlevend , b y. —tand , m. en vr.
persoon met lange tanden. —tong , m. en
vr. fig. die alles habbelt en niets zwijgen kan.

—werpig, b y . een seinig long. —werpigheid vr. —werpigrond, by.
eivormip; , ovaal. —wijlig , (-er, -st,) by.
langdradig , vervelend e —wijligheid
vr. —zaarn , (-zanier, -st,) bv. en hw. die
of dat river tijd noodig heeft , dan over het
algemeen wordt gevorderd Langzaamgaan,

rijden , schrijven , eten, werken. Een
langzaant mensch , tergift , vuur. Een
lang:ame dood. Sprw. Langzaa»t goat
zeker. 'Mast u langzaam. — za,arnheid , Yr. —zaarnlijk bw. —za-

inerhand, bw. allengs, van lieverlede.
Lank , yr. (airy . .en,) bijna , zoo niet geheel ,
verouderd , de zijde , bet weeke van den bulk.
yr. (airy. -en,) spies, speer: Eenelans
met iemand breken , in de tornooijen , met
icrnand con gevecht met de tans hebben

Lars,
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Lich met iemand in een' twist inlaten. —ler,
m. (des - s, mrv. -s,) lansruiter. —je, 0.
(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van fans.
—knecht m. veroud. cen met eene bus
gewapende knecht of gemeen soldaat. —pesaat, m. (des -s, mrv. -aten,) weleer,
vice-korporaal. - ruiter, m. - schacht,
y r. --sleek, m. stoat, m.
Lantaarn, yr. (mrv, -en,) zie Lantaren,
enz. Behalve het meerv., verdicnt lantaren
de voorkeur.
Lantaren, y r. (mrv. -s,) een doorzigtig
gereedschap, waarin men een liclit brands,
sours geheel van glass Eene blikken lantaren.
Eerie blinde lantaren dievelantaren ; fig.
E ene groote lantaren zonder licht , cen
groote kerel met een klein verstand. een
glazen dak, waardoor men lieht in een vertrek
ontvangt; vertrek waarin men het licht door
zulk eene lantaren krijgt. —aansteker,
m. —drager, rn. —geld, o. —glas,
o. —liaars, ye. —kleed, o. (mrv. -en,)
in bet zeew., dekklecd voor de lantarens.
--lamp, y r. —licht, o. —maker,
in. —olie, vr.--opsteker, m. epaal,
m. —pit, yr. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
y erkleirtw. van lantaren. - touw, o.
ler, m.
Manterfant rn. (des mrv. -en,) straatshjper, leeglooper. —en, o. NV. met H.,
tangs de straat drentelen, keg loopen. - erij,
y r. het lanterfanten.
Lanterlu,o.(dcs - 's,) naam van een kaartspel,
waarbij degene, die vij f kaarten van eene kleur
heeft, zcgt: Ik heb lanterla.-ijeu, o. w. met
II., lanterlu spelen.
Lap , m. (des -s, mrv. -pen,) een afhangend,
buigzaam en dun stuk zonder hepaalde
gedaante: De lappen (van het deed) haven
hem bij het Ern lap vel een stuk van
de opperhuid. Lappen (vIeesch) eten , zie
ltunderlap,
overschot van een stuk Liken, linnen , katoen ,
enz.: Wat vraagt gij voor Bien lap?
grooter of kleiner sink van taken, lumen ,
katoen , enz., van ijzer, Loper, blik,
dat men bezigt orn lets te verstel len , of. tot
;Indere einden gebrnikt: Eetz' lap op eene
broek, een heind, eert' schoen , een' held,
enz. zetten. Lappen en leuren. gemeenz.
dronkaard , zuiplap; klap, oorvee ; Ik gaf
hem een' lap. —je, o. (des -s, mrv. -s.)
verkleinw. van lap ; inzonderh.: Lapjes
(vleesch), die uit een rued worden p;esneden ;
fig. zeil: Het is vlak voor het lapje. Zie ook
Oorlapje,ltieellilep.—kaas, yr.
loerman. —kist, vr. —errand, yr.
—markt, yr. —naald, yr. —pedief,
rn. scheldw. kleermalcer. —pen, b. w. (Tit'
lap of lappen op of ire lets zetten , verstelten , herste I len : Men lapt hemden , schoenen,
ketels , huizen, schepen , vloeren, deuren ,

vensters ; fig. gemeenz.: Ilij weet dat zoo
wet te lappen, (1. te verschoonen.Ik zal
dat reel lappen, (1. i. in orde brengen.*-, met
p;eweld indrijven lemand den degen door
het lijf lappen ; fig. Zijn goed door de
billen lappen , opteren. 2111es in zijri gat
lappen, gemeen, alles opznipen. Zij heeft
alles door de keel gelapt.*-, met een' zeemen
lap reinigen; De glazen 7noeten, van daag
gelapt worden. —pendeken, vr. bedelaarsdeken. —per , m. (des -s, mrv. -s )
- perij, vr (mrv. -en.) het lappen. - ping,
yr. —snijder, m. —snijdster, Yr.
—ster, vr. (men. -s.) —werk, o.
lapperij ; fig. slordig werk. o.
stopwoord. —zalf, yr. slechte zalf; fig.
Da is maar lapzalf, dat is nergens goed
voor. —zalven o. w. met IL. (ik lapzalf,
enz..) kwakzalven. f.L., b. w. fig. versehoonen ;
bij zeelied. kalefateren. —zalver, m.
(des -s, mrv.-s,) kwakzalver. —zalverij,
yr. (mrv. -en,) kwakzalverij ; fig. knoeijerij.
ILardeerpriem, rn. spekpriem. —eersel, o. (des -s,) lardeerspek.--eerspeetje o. —eerspek o. spek orn te
larderen. ---èren, b. w. bespekken.-6-

ring, yr.
'Janie, y r. gemeenz. enkel gebruik. in: Het
is maar tarie, het is maar gekkernij.

—emoer, y r. beuzelaarster. o. w.
met H., beuzelen.
Lariks, m. (van den -,,mrv. -en,) —boom,
m. lorkenhoorn. —naald, vr.—schors,
y r. —tak , m. —wortel, m.
Larp, vr. (mrv. -en,) weinig of niet meer in
gebruik, werk tuig om te slaan y roede of
zweep ; slag.

en,

b. w. in Groningerl.

eene wijze van dorschen s waarbij alle viegels
te gelijk op den grond kornen.
Las veil. tijd van lezen.

Lasch, (mrv. lasschen,) eenaan- or ingezet stuk; r.aad of teeken daarvan bij kuipers,

klank , in een' hoepel eerie der twee kepen ,
die in elkander vatten ; zie

Mies. —ijzer,

o. zekere seheepsspijker. —je o. (des -s,
mrv. -s.) verkleinw. van !awl]. --ernes, o.
mes, waarmee de kuiper in den hoepel de
lasschen snijdt. na,ge/1., m. —woord,
o. koppelwoord.

Masschen, I). w. lasschen aan-, in- of
opzetten ; aaneen yoegen ; aanrijgen : Brieven
aan elkander lasschen.
bij kuip., (cen'
hoepel) van lasschen voorzien, yr.

(mrv.-en,) het lasschen; naad of teeken eener
!ascii.

Last. m. (van den -, mrv. -en,) eene hooge
mate van zwaarte : De zuilen bogen onder den
last van het gebouw ; fig. de mocijelijkheid
of het drukkende van lets: De last derjaren,
der bezigheden.*-, het gevoel der moeijelijkheld van lets, of deze moeijelijkheid zelve,
rood, hinder : Veel last van iernand of lets
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,

yr. (mrv. -heden,) bet lastig
hebben. llij is mij tot last. Een' zwaren
zijn; lastig ding. —je, o. (des -s. mrv.
last op den hats hebben. IIij is zich zelven
verkleinw. van last. —paard m. paard,
tot last. De zaak zal geen' last lijden , geene
dat lasten draagt. —post , in. last ige post:
bedenkelijke gevolgen hebben. Het lijdt
—schip, o. vrachtschip. —wagen, m.
yeen' last, er is geen haast bij. Sprw. Holland
vrachtwagen.
ts in last, er is groote nood ; van hier voor:
Mat, y r. (mry -ten,) vierkant stuk hout van
nadeel , rekening, bezwaar, besehu!diging
gelij ke avail ongelli ke ddite en breedte ; fig.
(loch slechts in eenige uitdrukkingen : Wat
gemeenz. Aan de Mien hanger, o h het punt
is er te msjnen laste? waarvatt beselitildigt
zijn om bankeroet te gaan.*-, dunne smalle
men mij ? lemand jets te laste leggen , hem
plank.
er van beschuldigen cen zwaar ding,
't welk op- of ingeladen is: De ezel draagt Latafel , yr. ladetafel.
=ware lasten. Last innemen (in cen sehip). Laten, ongel. b. w. toestaan, dat iets blijve,
zoo als het is: Laat de dooden raster,. Laat
lossen. Lastbreken , een gedeelte lossen. *-,
hem met vrede , met rust. De deur open
belasting, sehatting: De lasten zip, in deze
laten. lets ongedaan laten. Ben' brief
stad niet zwaar.
bevel : Ik heb (in) last ,
oubeantwoord latest. Men met de wereld
rt dit bock te overhandigen. Wie heeft
later, zoo Ws zij is; lig. Iemand in de
daartoe lastgegeven?
bepaald voorschrift
i. in de verlegenheid. -,
petrel laten t
ler volvoerirtg van bevelen: Tegen
it' last
aehterlaten , tegenstell. van medenemen: Ik
handelen. Zijn' last te baiter, goart.*-, o.
heb miin boek in de voorkawer yelaten.*-,
(van het mrv. -en, en , na een bepaald
overlaten, aktaan ; a.) uit eigen beweging :
telwoord, dikwijis -.) eerie scheepsmaat van
Ik laat er hem de eer ran b.) gedwongen:
4000 pond : Een sehip van zestig last.
De vijanden moesten het veld later; c.)
cone korenmaat van onderscheidene grootte:
bij overeenkomst: Ik kan het u voor dien
Een Nederlandsch last heeft30 mud. Een
prijsnietlaten,*-, toestaan, dat iets geschiede:
last haring, 14 ton. —azje, yr. (mrv. -n,)
Laat beer, maar begaan. Doe uw' pliyt en
plaats, waar men schepen laden en lossen
laat de wereld prates. lk heb het nrij zoo
kan ; plaats, waar men schuren kan opslaan ;
laten rertellen, ik heb bet hooren zeggen,
scheepstimmerwerf.—ballken;m. mrr. op
doch sta er niet voor in. Zoo lets fiat zit h
schepen, zekere houten , die naar balker
hooren dat schijut vrij aatinemelijk. *-,
gelijken en order het eerste verdek liggen.
toelaten, vergunnen: Laat uw' zoon meer
— 'west —dier, o. beest geschikt om
vrijheid. Laat hem zip,' gang maar gaan.
Listen te dragen.
dragend , by.
Alen liet de gerangenen ontsnappen. Laat
—drager m. eloos, bv. — en, b.
mij u zeggen. Laat hem spreken. Laat
gelasten.
jets
o. w. met H., als:
mij , ons gaan. Et is long en lievig getwist , of
lasten, tot iets bijdragen.
men zeggen ma ll : Laat ik gaan . Laten wij
Laster, m. (des -s.) beleediging van icmands
gaan , enz. Men !weft in de latere jaren ,
Per: Laster tegen God, godslastering. -aar,
strijd met ll'ElLA ND , de beide vont-ten uit de
in. (des -s, mrv. -s, -aren,) —aarster,, yr.
gesprokene in de geschrevene taal overge(nirr. -s,) die lastert. achtig , (-er, -st,)
h. acht , d'udi in zees verschillende beteekebv. lasterend. —hoe!' m, hoop Iasteraars.
nissen ; want : Laatmij gaan geeft to kennen,
--dead, yr. schandelijke daad. —dicht,
dat men een' ander als ware bet ‘ erlor vraagt
0. --en , b. w. schandelijke dingen , die
om te gaan terwijl : Laat ik gaan cote soort
strijdig tnet de waarheid zijn, opzetteli j k van
van opuekking voor niij zelven te kennel'
iemand uitstrooijen en hem daardoor grovelijk
pelt, oin been te gaan. Laten wij gaan -Lent
beleedigen Ilij lastert iedereen. God lastedos bet zelfde alsgaan oorzaak zijn,
ren. —es , y r. (mrv. -sen,) lasteraarster.
dat iets geschiedt: 1k liet hem weten, Batik
—ig, zie Lasterachtig. —ing, yr.
den brief ont range n had. Ilij bet een' nieu(mrv. -en,) bet lasteren ; lasterwoord , fasterwen rok maker. x -, rnaken. dot jets gesehiede,
. taal. —lijk, (-er, -st,) by. en bw. lasterachdoen : Eon' knead laten goon, hem zijn
tig; godslasterlijk. —mond, m. lastercnde
afscheid geven. nalaten: Piet roil het niet
m. en vr. lasteraar, lasteres.
mond.
laten. Spew. Laten is goed voor het hangers.
—pen, yr. —rede, yr. —schrift, o.
*-, met eenige voorzetsels. bergen, plaatsen:
yr. —stuk , o. Iasterschrift.
De kneeht kon al de appels in dien zak niet
—taal vr. —tong, yr. lastermond.
lozen, uitlaten : Een' wind of Zijn
—woord o. —ziek (-er, -st,) by.
water laten. Ben' zucht adedaten :
—zitatcht , yr.
llij werd viermaal gelaten. Wanneer bet van
14astig (-er, -st,) by. dat last veroorzaakt,
de onbep. wijs eons anderen werkw. gevolgd
hinderlijk: Een lastly mensch, ambt.
wordt,verandert het ved. deelw. (gelaten) in
I emand lastig vallen , hem tot last zijn.
de onbep. wijs (laten), als: Ik heb hem‘laten
lemand lastig om iets vallen , iemand
weten, Velen zeggen en schrijven hiervoor
gestadig en met aandrang om jets verzocken.
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Lati
verkeerdetijk: Ik heb aan hem 'aten weten.
Latierboona m. in eene stal, boom
tusschen de paarden.
Latijn, o. (des -s,) Latijnsche taal. -ijnen,
m. ram bewoners van Latium ; schriivers,
die in 't La Eiji) gesehreven hebben.--ijnsch,
bv. wat het Latijn betreft : Eerie Latijnsche
school, spraal kunst. —inist, m. (van den
-, nary. -en.) kenner van het Latijn ; leerling
op eene Latipsche school.
Latje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van lat.
Latoen, o. (des -s,) een metaal , vroeger zoo
kostbaarals p,oud geacht ; geel koper.
Eats, m. (titre, -en.)
e vr. (mrv. -n,)
voorbroek ; breede klep aan eerie broek. [let
woord kornt weinig voor.
Batten , b. w. belatten.
Latuw, yr. een kruid , dat als salade gebruikt
wordt ; zie IPlaksalade, liropsalade .4. Snijsalade, enz, -bed, o.
-salade, Yr. -zaad,o.
Latsverk , o. werk van latten ter omheining,
of om er boomer tangs te doen groeijen.
Laurier, m. (des -s, mrv. -en,) een altijd
groene boom, die eene langwerpige yrucht
draagt; laurierkrans , w aarmede dichters,
helden en overwinnaars v ersierd werden.

-bes, -bezie, y r. -blad, o.
-boom, m.-bosch.o. -en, h. w.

met !wirier kroonen ; fig. roemeg , prijzen.

-krans, m.-kroon, yr. -olie, yr.
-tak , m. telg, vr.
Eauwer, m. (des -s, mrv. -en. -s.) laurier ;
laurierkrans ; fig. Lauweren eere- of zegeferkenen. -bezie, yr. ---bilad o.

-boom ,m.-bosch, o. -kraus ,
m. -hroon, Yr. -olie, yr. -tak m.
Lava, vr. (mr y '-s.) stni, die nit een' vuurspn-

Ledi
-sen.) melaatsche. bv. melaatsch.
—ushoold o. hoofd met kwaad zeer.
—ushuis o. leprozenhuis, gastbuis
voor melaatsehen. —usklep , yr.
Lazuren, onverb. bv. van lazuur gemaakt.
Lazuur, m. (des -s, mrv. -uren,) een kaaije
hoogblaanwe steen met goudkleurigestippen.
b y . hoogblaauw,, lazuurverwig. *-, o. (des
-s,) laznurkleur. —gewelf, o. hemelge- hieur,, yr. —steen, lazuur.
-..-verwig, by. laztutr.
Leb, yr. (it/rm .-ben.) over 't algemeen hetgene
een vloeibaar ligchaarn doet stremmen,
stremsel ; dock inzonderh. de in de vierde
maag van jonge zoogdieren verzuurde melk,
waaryan men zich bedient , on, zoete melk te
doen strernmen; vierde maag van herkaanweride dieren. —aal, m. zekere aal. —be,
yr. (mrv. -n,) kb. —big, bv. (-er, -st,) die
of dat naar de leb smaakt; fig. vuilaardig,
spijtig Een lebbtg f antwoord. —bigheid vr.
Ledebraak y r. fig. zwaar werk. —braken, b. w. (ik ledebraak, enz.,) teisteren.—brakigr,-, (-er, -st,) bv. fig. zwaar
moeijelijk. -breken, zie Ledebra,ken. -brekig, zie Ledebrakige
—breuk yr. breuk van een lid.
Ledekant , yr. en o. (des -s, tare. -en,)
fosse bedstede. —behangsel, o. —deken, yr. —gordijn, yr. —maker, m.
Ledemaat, in. en yr. lidmaat. Ledematen
heeft ook de beteekenis van idea, ligehaamsdeelen.
Leder , o. ( des -s,) bereide huid van onderscheidene dieren, meestal tot leer samengetrokken, -achtig, by. -bereiden,
0. -bereider, rn. -en , onverb. bv.
lehen. -goed, 0. -handel, tn.
-kooper, rn. looijen, 0. -looijer, rn -looijerij, y r. het looijen van
leder ; plaats. waar dit gescbiedt. -markt,

wenden berg vloeit en , koud geworden , tot
onderseheidene einden gebrnikt words.
(Lavas, yr. eppe; een met brandewijn nit
sr. --snippet,
—tje, o. (des -s.
eppe overgehaalie drank.) —strooln, m.
mrv.-s,) verk w. van leder. —tonwen,
Lavei, yr. verlof; fig .remand lavei geven
o. —touwer,, in. —touvverij , yr. het
hem mat op de motrw spelden.
van wild :
leder touwen ; plaats, waar dit gescbiedt.
Ter laveije gaan d.
voedsel gaan zoeken.
Laven, b. w. verkwiliken ; inzonderh, door Ledewater, o. kieverig vocht, dat zich iii
,le gewriclitsklieren afselteidt en de gewrieltspijs en drank : Zljn' Borst laven.
ten buigzaam rnaakt ; ziekte, die nit overLavendel, yr. eene plant met welriekende
vloed van ledewater ontstaat. --ezetter,
bloemen. -blad, 0. -bloetn, yr.
m. breukmeester,, wondheler. —gras, zie
-. g-eur, m. -kruid o. -olie, yr.

Lidgras.
--reek m.
, m,
Laveren , o. w. met H., seheepsw„, tegen Ledig, (-er, -st.) hv.enkel met lueht gevuld,
den wind opzeilen,d. bij tegenwind been en
weer zeilen, zonder de rigting te verliezen ;
fig. voorzigtig te werk gaan; waggelen.
Lazaret, o. (des -s, mrr. -ten,) gebouw ter
opneming en verpleging van hesmette kranken ; inzonderh. waar degenen, die van
verpeste, of daarvan verdacht-e. plaatsen
komen, quarantaine mocten houden. --ij
y r. melaatschheid—us, m. (van den -, mrv.

met geen zigtbaar bachaam gevuld : Eene
ledige flesch, ruirnte kar,plaats.
vrij ,

onbezet, zonder bezigheid: Ledige tijd.
Ledig loopen a.) niet werken, b.) niet
werken.*-,o.(des -s,)in de natuurk., volstrekt
ledige ruimte,vactr maken.
—gang, m. werkeloosheid. ganger,
m. leeglooper. —held, y r. het on gevuld
zijn ; werkeloosheid. Sprw. Ledi8heid is des
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drivels oorkussen, is de moeder van alle
ondengden. —ing, yr. —lijk; bw.—looper, m. —loopster, yr.
Leebreken, zie Ledebreken.
Leed, veil. tijd van lijden.
teed ; (-er, -st.) by. ondragelijk in: Sprw.
Eengedwongen eed is God leed. in verhand met zijn en doen, van een onaangenaam
gevoel over iets, dat geschied is or dat men
gedaan heat, en dat nict had behooren te
geschieden of gedaan te worden: het doet mij
leed, dat het gebeurd is, dat ik hem beleedigd fhb. Bet is mij leed, het spijt
-, in sornmige streken , afgunstig: Jets met
leeae oogen aanzien. o. (des -s,) onaangename gewaarwording over icts: U zal geen
leed geschieden. In lief en iced, in voor- en
tegenspoed.*--, smart, droefheid, leedwezen.
*-, vr. in Friesland , rouw : De leed aanzeggen, iemands dood aanzeggen —dra.gend, by. rouwdragend ; fig. bedroeld ,
medelijdend. —verdrijver, m. fig. wijn.
—vermaak, o. boosaardige vrenffle.
—wezen, o. droef heid ; berouw.
Meefbaar, by. die of mat !even kan. —dag,
m. loch meestal meerv. leefdag-en, leeflijd :
Almijne leefdagen. —middel, o. leveusmiddel. —regel, m. rev! des gedrags
regel in eten en drinken, enz.--tijd, in. tijd,
dies men leeft of geleerd heeft. —togt, m.
levensmiddelen.
.svijs ,
wijze , vr.
1Leeg, (-er, -st,)
Jedig. —te, yr.
Leek, ye& tijd van lijken.
Leek, m. (des -s, mrv. -en,) persoon, die niet
tot de geestelijken behoort ; fig. oningewijde,
onkundige, ongekerde. —ebroeder, tn.
een wereldlijk persoon, die in emu klooster de
monniken bethent. eregter, m. wereldlijk regter. --eznster, yr. eenc wereldlijke
persoon in een klooster, welke de nonnen
bedient.
Leelijk , (-or. -st.) b y . en bw. toornig, boos,
voor zoo ver die hoedanigheden op het gelaat
nitgedrukt staan Leelijk op iemand zijn.
remand leelij k aankijken. gegrond in
die toornige gesteldbeid: Leellyke scheldwoorden. Iemand leelijk bijegenen. -,
zedelijk slecht hatelijk Achim eiijk : Een
leelijk sink. Eene leelijke dead. Een leelijke trek, streek Leekke manieren hebben.
Er leelijk can zijn. Eon leelijk zeggen.
Een leelijke vent.
wai f/1 . 10k • bet °nipkeerde van schoon onhebbelijk : Een
trij f ;
Een leelijke dag. Leelijk
—erd 9 m. (des -s, mrv. -s,) leelijke vent.
—heid 5 yr.
iLeem , 0. (des -s.) cone nit klei en zand
gemengde aarde, die inzonderheid tot bet
bakken van pot ten w ordt gebruikt ; fig. TY ij
zijn leers, d. broze mensehen - nehtig,
b y . (Leman, m. (des -s, mrv. -s.) beeld
met bewegelii ke leden ten gebruike der

schilders.) —en, onverb. bv. van leem.
b. w. met leem bestrijken. —knit m.
waaruit men loom haalt. —put, m.
Leemte, yr. (mrv. ziekte stinkende
wonde ; inzonderh. fig. gebrek. —ig (-er,
-st.) bv., fig. gebrekkig, slecbt , gemeen.
Leen , yr. leening, als : Te leen hebben,
geven, vragen , ontvangen. Het wooed is
eigenlijk eon afgeknotte infinitief. o. (des
-5, miv. -en.) goed, waarvan onder zekere
voorwaarden het vruchtgebruik aan anderen
arge,taan wordt : lentandeenleenvergunnen.
Te leen gaan. Te lees bonder, een goed als
leen bezitten. Eengoedtot een leen verheffen.
Een verrallen leen. —bezitster, yr.

—bezitter, m. —boek, oe —brief,
m. schriftelijke oorkonde, waarin iemand met
eon good won't beleend. —dienst, yr.
dienst, weike do leenman aan den leenheer
meet bewijzen. —en, b. w. to leen geven,
d. i. bet gebrnik van lets voor een' tij d kosteloos toestaan ; to leen ontvangen. —er m.
(des -s, mrv. -s.) —geld, o. geld dat de
leenman bij rie beleening aan den leenheer
hetaalt. —goed o. leen, good dat iemand
als ken bezit.---heer, m, eigenaar van eon
leen. o. geregtshof „ dat in zaken
hetreffende de leenen nitspraak doet. - houder, m. —houdster,, vr. —huldiging, yr. huldiging van den kenheer.-ing,
vr. (vim -en,) het to leen geven of ontvangen:
Bzj leening geven hebben. Bank van leering, lomberd. , geld kening. —kamer,
m. meerv., zie
yr. kenbor.

Leenznan. —man,

m. (mrv. -lieden ,
-manner,) die met eon good beleend is,
tegenst, van leenheer. —manschap , o.

toestand van leenman. —pligt, tn. pligt,
velke den leetuban aan den leenheer en beide
aan elkander moeten hewijzen. —regt o.
een rev, in zaken betreffende de leenen ; regt
of wetter hetreiretide de leenen ; regt om
anderen met zijne goederen to beleenen.
—rente , vr. retire van een ken. —roe rig , bv. dat de eigensehap van een leen
heert.

—roerigheid ,

vr.
yr. leengeld. —schrijver, m.

sehrkiver bij bet leenhor. —spreuk, yr.
oneigenlijke nit drukking. figuur. --spreukig, bv. oneigettlijk figliurlijk , overdrag-

telyk.-ster, ‘r.(mrv. -S. ) (Leenstoel,

zie Leunstoel.) —verheffing
verhefling tot con leen. —vrouw ,

yr.
yr.
vrouw , van wic iemand een goed in leen
bezit.
Leep , y r. gemeenz. coke] in Van de leep
krijgen , slagen ontvangen.
Leep, (-or, -st.) by en bw. van oogen, waaruit

cen beclorven yacht druipt : Leepe oogepp ;
fig. loos. geslepen , doortrapt : Een leep
*-, nit leepheid voortgesproten : Een leepe
trek. Ienzand leep (overdwars) aan:ien.
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—held, —Igheid , yr. —oog, m. en
y r. persoon met leepeoogen. oogig (-er,
-st,) by. —oogigheid yr.
Leer, o. (mrv. -en,) leder.
Leer, yr. (mrr. -en,) ladder.
Leer , yr. yoordragt eerier waarheid tot

Lees
'waiver.) —ling, m. en yr. (des -s,mr..
-en,) die onderrigt ontvangt. (LeerloolJen,
zie Lederlooijen, enz.
Leermarht, zie Ledermarkt.)
—zneester, m. ---meesteres, yr.
—meesterschap o. —meisje, o.
—oefening, yr. —rede, yr. (mrv.
-redenen,) preek. —regel, m. -school,
yr. (Leersnipper, m. snipper van leer.)
vr. —stellig, b y. en bw.
—stelling y r. —stelsel, o, -sloe!,
m. professorspost. —sink, o. gedeelte ecner
leer. — tijd m. tijd , dies men besteedt,
on) iets to leeren, leetjaren. (Leertje, o.
(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van leer. Leertonwen enz. zie Ledertouwen
enz.) —unr, o. —vertrelk o. kolamer. —voorschrift, o. (Leervisch,
m. spreivisch.) —vvijs —wijze, Yr.
methode. -zaal, yr. za al, waarin men leer!.
—zaam, (-zamer, -st,)by.en bw. leergierig,

leering : Dit zij it tot eerie leer. *i-jets,dat
'cert. inzonderh. voor zoo yer het in w'oorden
ttitgedrukt is : Eene nienwe leer.
de
ornvang van alle waarheden en voorschriften
eerier soort: De leer van JEzus; van bier
boor f: el oo fs leer: De zuivere leer. IN is niet
zuiver in de leer.*-, het leeren , toestand
desgenen , die onderwijs geniet, inzonderh.
in eenig bedri i f: _Eden knaup bij fete timmerwan in de leer does. Bij een' klarmaker
in de leer zijn. —aar m. (des
mrv.
-s, -arm,) wide' wijaer : Leeraar der wisLunde.
kerkleeraar.
aarsambt
—aarschap, o. (des -s.)—aarsstoel,
In. preekstoel. (ILeerachtig, by. lederachtig.) - az-en, b. w. onderwijzen.
geneigd om te leeren ; geschikt om to leeren,
---aces, vr. (mrv. -sen,) weinig gebruik. ,
d. te onderrigten. —zaamIteid yr.
ondcrwijzeres. —begeerte yr. leergie—zitcht , sr. —zuchtig , (-er, -st.)
righeid. —beg-rip, 0. begrip eerier leer.
by. leergierig. —zuchtigheid , Yr.
(1Le'v'^rbereiden, enz., zie lLederbe- Leesbaar,, (-der, -st,) b y. en bw. dat gelereiden, elm) dicht, o. eerie dichtzen kan worden, —baarlieid, Yr.
soort, waarin de dichter tracht teonderriater).
—beurt , %T. —bibliotheek yr.
—en , 1). w. begrippen or kundiglwden
bibliotheek , Welker boeken men Your geld
mededeelen , inzonderh. door rnondelinge
te lezen geeft. —bock o.boek, waarin
voordragt, maar ook door schri ftelijke: Wearkinderen leeren lezen; boek voor uitspanning.
held leeren. Iemand eene kunst leeren.
—gezelschap, o. gezelschap van persoDe kinderen leeren. De kinderen schrijcen
nen , die voor gemeenschappelijke rekening
leeren; lig. Dat zal ik hem wel leeren,
boeken lezen. —inrigting , yr. inrifiting
daartoe zal ik hem wel noodzaken.
zich
van een' boekhandelaar, die boeken ter
traeliten eigett te maken , zieli op iets toeleglezing aan de deelneiners rondzendt.
get, : ZI;ine les leeren. Een hoofdstuk van
binet o. kabinet , waar gelezen wordt;
buiten leeren. Ilij leert een handwerk, eerie
naam van een maandschrift. --plaats
yr. p!aats, waar voorlezingen worden gehouteal, het rnetselen. Bij Wien keit gij schermen ?
o. w. met H., zich toeleggen, zijne
den. —les, yr. les om te /ezeri.—school,
kraeliten wapenen , urn kundigheden op te
Yr. school, .waar kinderen leeren lezen.
doen Uw neef leert slecht. Voor de onbep. Leest, yr. (save. en.) gestalte, inzonderh.
ijs van een ander werkw. yerandert bet veil.
schoone ligchaamsgestalte ; fig. Lieden ran
deelw.. (geleerd) in de orthep. wijs (leeren),
ant' leest, d. i. van eene denkwijze.
al, : Ik lreb hem leeren sehrijren. Ilij had
worm, waarop men kousen spant ; Yorm
leeren tee kenen. (LeCtren zie Ledewaarop laarzen , schoenen, enz. worden
wen.) - gat, m. leetjonge rt. —geld ,
gemaakt : Op de leest slaan. Schoenen over
0. geld voor het onderwij s ; fig. Leergeld
e e'ne least waken; fig. Zij scho4jen op ee'ne
betalen , te zijnen koste leeren. Sprw. Die
lees!, zii stemmen good overeen. lets op eerie
il ia wils
moat leergeldbetalen.*-, schoolan dere leest schoelj en, eene andere wending
leeriongen. —gierig
geld. -- • ezel
aan iets geyen. !let kif op de leest zetten ,
zieh vol proppen. Spew. Schoenmaker,
(--er, -St.) by. en bw. ijNerir; in het leeren.

—gierigheisi,
(Leergoed,o. ledergoed.) — ,graag,
zie Leergierig. (Leerhandel , in.

blijf,, of hoard u,
awe leest, elk be..
oordeele zijnc eigenc kunst; A blijve 1.)U
zijn yak.
handel in leer.)
yr. (save. -en,) leer; Leesta,fel , yr, tale!, waaraan men least.
—teeken, o. scheidteeken ; toonteeken.
onderwijs. — jareza , o. ?MT leert:jd.
—jongen
inzonder1). jongen , die een Leestemaken, o. ver y aarking van leesambachl leert. —Lamer. y r. kamer,
ten. —maker, rn.
waarin onderwijs gegeyen ordt. —hind, Leestikl,
tijd, gedurende welken men
0. lcerling. —knaltp, —kneclat, m.
een bock ter lezing 'weft ; tijd om te lezen.
leerjongen. (Leerhooper zie Leder,
—trant, us. —uur,
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Lees
—wijze,
—vertrek, o.
dagen in de kerk weed voorgelezen); flg.
yr. —zaal, vr.
verdicht verhaal, sprookie.
ve
Leeuvv, m. (des -s, mrv. -en,) in heete Ian- Leger, o. (ces -s, mrv. -s,) bet te bed
cf.

den een roordier,, hetwelk eene geelbruinc
kleur 'weft en tot het kattengeslaeht behoort :
De leeuw wordt de koning der dieren
genoemd ; fig, moedig man. naam van 2
sterrebeelden, naarvaa de groote leeuw zieh
in den dierenriern bevindi , in Welk beeld de
zon den 23 Julij komt. —achtig, by en

leggen, inzonderh. van emu' zieke, gemeenz.:
1Va een leger van zes weken. plaats ,
waar men list, inzonderh. van dieren:
haas in het leger schieten. *-, bedding
voor dieren Een leger van stroo voor een
paard ma,(en.
rustplaats your mensehen :
De acede was zijn plaats °tide:.
—ebek , m. —ejong, o. —eden Wooten hernel , waar een krijgsheir
klaauw. rn —ekop, m —ehuil,
in tenten woont : Een loser opbeeken ,
—emanen, vr. mrv. emoed, ye.
overrompelen. gelegerd krOgsheir ; heir,
—emuil, rn. —enek. in. —enkrijgsheir. —afdeeling, vr. —batty-,
daalder,m.vroeger eene mina vanf 2,50.
bv. waar men legeren kan. —berigt, 0.
-eneus,m.—enhaar,o.—enhals,
yr. strijdbiji. —bode , in.
m.—enhart, o. hart van een leenw ; fig.
—boef, m. troshoef.— brood, o.soltiaten moedig hart. —enhok, o. — enhol , o.
brood. —en , b. w. eerie plaats out te
—enhuid, vr. fluid van een' leenw ; fig.
legeren bezorgen. *-(zieh), w. w. zijne leDe leeuwenhuid aantrekken, moed voorwengerplaats opslaan. o. w. met H., zip leger
den. —enoog, o. —enoor, o. —enoropslaan of hebben. —hoofd, 0. 'mold
de, yr. ridderorde van den leeuw.,
eens legers , aanvoerder. —hut, y e. legerLeeuwerik, m. (des -s, mrv. -ken,) een
tent. —ing, y r. het legeren. —jongen,
bekende zangvogel. —je , o. (des -s, mrv.
m. legerboef. —liar, vr. legerwagen.
-s.) verkleinw. van lecuwerik. —sbek, m.
—knecht, m. Iegerboef. —koorts,
—sei, o. —skooi, y r. —shop, m.
y r. —kost, m.—kunst, yr. de kunst
-shouw,vr.—snest, o. -sstaart, m.
om een leger op de voordeeligste wijze op
-sveer, y r. -svleugel, m.-svlugt,
tc slaan. kwartier,, o. —lasten,
yr. —szang,
m. mrv. lasten tot onderhoud van een teger.
Leeuwers, m. mrv., Leenwersoo—magt, yr. krijgsmagt. —meter,
gen, o. mrv. gaten in de lijken waardoor
m. —meting, yr. —paard, 0.
men de zeilen een reefje kan inbinden.
—plaats , vr. kamp, ;eget% —schaar,
Leeuwerug, m. —eschouder, m.
yr. krijgsbende. —stede, yr. slaapstede,
—estaart, m. —etand, m. -etong,
bed. —tent , yr. —tje , o. (des -s. min.
yr. —evoet, m. voet van een' leeuw ; zeker
-s.) verkleinw. van leger. —togt, tn.
kruid. —eweip, o. —in, yr. (mrv.
—tros, in. tros. —tucht , krijgs-nen.) wijfie van den leeuw. —innetje,
tucht. —tuig, o. krijgstuig. —wacht,
verkleinw. van leenwin.
yr. —wagen, m. --ziekte, yr.
o. (des -s, mre.
Leeuwrik , m. (des -s, mrv. -en,) lecuwe- Legge, yr. (mrv. -n,) zie Leg, yr. —gen,
w. (ik legde, leide, lr i,
rik , zie Leeuwerik.
gei.en onreg.
gelegd geleid.) doen linen, en wel zoo ,dat
Leeuwtje, o.(des -s, mrv.-s,) verkleinw. van
leeuw ; hondje, dal, van achteren geschoren,
het ligehaam op de grootste zijde rust: Een'
planken vloer leggen. Een tapijt of kleed
aan kop en worst de maven van ecn' leeuw
vertoont,
leggen. Papier leggen , d. i. de yellen van de
vilten nemen en op elkander plaatsen ; fig.
Leewater , 0. ledewater.
lemand lasen leggen. *-, van dieren , weike
Leg , m. (des -s,) bet leggen : De leg der
yr. (mrv. -gen,) gemeenz.
patrijzen.
eijeren voortbrengen : Eijeren leggen.
eijerstok ; in vele streker,, anders legge,
in verband met onderscheidene voorzetsels, in
laag schovcn op den dorsehvloer.
sneer of min afwijkende beteekenissen, zeer
Legaat, o. (des -s, mrv. -aten.) bij testadikwijls in die van plcatsen of bergen , als :
ment vermaakte erfenis. je , o. (des -s,
1.) a a n, als : Leg een paar tureen can het
-s,) verkleinw. van legaat
vuur. Zayre blzjdschap can den (lag leggen,
Legataris , m. (van den -, mrv. -sen,)
doen blijken. De hand can iets legyen ,iet
degene, aan Wien een legaat vermaakt is.
werkelijk beginnen ; 2.) a c hter, als: Leg
het sink achter de dear; 3.) bij, als : Ley het
—6ren , b. w. als erfdeel vermaken : Dal,
finis werd, can hem gelegateerd.
kind niet bij de meld; 4.) i n , als: Bier in
den kelder leggen. Lets in de zon leggen.
Legbord , o. bij papierm., plank , .waarop
het natte papier gelegd en onder de pers
Garnizoen in eene stad leggen. Geld in de
loterij leggen. lemand de woorden in den
gebracht wordt. —dag, zie het betere
mond le,ven. lemand iets in den weg legLigdag.
gen, d. fig. iets doen , hetwelk iemand tot
Legende, yr. (mrv. -n,) Ievensbesehrijving
ongenoegen of tot nadccl strekt. Eene stad
cells hciligen, (voor zoo verre zij op zckere
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11.14 de asch leggen; 5.) naast, als: Leg
deze balkennaast de andere ; 6.) o m, als:
Een' hoepel om een vat leggen ; 7.) cinder,
als: Hoendereijeren ander eene eend leggen;
8.) op, als : De schuld op een' anker leggen,
d. een' antler besehuldigen. De hand op
den mond leggen, (uit eerbied) zwijgen.
Eene pleister op de wood leg-gen. Bout op
het run,- leggen ; 9.) Eene brag over den
Ijssel legyen ; 10.) te, als: Een kind te
(bed, te slapcn leg yen. Iemand jets te laste
leggen ; 11.) tot, als: Den grand of Den
eersten steen tot een gebouw leggen; 12.)
als: Leg, het bock uit de hand; 13.)
u
v o or, als : Een schip voor anker leggen.
lets voor de hand leggen d. i. zoo leggen,
dat men het gemakkelijk krijgen kali. 5
w. w. gaan liggen : Zich te bed . te-(zich),
slapenlep;gen ; fig. De wind tegt zich. Zich
op de wiskunde leggen, d. toeleggen. Zich
met de borst op iets leggen. Ten aanzien van
bet verkeerde gebriiik voor liggen zie men
Liggen. —ger, m. (des -s, mrv. -s,) al
wie legt ; inzonderh. bij papiermakers degene,
welke de bladen van de vilten neemt en ze
op elkander plaatst: man buurman zoekt
een' legger. Ten aanzien der overige beteekenissen, welke uit de hier en daar tusseheti
leggen en liggen heersehende verwarring
ontstaan ziju , vindt men het noodige op
Ligger. —gestoel, zie Legstoel.
—ging, yr. —hen, vr. leggende hen ;
fig. &meenz., vrouw, die veel kinderen
krijgt. m. jagthond, die zieh op
den buik Iegt, orn het wild te doen staan.
Zou lighond niet beter zijn ? (Legioen ,
o. (des -s, mrv. -en,) bij de oude Romeinen
een trac t) krijgsvolk, eerst van 3,000, later
van 6.000 soldaten ; thans veelal eene groote,
oribepaalde menigte.) -penning, rn. soort
van penning, die bij het spel gebrinkt wordt.
—plaats , zic Ligplaats. Sornmigen
verdedigen het woord , alsof bet eerie verkorting van aanlegplaats ware. —sel , o. (des
-s,2nrv. -5,) heti/erre wordt plead. —ster,
yr. (mrv. -s,) meisje, hetwel k bij papiermakers
de plaats van den legger inneemt. —stoel,
m. bij papiermakers , soort van hellend
tafeltje, waarop de legger de natte bladen
plaatst, die van de vilten worden genomen :
Aan den legeoel staan, d.
legger of
legster zijn. —werk , o.
Lei, een verouderd zelfst. naamw., dat
eigenlijk weg , oneigenlijk acrd, soort,
geslacht aanduidde, en van bet vrouw.
geslacht was. Hierom nemen de voorafgaande
bi.ivoegelijke woorden steeds er aan , als:
Allerlei, eenerlei , geenerlei , menigerlei ,
verlerlei ,twearlei , driarlei enz.
Lei, zie Leide.
Lei, y r. (nzrv. -jen,) zekere blaauwaelitige
schilferige steen , waarmede mert gebonweni

Lekk
dekt , of waarop men sehrijft en rekent rig
lent&nd iets op de lei zetten , jets nog tiiet
rekenen. Eene goede lei bij iemand hebben,
kosteloos onderhoud bij iemand liebben.
0 pene lei Door anderen laten, anderert
ruimte later).
Lai/band, m. bani, waaraan men een kind
leidt, dat nog niet alleen kan loopen ; lig.
Aan den leiband loopen, met vrij zija. *-,
band , waaraan men jagthonden leidt.
Leidak, 0. leijen dak.
Leidband, m. leiband. —draad, m,
hetgene in eerie zaak leidt ;
aanleiding tot eene wetensehap of kunst;
gesehrift , dat zulk eene aanleiding bevat.
Leide, yerl. tijd van legfril.
Leidekker, ambachtsman, die gebonwen met leijen dekt. —sdochter, yr.
_sgereedschap o. —slimmer,

m. —sjongen m. —skneelit,
—sladder, yr. —svrouw, yr.
—sweduw, yr. —swerk o.
-SZ00.111 ,

m.

Leiden, b. w. op eene bepaalde wijze doen
gaan, de rigting des gangs bepalen , en wel
ten aanzien van het doel der beweging, soms
met het bijdenkbeeld, dat men de gevaren
daarbij leere ontwijken : Een' blinde leiden.
Ken paard bij den Loom leiden. Eene rivier
door de stad leiden. lemand in verzoging
in de waarheid leiden ; fig. remand om den
ban ,bij den neus leiden, d. misleiden.
In de kap geleid warden , bedrogen worden.
Die knaap is moeijelijk te leiden, to
besturen. Een deugdzaam leven leiden,
deugdzaam leven. Zijne stem kunstig leiden.
s_. o, w. met II., van een' weft, gaan , loopen :
Dit pad leidt naar Voorst. —er, m. (des
-s, mrv. -s.) —ing, vr. (mrv. -en.) —slieden , m. mrv. van leidsman. —sman, in.
(mrv. -lieden,) geleider. —star, —ster
y r. geleidende ster, waarnaar men zijn' koers
rigt ; fig. die of dat geleidt, geleider. - ster,

vr. (mrv. -s,) —svrouw,, yr. geleidster.
Leigroef, y r. groef, waaruit men leijen
haalt. —Jen, onverb. by. van leijen samengesteld : Een leijen dak; fig Het loopt van
een leijen dak af,, de zaak ontmoet geen'
tegenstand Hij spreekt, also, het van yen
leijen dak je loopt, hij spreekt zeer viol.

Leijonker, m. bruidleider. —reep 9 in.
leizeel. —s , y r. (mrv. -en,) bij jagers,
koppelsnoer. 0. (des -s, mrv. -s,)

leist, leizeel. —st, yr. (mrv. -en,) leizeel.

—zeel

o. zeel, waarmede paardcn voor
een' wager) bestuurd worden.
Lek, m. (des -s,) het lekken. *-; o. (des
mrv. -ken,) lekgat : Het schip kreeg een lek,
meertje.*-, by. in de voegen met tussehenruimten , die inzonderh. door groote droogte
worden veroorzaakt en de vloeistof doorlaten :

Een lek vat. *-, van schepen, met bersten
61

m.
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openingen onder water, door welke bet water Lelie, y r. (mrv. -Cn,) naam eener familie
indringt: Een lek schip ; fig. Lek gaan of
van bloemen met bol- of knolacht;ge wortels,
zfin ,wordt gezegd van iemand, die na het
lange dunne stengels, smile blades, prachsnijden van den steen ziju water niel, honden
tige bloemen zonder kelk of , in plaats
kan. —bier, o. bier, dat uit een vat ,
daarvan, met eene scheede, zes regtop staande
inzonderh. door den kraan , lekt. —doek,
meeldraden , era.; inzonderh. die soorten ,
m. zijgdoek. (Leken o. w. met H. en Z., het
welke klokvormige bloemen hebben, vooral
zelfde als lekken, doch in cen' zeer beperkten
de witte lelie , die aangenaam ruikt en om
zin : «Zoo lung een druppel bloets zal nit
bare cenvoudige schoonheid , en haar zniver
niijn 7 adren leken.» a Door , 1 leeken van
wit, een zinrtebeeld der sehoonheid , inzonmtjne oogen.» «Dat haer traenen leken.»
derh. der onschuld is , weshalve men sorn.
Duizent frisschebeeken van zoeten honig
mige deelen eener schoone persoon om de
leken. ») —gat, o.—honig, m. maagdewitheid met lelien pleegt te vergclijken :
honig. —liazje, yr.(inrv. -s.) lek ; hetgene
Blanke lelien. Lelie van (de) dales , naam
door bet lekken verloren pat. --ken, o. w.
eener plant , die in Mei hare witte klokmet H., wanneer het lekken als eerie werking
vormige hloempjes vertoont. "-, in den
wordt voorgesteld, en met Z., wanneer deze
verhev. stijI wcrd het vroeger voor Frankrijk
coke! op de daardoor te weep gebrachte
gebrnikt. , dewijI het drie lelien ten blazoen
verandering ziet, van eene vloeistof, door een
voerde : De lelien spinnen niet, (1 e r oya um e de France ne tombe point
lek den doorgang vergunnen: Het vat lekt,
/weft gelekt.*-, van een dak: Het dak lekl.
en q u e n o u i Ile, d. i.) de kroon pat
Het lekt op den :older, in de voorkamer.
niet op eene dochter over. —bed, o.
"-, droppelswijs en allengs door de voegen of
—blad o. —blank , by. —bol,
reten van een vat dringen : De wzY n zs uit het
m.
yr. olijiolie, waarin men do
vat gelekt.*-, door lekken in zekeren toestand
bloembladen van witte lelien heeft laten
trekken. —perk o.
geraken, welke door een bijgevoegd woord
o. —wit,
uitgedrukt worth: Het vat is ledig selekt.
by. zoo wit als eene lclie , lelieblank, -,
Lekken, zie Likken.
o. lelieblanke kleur.
vr. zekere klier. —len o. w.
Lekker, m. (des -s, mrv. -s,) weinig gebrnik.,
met II., sitappen , babbelen , waarbij doorjongen, knaap: Een jonge lekker,een lafbek.
gaans bet zelfde herhaald wordt: Iemand
*-, saletjonker.
aan het oor lellen. —ler,, m. (des -s,
Lekker, (-der, -st,) b y . en bw. aangenaam
mrv. -s.) babbelaar.
van smaak : Lekker vleesch.*-. op lekkernijen
o. (des -s,
rnrv. .s.) verkleinw. van lel. —lig, (-er,
gesteld, lekkerhekkig: Lekker zijn, of
-s.) b y . met lellen , vliezig.
yr.
Lekker op het eten zryn ; fig. keurig, dat bet
bet lellen. —ster y r. (rnrv. -s.)
oog streelt ; aangenaam van reuk. —bek,
rn. en vr. die op lckkernijen gesteld is. Liesnmen, o. w. met. H., vleijend spreken.
-bekken,o.w. met H.,(ik lekkerbek, enz.,) Lemmer o. (des -s, mrv. -s.) kling van
(-er, -st,) 1w.
een' degen , van een flies _Het lemmer van
smullen. —bekliag
een mes , een' degen een lancet , eene
op lekkernijen gesteld,
vr, —heid vr. aangename smaak ; lekker- • schaar. Iemand het lemmer bieden , hem
voor den degen eischen. —tje o. (des
bw. —mond 9 tn. en
bekkigheid.
-s, mrv. -s,) verkleinw. van lernmer.
yr. lekkerbek. —nij, vr, (rnrv. -en,) lekkerbekkigheid ; hetgene lekker smaakt: Zij Lemmet o. (des -s, mrv. -en,) katoen in
eerie kaars ; lamp, fakkel , enz. ; lemmer.
hondtvan lekkernijen.—s, o. (van lint-s.)
hetgene lekker is ; inzonderh. allerlei gebak: Lemming, vr. het lemmen.
zie Lekker- Lenite yr. (mrv. -n,) lamheid ; leemte.
Een pondlekkers.
-pen,) bet weeks &el
bek. --tandem, zie Lekkerbek- Lende, yr. (rnrvboven de heup : PrY n in de lenden hebben ;
ken. —tong, zie Lekkerbek.
fig. remand, een' stole in de leaden le8gen,
—tongen, zie Lekkerbekken.
Iemand de leaden smeren, hem afranselen.
Leaking, yr. bet lekken-steen,m. steen,
waardoor water lekt.-ton,vr. ton, waarin het

zak

,

lendestuk.

—ader,, y r. --break

yr. –breukig , by. –darm m.
gelekte valt.–vat,o, vat, waarin bet gelekte
, yr. –knoop, m. –kris' alt. –water, o. gelekt water. –wijn
sen , o. kussentje , dat sommige lieden
0. wijn, die niet geperst, maar nit de druiven
gelekt is ; wijn , die uit den kraan gelekt is.
under de lenden plaatsen. —lam, -loos,
by. —pijn vr. —slagader,9 yr.
waardoor eene vloeistof lekt.
--spier , y r. —stuk o.
o.
Cell, y r. (mrv. -len,) vel of vlies, dat op
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van lende.
de minste beweging trill: De lel van het
strotlaRje •; het nederhangende vlics Lene VI'. (mil% -14) weinig of niet in geoor.
onder den bek van cell' 'man fig. loshangentle lap : Lellen en bellen.

bruik ,

Leng, y r.

—n , zie Leunen.
(ntrv. -en) soort van kabeljaauw.
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dat een good middel tegen de scheurbuik
oplevert. —host, m.lepelspijs. —kruid,
lengen.*- ; dunner maken, zie
o. lepelblad. —spijs, y r. dunne spijs,
en. * - , o. w. met Z., langer worden : De
die met lepels worth gegeten. —steel,
dagen lengen reeds. —ing, vr. —le,
tn. steel van een' lepel; fig. lemands goed
yr. (mrv. -n,) groote uitgcstrektheid van een
tot ern' lepelsteel toe verkoopen, d. i. tot
ligehaam in ondersebeiding van dike ,
het geringste toe. — sink, m. steel van
breedte en hoogte : In de lengte doorzayen.
sink, o. zeker stuk
col' kruidiepel.
aistand van de cerste micIdagliin : Op
lange tijd : Door
geschut. —tie , o. (des -s, mrv. -s,) vet-tien graden len8 te
kleinw. van lepel. --vol,m.(iiirv.-s-vol.)
lengte van tijd. -.tegraad m. —te—vormig, bv. --zncht , vr. fig.
maat, yr. —temeting,, vr.
sehertsend voor : gebrek aan voedsel , als :
Lenig, (-er, -st.) bv. zaeht , buigzaam :
Het Rind is aan de hpelzucht gestorven.
Lenig good; fig. gedwee , handelbaar.
—en , b. w. zaeht waken ; meestal fig. Ceplam o. lam , dat , van de moeder afgenomen, in hilis wordt opgebraeht. —pen,
verzachten , verminderen : .lemands smart,
b. w. met klcine teugen drinken; fig. slurpen.
droefheid, zorgen lenigen. —er
(Leppen, b. w. in zeker spel lept
(des -s, mrv. -s.) —held, vr. —ing
men den Gal, wanneer men hem met het
yr. —ster, yr. (mrv. -s.)
voorste van den voet opligt en, zoo ver
1Lening, zie Ceuning.
men kan , vooruit stoot ; fig. gemeen :
Lens, zie Luns.
lemand leppen, hem een' lap geven d. i.
Lens , lw. zonder vocht , ledig De fresch
een' sehop voor den aars.) —per , m.
is lens. Een sehip lens houden. Eene
(des -s, mrv. -s.) —peren, b. en o. w.
pomp lens pompen.
met H., voortdurend werkw. van leppen :
Lens , vr. (mrv. -en,) bij walvisehvangers,
Wien van de tafel lepperen. —pering,
ijzeren spies, die men den walviseli tussehen
y r. —ping, vr.
de ribben tot in de ingewanden steekt. —en,
, Leb. w. (een' walvisch) met eerie lens door- Meproos, by. melaatseh.
prozenhuis,o.gasthuis voor melaatschen.
steken.
Lente, yr. (mrv. -n,) cerste jaargetijde , Lepster, yr. (mrv. -s,) die lept.
dat met de voorjaarsnachtevening aativangt, Lerp , enz , zie Carp , enz.
voorjaar ; fig. In de lente van hoar levee. Les , yr. (mrv.-sen,) jets, dat men al lezende
van buiten leert : Eene les leeren ; fig.
—achtig , (-er, -st.) by. —avond, tn.
Iemand zijne les leeren, iemand doorhalen.
—bloem, yr. —dag, m. —dauw,
temand de les lezen , hem de waarheid
m. —klokje, o. --koorts s y r.
zeggen.*-, onderwijs in seboone kunsten, enz.:
vr. —2naand,
—lied, o.
Les in de muziek , het teekenen, enz.
yr. —inorgen, In. —nacht, m.
leering, verhebben, neaten, geven.
—nachtevening, vr. —ochtend,
_regen,
_cud. in. — vorst ,
!nailing , waarschttwing : That was eene goede
les voor hoar. —boek, o. bock, waarvr.—vrengd, vr.—weder,—wee_,1r,
—zang,
nit men lessen leert.
o. —werit, o. —wind ,
Leschbak , m. koelbak (van een' smid).
m. —zon, yr.
drank, in. verfrissehende drank.—geLenzen , o. W. met H. , met een fok je
reedscha,p , o. bluseligereedschap.
zeilen.
lesehbak. —tuig , o. lesch—trog,
Lenzen , b. w. lens maker' . —ing, vr.
rreedschap. —water, o. water in den
Lep, m. (des -5, mrv. -peri,) sehop zie
koelbak ; fig. water ,'t welk den dorst lescht.
Leppen.
Lepel, in. (des -5, mrv. -s.)een gereedseliap Lesgeefster vr. , —gever in. die
les geell. —je, o. (des -s, mrv. -s,) vermet eene ronde of rondaelitige holle verkleinw. van les.
dieping aan eery steel , om vloeibare ligchatnen te roeren , op to seheppen of Lesschen , b. w. blussehen : Den brand
lesschen ; fig. verdrijven : Men lescht den
riaar den mond te brengen: Een lange
dorst, het minnevuur, kalk. Zie Bluslepel, eon lepel met een lanperpig blad.
schen. —ing, yr.
Een ronde lapel, een lepel met een rond
Had.
eerie lepelvormige sebop , Om bet Lessenaar, m. (des -s, mrv. -s,) soort
van eenigszins verhevelte, meestal sebuine
krilid in bet B eschnt te brengen bij jagers
tarel waarvoor men staat of zit, te lezen to
beeten de ooren der hazen lepels; naain
sehrijven, te zingen , enz.: Een staande
van andere dingen, die naar cart' lapel FCClessenaar, d.
lijken , bij voorb. oorlepel. —aa.r , m. (des
waaraan men staat. *-,
bij bloernisten , zekere schuine stellazje ,
-s, mrv. -s.) naam van een Znid-Arnerik.
vogel met een' lepelvormigen bek. —blad,
waarop men bloernen plaatst.
o. Had, d.
bet holle gedeelte, van een' Letsei. o. (des -s, mrv. -s,) belet , verlepel; een gewas met lepelvormige bladen, i hindering„ ophouding, schade , nadeel :

Lengen, b. w. langer maken : Een touw

—
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1k teed er geen letsel van. *-, ongemak :
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letteren ; e-en van de schrijvers der Letter.
oefeningen. —oefening yr. studie :
Letteroefeningen naam van een beoordeelend tijdsehrift. —schrift, o. schtift in
letters. —snijder, —spijs yr.
met aa I mengsel voor d ru k let ters. —steker,
tn. letterstiiider. —tje, o. (des -s, trier.
-s.) ‘erkleinw. van letter; briefje. —verzetting, yr. verplaatsing van eene of sneer
letters , hij v. born , bron.
s,
letterkiock ; fig. Letterwijs (d. bedreven)
in lets :inn. —wijsheid, yr. bedreyenheid in de letter en. —wisseling, yr.
letterverzetting. —zetten , o. kunst van
den letterzetter. —zetter, werkgast,
welke de letters voor een drnkwerk zet.

Len letsel aan den arm. —ten, b. w.
cerbouden , tegenbouden , verhinderen :
'rat let mij , dat ik hem wegjaag ? 4-,
hinderen , deren : Mij let niets. o. v.
met H., acht geven : Let op mijnen raad,
op mijne woorden.
Letter, vr. (mrv. -s, -en,) sehrijiteeken ter
aantluiding der k/anken, door welker samenstelling de woorden ontstaan : Ilet hind
leert de letters ; lig. Ilij hen ft letters segeten , d. vent gestudeerd. *-, letterlijke
zrn : I is naar de letter opratten ; van bier
in den bijbelst. beschrevene wet : De letter
doodt. k-, drukletter : Letters op den hank
:ellen ; van bier : eene soort van drukletter:
Eene nieuwe letter laten sieten. enkel
—zetterij,vraetterij.—zettershaak,
in het meery. : Lettered? , een brief; letterm.—ziften , o. bet whey beoordeelen van
kunde: Ben man van letteren, cen geletterde.
gesehriften. —zifter ,
—zifterij ,
De frnaije letteren. —bans, m. gemeenz.
vr.
zifting, yr.
geletterd man. — blok, o. blok , waarop Leugen , yr. (mrv. -s,) eene harde , vaak
eene letter staat. —blohken, o. ijverige
beleedigende uitdrukking ter aandniding
studie. —blokker —bode , tn.
eener onwaarheid : Leugens verzinnen,
naarn van een weekblad , getiteld : Konstuitstrooijen ; gemeenz. : Iiij is aan zijne
en Letterbode. —dief, tn. schrijver, die
eerste leugen niet geborsten, hij is gewoon
cells anders werken na- of overschrijft.
te —aar, m. (des -s. mrv. -s,)
—dieverij yr. —doek m. dock,
—aarster, yr. (mrv. -s,) die liegt of
waarop men leert letteren. —druk, m.
leugens verzint en uitstrooit : lemand tot
druk met beweeghare letters, tegenstelling
een' lengenaar maken , hem jets 'mete!)
van plaat- en steendruk. —en, h. w. met
liegen. —achtig, (-er, -st,) by. onwaar,,
opgenaaide letters merken : Zijn de hemden
liegend, gewoon te —achtigheid.
seielterd —gieten 0. —gieter
vr. onwaarheid. —bank, yr. gemeenz.
rn. —gieterij, yr. —greep , yr. sylbank , waar men bijeen zit en elkander
labe. —held, m. bekwaam letterkundige.
leugens vertelt. —smeller, —smid,
—bout, o. een bruin hard bout , tins
m. die leugens verzint. straffen , zie
genaarnd , denijI men er voorheen letterhet meer gekrnik. Logenstraffen.
blokjes van maakte. —houten, onverb.
—taal , Yr. leugens. —tap, zie ileuby. —houtwerk O. —houtwergenzak. —tijding. yr. lengenaelitige
laer, rn. — has, yr. bij drukkers , kas.
tijding. --tje. o. (des -s, mrv. -s,)verkleinw.
Maarin de letters ziju ; op de !ague scholen,
van lengen. —verdichtsel. 0. --verbekende kas , welke eer, stet letters bevat.
telling yr. verzinsel. —zak rn.
—keer m. , —keerdicist o.,
yr. die gedurig
--keening, vr. zoodanige verplaatsing Leuk (-er, -st,) be. en bw. laauw ; fig.
van de letters , dat daardoor een geheel
gemeenz. onversehdlig koel : Zich leuk
ander woord ontstaat , bij v. kolk, kink.
bonder'.
—heerder, rn. maker van lett erkeeren. Leunen 0. w. met H., in eene sehnine rig—hennis, yr. letterkunde. —kloek
ling met zijn bovenste gedeelte steunen: Alen
bv. geletterd. —krans m. bundel gebunt tegen een' boom, cede muur, op de
dicbten enz. —kunde, yr. bedreventafel • een' sink. Met den elleboog op de tafel
heid in de fraaije letteren. —kundig,
leunen. —ing, vr. (mrv. -en.) het leunen;
bv. letterkunde bezittende; tot de letterdatgene , waarop men Iona of leunen kan :
kunde behoorende. —hundige, m, en
De leuning ,van een' stool, van eene brag.
vr. geletterde. —kunst, yr. spraa kkunst.
—ingje, 0. (des -s, mrv, -s.) verkleinw.
—kunstenaar, rn. spraakkunstenaar.
van !eluting. —ingstoel, —stoel, n:.
—hunstig,bv. en bw.—kunstiglijk,
stool met zijstnkken waarop men met de
bw. —lievend, by. letterminnend. -lijk,
armen kan leunen. —stokje, o. stokje,
(-er, -st,) by. en bw. naar de letter. —lijkwaarop de schilder met zijn' arm leunt.
beid , yr. letterlijke zit]. —lijst, yr. Leur, vr. een drank , werken men verkrijgt
alphabet. —loos, b y onbedreven in de
uit de reeds geperste druiyen wanneer men
letteren. —uainnaar,m.—minnend,
er water op get en ze andermaa I perst.
—nieuws , 0. letterkundig nieuws. Leur, y r. loor, bedrog : 7e leur stellen,
--vetenaar, m. beoefenaar der fraaije
(iemaud) in zijne verwachting bedriegen. Te-
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ieur komen, te lour gesteld worden ; ook te
vergeels komen. Te leur gaan, over stuur
gaan.
Leur, vr.(mrv.-en,) bij valkeniers,nagemaakte
vogel; Het is maar ore de leur,, d. voor
den schijn.
Lemur, yr. (mrv. -en,) vod, prul; fig. Lappen
en leuren , nietigheden. —aelitig, (-er,
-st.) b y. nietig, onbeduidend. —erij, yr.
(mrv. -en.) nietigheid. —ig, (-er, by.
nietig. —kramer, m. kramer, die slechts
on beduidende voorwerpen rond yen t. -werk,
0. oubeduidend werk.
Leurwijn, m. zekere drank , zie Leur.
Lens, o. (van bet -,) in sommige streken, zie

Lisch.
Lents, vr. (mrv. -zen.) wachtwoord ; afgesproken teeken ; teeken ter aanduiding vat,
de staatspartij, waartoe men behoort ; fig.
jets, waarvan ieder spreekt: Oorlog is de
leus.
lets, waaraan elk behoefte beeft :
Geld is de leus ; Om de lens, welstaanshalve. —drager, in. die eenc lens draagt.
—woord, o.
Leuter, m. (des -s,) gebrek sane iets. —aar,
m. (des -s, mrv. -s.)
aarsiter, yr. (mrv.
-s.) die letitert of talmt.
zot.
—en, o. w. met H., loszitten waggelen ,
wankelen : Het slot leutert ; Het leutert
hem in den bol , De tor leutert hem, bij is
niet wel bij bet hoof d, bet schort hem in de
hoYenste verdieping. hesluiteloos zijii,
talmett ; haperen : Bet werk leutert. —ig,
(-er, -st.) he. dat ligt hewogen wordt : Leuterig riet ; fig. besluiteloos. —ing, vr. het
beletsel, hinderpaal. -werk,
lenteren ;
0. knoeimerk ; traag voortgaand werk.

lLeuvers, zie Leeuwers.
Leuze, yr. (ntrv.-n,) lens.
Leuzig, (-er, -st,) by. en bw. slap, traag,
lui.

Levant, yr. naam , dien men aan de landen
beoosten de Middellandsche Zee pelt. --ijn,
ni. (des -5, airs. -en,) een hevige stormwind.
—ine, yr. (mrv. -n,) ceuc zijden stof.
—sell, bv. van de Levant.
Leven, o. w. met H., zich bewegen, in hewnging zip, : Bet leeft al, mat can hem is. *-,
de kraelit tot willekeurige heweging hebben :
Die vriend leeft niet meer. Zoo wear ik lee f.
'emend leveed begraven. Tien levende
Linde ren hebben ; gemeenz. lk vond geene
levende ziel te hztis. S low. Die don leeft,
die den zorst, als die iijd komt, is het vroeg
genoep;, daarvoor te zorgcn. Men meet leren
en laten leven. *-, met opzigt tot de wijze,
waarop men leeft: Van zijii vermogen leren,
bestaan. Enkel van groenten leren. Bet is
bier diner leren ; fig. Van de Bond in den
tend Leven, niets overleggen. *-, met opzigt
tot het gedrag en de zeden : Slecht leven. Rkouniet met kaar levert,*-, zijn leven door-

Lave
brengen: Nij leeft enkel in de fag& *-, van
onligchamelijke wezens : God leeft in alle
eeuwigheid ; fig. Zijn twang zal in de
geschiedenis Leven. *-, ook van planten,
schoon van willekeurige beweging verstoken:
De boom leeft
o. (des -s, mrv.-s,)
p;edriiiseh , geweld : aakt dour wet zoo'ts
leven! *-, heweging: Het is alles leven ,wat
can hoar is; fig. Er is veel leven in die
sehilderij. Er was geen Leven in die redevoertng. vermogen tot eigenwillige
beweging, bezielden lip;charnen eigen: In
leven zfjn. Om het level, bidden. Ons leven
hangt er can. De kat heeft een taai leven.
*- 7 tijd. zoo lam slit verniogen (Jima: Al
inijn levers.*-, wijze, waarop die tijd wordt
doorgebracht: Eel, gerust leven leiden.4-,
vooral ten aanzien van bet gedrag en de
zeden : E en deup,dzaam leven leiden. *-, de
geheele dune van dit gedrag Iemands levers
beschrijven. 4-, deze besehrijving zelve: De
levens van Plutarehus. hetgene icmand
bet liefste verrigt : De jagt is zijn, leven. *-,
het bestaan van een geestig wezen, inzonderh.
vat, de ziel yens mensehen na hare afscheiding
van bet ligchaam : Het toekornende Leven.
Het eettivige (even. 4-, bet vleezip;e, p, evoelige
deel van een dierlijk ligchaam : In het leven
snijden.*-, het utterlijke voorkomen : Naar
het leven geteekend. —d, b y. die of dat
leeft : Levende schepselen, Levend ',taken.
ongeLevend worden; fig. Levende (d.
bluschle) kalk. Eerie levende heg. Levend
(d. loopend) water. Zic Levendig.
— dbarend, by. levende jongen voortbrengende. -- dig, (- er, -st.) bv. en bw. vol
beweging, vrolijk : Eert leven di g kind. petard.
Eerie levendige pleats, street, butirt.*-,
vervrolijkend : Eene leventhge Pew-. Een
les endig lied. Men wachte zich m el lerendii;
in plants van levend te gebritiken. — degheid , yr. vlugheid ; gewoel. —dmakend, by. — dmaking, yr. —loos,
looslaeid,
1w. zonder leven.
—sader, yr. levenshron.—sbeginsei,,,
o. —sbehoud, o. —sbe-schrijfster , yr. —sbeseltrijver,..
—sbesehrijving, yr. —sboom,
—sbron, yr. - sdraad m. fig..
leven. —sgeesten, m. mrv. volgens demeening van velen Gene fijtie massa , die itk,
bet brein ontstaat, zich door middel derzennwen door het gansche ligchaam verspreid
en daaraan gevoel en beweging mededeelt.
—sgevaar, 0. — sgroot, by. zoo grout
als lets wezenlij k is. —sgrootte, yr..
—skracht, vr. —slang, bv. en bw_
zoo lang bet leven du n rt. —slieht, o.
bet leven .Het levenslieht aenschonwen ,
gehoren worden. —sloop, m. loop des
—
!evens; levensheschrijvin8.
vr. lucht , die voor het levee ncodig is..
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—Nmiddelen, o. mrv. middelen tot
onderhoud van het leven, voedsel , leeftogt,
—smoede by. het 'even moede.

—sonderhoud, o. —sregel, m.
—sstraf, y r. doodstraf. — stijd, m.
leeftijd. —swijs, —swijze, zie het
betere Leefwijs. —tje, o. (des -s, mrv.
-s,) yet kleinw. van levee. —wekker, m.
fig. westewind. —wekster, vr. fig. de Min.
Lever, y r. (mrv. -s.) zeker ingewand van
eene bruinaelitig roode 'deur in een dierlijk
ligchaarn , dat hoofdzakelijk ter bereidinp; en
,afscheiding der gal dient; fig. Eene heete
droge lever hebbtin , veel van den drank
'louden. Long en lever (d. alles) verleren.
De lever schudden , hartelijk lagehen.
bij scheikund., eerie op den drogen weg
verkrep;ene verbinding van Ioogzouten met
zwavel , spiesglans,enz. , zie Spiesglanslever, Zwavellever, ens.
aarLeveraar, m. (des -s, mrv. -s,)
ster, vr. (mrv. -s, ) die Invert.
Leverachtig, b y . dat naar lever gelijkt.
—ceder, yr.
Leverancie, y r. (mrv. het
leveren ; het geleverde. —ancier, m. (des
-s, mrv. -s,) die het leveren van dit of gene
heeft aangenomen. — baar. by. dat geleverd
kan worden ; geschikt om geleverd to worden.
Leverbeuling, m. leverworst.
o.
w. met H., het levertje omgeveri.
Leveren, b. W. in iemands bezit stellen ,
vooral strike dingen , welke niet met de hand
worden overgereikt : remand in handen van
het geregt leveren. '"-, insonderh. ten gevolge
eerier aarineming: De paarden moesten
gi.steren reeds geleverd zijn. een'
ruitneren sin, of fig.: Slag leveren, strijden.
Storm leveren , storm loopen.

Leverig, zie Lieverachtig, (Levering, vr. (mrv.-en.) leveraneie.) -hleur,
y r. —kleurig, by. —klier,9 VI'.
kruid , o. naam van oriderscheidene
gewassen , die men als nuttig tegen leverkwalen beschonwt. yr. leverziekte. —100p m. bilikloop door verstoppirp; der lever to weep; p;ebrach t. —ontsteking, y r. ---hoist, yr. lever kleurige vlek.
—tje 9 o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
lever ; ook in : Het levertje omgeven onder
een versje een stukje lever doer) rondgaan.
—traan, m. traan , die, nit de lever van
onderscheidene zeedieren bereid als genceswordt. —verstopping,
tniddel
in. m. leverloop. —worm,
In. —worst, yr. worst , die voor een groot
gedeelte nit lever hestaat. —ziekte, yr.,
zucht, Yr. leverkwaal. —zuchtig, by.
Lezen, on gel. b. w. (ik las, gelezeri.) van
gelijksoortige dingen bet eerie na bet andere
° linemen : Men leest aren, hoot, vijgen,
druiven, (ook : wijn ,)bloemen,kruisbezien.

Lich
uitzoeken, zie Verlezen. de
schrijfteekenen als ware het tot woorden bijeen
zarnelen en duidelijk uitspreken, of ook naar
hunne beteekenis zich voorstellen, kid °peggen of zinger' : Nen leest woorden, boeken.
Jan ken ul lezen. De mis lezen.
door
voorlezen onderwijs geven leest over
.Homerus ; fig. remand zijneplaneet lezen,
iemands lot nit den stand der planeten raden.
remand de Levitten lezen hem doorhalen.
1k las de smart op haar aangezigt , de
vreugde in hare oogen. —er, m. (des -s,
mrv. -s.) --eyes , vr. (mrv. —ing,
yr. (mrv.-en,) bet lezera; leeswijs: Men heeft
verse hillende lezingen van die plants.
Licht, (-er -st.) by. fielder, goed verlicht :
Een held vertrek. Eene lichte trap. Zoo dra
het licht (d. (lag) weed. van kleuren ,
die sterk naar bet wit trekken : Lichte kleuren. Een licht kleedje. Deze beteekenis komt
vooral in samenstellingen voor : lichtblaauw,,
lichtbruin, lichtgeel, lichtgraauw, lichtgrijs , lichtgroen. lichtrood. *-, o. (des -s,
mrv.-est,) die fijne std., welke eerie voorwaarde van het zien is, en welke of uit oorspronkeliehtende of nit brandende ligchamen
stroomt: Het licht der zon, der maan , eerier
kaars. 4e -, het dat door de zon ontstaat: Bezie het eens bij het lick& remands
licht betimmeren, door de eene of andere
titinnerazje maken , dat iemand minder of
Been Licht bekomt ; fig. iemands verdiensten
minder in aailmerking doen komen. femand
in het licht staan. Hij stoat zich zell in het
licht, ti;;. bij veroorzaakt sijn eigen nadeel.
Het licht (d. i. de dag) breekt aan. Tusschen
licht donker. liet Befit zien , (van menseben ,) geboren worden ; (van boeken ,)
uitgegeven warden. Een bock in 't licht
geven, uitgeven. "-, bij sehild. dag ; fig.
Eene zaqk in een helder licht stellen d. i.
dnidelij k maker' .
tegenstell. van daglicht,
lamp-, kaars- of gaslicht: Breng ons licht.
openhaarheid : Het
Bij het licht werken.
duidelijke klare
licht schn wen , hater?.
kennis Ik had geen licht genoeg in die zaak.
betgene licht geeft, kaars, lamp. ens.:

Breng ee n licht; lemands licht uitblazen,
hem dooden. *-, hemelliebt; fig. man van
p,roote kunde. blaauw, —bruin,
bv. zie Licht. —drager, rn. die een
lieht draagt; bij (fiat., rnorgen- en avondster,

liehtsteen. —en, 0. w. met

H..

licht geven;

dag worden. *-. wipers. w. met H., gemeenz.
weérliebten, bliksemen. b. w. iemand door
lamp of kaars van licht voorsien : Licht mij
eens op de trap. — er,, m. (des -s, mrv. -s,)
die licht; kandelaar. —peel, by. zie
—gevend , by. —graauw,
—groen, b y. zie Licht.
—hater, m. die het licht haat. —Bout,
o. climhout. —ing, y r. —je, o. (des -s,
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-s,) verkleinw. van Iicht. —kogel, Liedje , 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw,
m. tegenstell. van brandkogel, kogel om te
verlichten. —mis yr. vrouwedag. *-, m.
(van den -s, rnrv. -sea,) losbol. —misses,
o. w. (ik lichtmis, enz..) losbandig !even, enz.
--misserij, vr.(mrv.-en,) losbandigheid,
ongebondenheal. —rood, by. zie Licht.
—schuw, hv. het Licht of (le verlichting
schuwend.—schuwer,rn.-schuwig,
(-er, -st ) bv. bet Licht schuwend. —stems,
m. I iehtende. steer). —stof, Yr. stof, (lie het
liclrt uitmaakt.—straal, m. —strooxu,
m. stroom van beta.
Lid, o. (des -s, mrv. leden,) deksel : Het
lid van het oog. Sprw. zie Ran. * - , knoop
van riot of halm ; plaats, waar twee heenderen in elkandcr sluiten, gewricht arm
is uit het lid ; fig. In het lid dezer gelegenheid,(1. i. in deze ge/egenbeid.*-, ligebnamsdeel Grof van leden. P ijn in al de leden
hebben. Bet mannelijke lid. gene ziekte
onder de leden hebben d. er mede hesmet
zijn ; fig. Het lug inzj reeds op de leden, ik
bad er een voorgevoel van. *-, afdeelinp;,
deel Het eerste lid van het derde hoofdstak.
medegenoot , deelgenoot : De leden der
tweede kamer. Lid ran een genootsehap
worden. —gras, o. hondsgras. —je o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van lid.
—maat, m. en yr. (des -s, 7/try. -maten,)
lid, medelid. —rotting, m. soort van
rietstok. —leeken, o. in de spraakk , ,
comma ( 9); likteeken, —waiter, o. ledewater. —woord, o. in de spraakk. ,
woord hetwelk de llitgestrektheid van de
beteekenis der zelfstandige naamwoorden
omsehrii ft : De, het en een zijn lithroorden.
Lied, o. (des -s, mvv. -eren,) gedicht dat
bestemrl is om gezongen te warden : Een
geestelijk lied. Eert vrolijk lied zingen ;
Dot is het einde van het lied , daarmede is bet nit. Zijn hoogste lied zingen,
zeer vergenoegd zijri. *-, gezaug. —eboek,
0. verzameling van liederen of liedjes.
Lieden , m. nirv. personen in 't algemeen.
vooral volwasscnen, doch zonder onderscheid
van geslaclit en zonder hepaling der menigte,
booldzakelijk van min aanzieniii ke mensehen:
Gerneene of Geringe lieden. in het dap;elijksche verkeer soms voor de leden van
een buisgezin Hi] vertelde het aan zsjne
lieden. ter vorming des meervouds van
vele met man samengestelde woorden, bij v.
ambachtslieden van ambaehtsman. Zie ook
Cul. en Luiden.
Liederen, o. mrr. van lied.
Liederlijk (-er, -st,)
en bw. slordig,
achteloos; inzonderh. zedeloos, ongebonden.
—heid , vr. (men. -heden.)
*Liedertafel, vr. in de laatste jaren in
ooze taal uit de Hoogduitsche overgenomcn
zangvereeniging zanggezelschap.

van lied ; fig. gemeenz. .lk weet er een
liedje van te zingen, ik heb het ondervonden. lk zal hem een ander liedje doen
zingen, ik zal hem van loon doen veranderen. Het lied jen is nit , het is gedaan.
Bet is het wide liedje, bet is steeds het
zellde. szauger m., —zangster,
yr. die liedjes hugs de straat zingt.
Lief, (-ver, -st,) by. en bw. aangenaam ,
dat veel genoegen geeft : Het is mij lief,
dat ik u hier vied. lets voor lief nemen,
zich cr mee tevreden stellen. Liever en liefst
worden vaak gebruikt als vergelijkingstrappen
van gaarne als: Zij drinks gaarne thee,
liever koffie doch het liefst brandewijn.
lk bli f liev e r te hut's. Ik ben liefst alleen.
Sams beteekent lieverin p 1 aa ts da a rvan,
als: Gij ontrangt hem met verwijtingen ,
waarom niet liever met stokslagen ? go-Held , wegens aangename en goede hoedanigheden zeer geacht of hoog gewaardeerd :
Mijn lieve Broeder. Hoe maken het de
lieve kinderen ? Als een overblijfsel nit
vroegere tijden , toen het adjectief; even
als nog tegenwoordig in andere talen , vaak
achter zijn substantief word geplaatst , (zelfs
Vader onze,) vindt men dit lief nog vaak
zoo gehruikt , doch ten onregte aan het
woord gehecht, bij v. Veiderlief. Men schrijve:
Kind lief , rneisje lief , vrouw. lief , man
lief, enz. In het dagelijksche leven draagt
veel den naam lief , wat em zijnc belangriikheid geacht words: Bet lieve
Het lieve brood. Onze lieve Heer. Onze
lieve vrouw , bij 11.-C. Maria. Lieve Heer!,
Lieve deugd , Lieve tijd ! , uitroepen van
verwondering of bevreemding. Ei lieve !
zie Eilieve. o. (des -s,) hetgene lief
is , zie Leed ; geliefde , vrijer of vrijster.

—dadig, (-er, -st.) bv. en hw. die liefdedaden bewijst. —dadigheid , yr.
—de, vr. die toestand des gemoeds, waarin
men een irmig welgevallen aan lets heeft,
zich in bet bezit of' genot daarvan verbeugt:
De liefde lot het geld. Uit liefde voor de
waarheid. Lets met liefde verrigten.*-, het
welbeliagen in eery' persoon , gepaard met
een ijverig streven , om diens welzijn to hevorderen : Liefde voor iemand hebben.
Liefde tot GOD. Ik doe het ter liefde van
hem. Iernand liefde toedragen. Werken
der liefde. welgevallen in een' persoon,
gepaard met den wensch om vereenigd met
hem of Naar te !even , welke heteekenis bet
woord in de meestc samenstellingen !weft :
Van liefde branden. Eene Platonische lie fde.
Ben kind der liefde, een onecht kind.
Sprw. °tide liefde roest niet , liefde, die
men vroeger aan iemand toedrocg , keert
later tern. De liefde is blind , Liefde
ziet geen teed, zij ziet de gebreken van
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dan tot morgen. —ste m• ea y r. (des
den gelierden persoon niet. s-, voorwerp der
-0, min?. -n,) geliefde. —talig, (er, -st,)
liefde : Zij is zijne eerste liefde, *-, bij
b y . en bw. minzaam, vriendehjk , voorko.
godgel. zucht , om bet geltik van zip
men , hettsch. —taligheid, vr. —tatevenmensch te bevorderen : De Christelijke
enz, zie bet meer juiste, doch minder
liefde. Werken der liefde. bij dicta.,
algemeene Lieftalig , enz. --waarminnegod. —deband, m.—debeeld,
dig , (-er, -st,) b y . die of dat liefde waard
0. beet(' van den minnegod. —debrand,
is.
minlebrand. —dedaad , vr. —dedienst, vr. —dedrank, mimic- Liegen, ongel. o.w .rnet Il.,(ik loo;. gelogen,)
eerie opzetteltjke ornwaarheid zeggen Hij
drank. —degaaf, —degift, vr. aalliegt, also' het gedrukt staat; gemoes.
(-zer, -ste,) 1w. en bw.
rneenz. Dat liegt er niet ow , dat is good.
fig. onbarmhartig, ontneMoogend. —deb. w. lets tegen beterweten aan als
loosheid, vr. o. een
waarheid opgeven Zij liegt het. remand
dier gerneensehappelijke rnaaltijden , welke
lets heelers liegen, hem tot cell' leugenaar
in de eerste tiidtri der Christelijke kerk
maken. —er m. (des -s, mrv. -s.)
werden gehoudcu en nog tcgenwoordig bij
—ster, vr. (nary. -s.)
de broedergemeente in gebruik zijn. —dem. pijl van den god der liefde. Liep , verl. tijd van loopen.
—derijk (-er, -st,) b y . en bw. die cent Lier , yr. (mrv. -en.) bij de ouden een
snaarspeeltuig , dat met de vingers werd
hooge mate van algemeene liefde omtrent
bespeeld. Dewijl men de gezangen daarmed
aridereri bezit en inzonderli. door woorden,
verzelde, werd de Tier bet zinnebeeld der
stern , gebaren en daden uitdrukt. —dediclaktitist : De Tier can de wilgen hangers,
taal, yr. — devlaag, yr. —devlam,

yr. —dewaardig, (-er, -st,) b y. —elijk (-er, -st,) by. en bw. dat welgevallen en vergenoegen opwekt , in eene hooge
mate aangenaarn is: Liefelijke toonen.
—elijkheid, yr. —hebben , onreg.
b. w. (1k had lief, liefgeliad,) lief& voor
iemand of lets gevoelen : Ziine kinderen
liefitebben. Het geld liefhebben. —hebber, (des -s, mrv. -s , ) die veel van
jets houdt : Ben liejlebber van bloemen ,
van oesters, van de vrouwen ; gerneenz.
Een oude liefhebber, d. oud man, die
nog veel van het schoone geslacht houdt.*-, inzonderh. iemand , welke eerie der schoone
kunsten beoefekit , zonder hoar tot zijne
hoofdstudie te maken. —hebberij yr.
(mrv. -en.) als : 'reel lief hebberij voor
jets heb'ben , veel van lets bonder). *-, aardigheid , zeldzaamheid : .liebt ge zijne
liefhebberzyen al gezien ? —hebberijstudie , yr. tegenstel I. van broodstridie.
—hebberijwerk, o. —hebster,
yr. (airy. -s,) die veel van icts houdt. —je,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van lief;
gehelde. —kozen, b. w. (ik lief koos
enz.,) zijne liefde en teederheid voor een'
iersoon door streelen , vleijen , kussen ,
enz. aan den dag leggen: Ben kind liefkozen ; fig. bij voorkeur van lets of iemand
houden , doch enkel in het verl. dcelw., als:
Geliefkoosde bezigheid. TOLLENS is zijn
geliefkoosde dichter. —kozer m. (des
psenry . Vs.) -kozerij,-kozing, vr, (mil%
ren,), het liefkozen. —1tokken, b. w. (ik
lieflok, enz.,) vleijen , streelen. —00gen,
0. w. met H., (ik liefoog, enz.,) lonken.
—st, bw. overtr. tr. van lief, ter iiitdrukking des overtr. tr. van gaarne , als Hij
wil gaarne bliiven, dock liefst niet laver

cen sterde dichtkunst vaarwel zeggen.
thans , zeker eentoonig speelrenbeeld.
wig , welks snaren door een rad met eerie

kruk worden bewogen. —dicht o. verheven dichtstuk , Welk geschikt is om op

muzick gebracht en gezongeri te worden.

—dichter, rn. —draaijer, m. —eirnan m. —emeisje, o. —en , 0.
w. met II., op de (liedendaagsche) tier spelen.

--kast, yr.
Lierlaairsv,
Iaauw. —en,

by. gemeenz. een weinig
b. w. (1k lierlaauw, enz. ,)

lierlaauw maken.

Lierrad, o. rad der tier. —speelster,
yr. —spel o.—speler, m.—tje, o.
(des -s, mrr. -s.) verkleinw. van Tier. -zang,
m. lierdicht, ode.
yr. (nary. -zen,) Nolte tussehen do
schaamdeelen en de dijen Pijn in de liezen.
--break, yr. break in de lies. --bail,
enz.)
yr. (Liesch, enz., zie

Lies,

vr. —luis
—gezwel, o.
y r. platluis. —ontsteking, yr.
tijd van laten.
Liet,
Lieveling, m, en yr. (des -s. mrv. -en.)

I

persoon , dien men boven alle andere liefheeft ; lig. lets, dat men boven andere voorwerpen bemint. —elingsarbeid, m.,
—elingsbezigheid, vr. geliefkoosde
bezigheid. —elingsdenkbeeld, o.
—elingsdichter, m. De overige sarnenstellitigen laten zich gemakkelijk vormen en
verklaren. —en, b. w. bemirmen, lief hebben,
bijna enkel in bet vent. dw. geliefd: Geliefde
kinderen. --er, vergr. trap van lief;
inzonderh. ter vervanging des ontbrek. vergr.
tr. van gaarne , zie Lief. — erlede,
coke! in : Van heverlede , bw. al engs , ang-

zamerhaad.—erd r In, (des -s, mrv. -s,)
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Ligt

liggen, niet storen of aanraken. Er ligt
gemeenz. woord van toespraak aan een'
nog wijn in den kelder. Voor of Ten anker
geliefden persoon. —erdje,o. (des -s, mrv.
-s.) verkleinw. van lieverd ; een lief kind.
liggen. Het woord ligt mij op de lippen,
Lieze, y r. (mrv. -n,) bij looijers, dun buikop de tong. Het zal aan mij niet liggen
leer.
ik zal het met beletten, ook : ik zal mijn best
doer,. Daaraan zal het liven. daarvan zal
onsmakelijk. *-, o.
(-fer, -st,)
het afhangen. Het ligt er al toe . het is
(des -s,) onsmakelijke spijs ; Lif laf van
praat, laffe praat. —fen, o. w. met 1-1., (ik
reeds beslist.*--, van plaatsen , als: Zutphen
ligt aan den IJssel. Lie oak Gelegen.
liflal, enz..) op eene Jaffe wijze liefkozen.
—ferij, yr. (mrv. -en,) Mane spijs ; het
AANir. 1.) De veil. tijd en het veil. deelw.
worden dikwijls verkeerdelijk gebruikt in
I i f la Wen. —je, o. (des - s, 7nrv.-s,) verkleinw.
plaats der zelfde vormen van leggen , als :
van liflaf.
lk lag (legde) het bock op de tafel.
Ligchaam, o. (des -s, mrv. -amen,) elk
(ling, dat men zien en vatten kan , tegenheb het bock op de tafel gelegen (gelegd,
stell. van geest : Een vast , doorzigtiy ,
geleid); en omgekeerd de teg. en de tier I.
tijd van leggen in plaats der ^elfde vorrncn
vloeibaar lischaarn.*-, inzonderh. de vaste
en v.oeibare deelen van dier en mensch ,
van als: Het bock legt (Iv) of
lei (lag) op de tafel. 2.) Gevolgd van! een
we;ke tot een kunstig geheel vereenigd sijr, :
antler werkw. in de onbep. wijs, bezigt
E'en yezont, , sterk , floodzgc want ; fig.
Een flood ychaant Een ligehaam zonder
men in plaats van het veil. dw. (gelegen)
de onbep. wijs (liggen) : Hij heeft liggen
ziel, een mensch zonder geestkracht. een
slapen. 3.) Even als staan en zitten, vorgeheel , dat uit verseheidene doelmatig verdert liggen, met een ander werkw. in
bondene deelen bestaat : Het wetgevende
de onbep. wijs verboraden , in de enkele
—kunde, vr. kennis van de
tijden te achter zich , doch in de samenligehainen. —loos , by. onbeligchaamd.
—pje 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
gestelde niet, als : Hij ligt of lay
te droomen. Hij heeft liggen slapen.
van ligchaam. —sarbeid, m. —sheweging, yr. - sbouw, m.-sdeel,
4.) De verwarring van liggen met leggen
schijnt oorzaak te wezen, datgelegen (gelegd)
o. —sgestalte yr. —sgestel , o.
zijit en liggen schier het zelfde beteekenen.
—shouding, yr. —skastijding,
yr. —stiracht , yr. —slid, o. —s5.) Even als staan en zitten, wordt liggen
in de volkstaal overtollig gebruikt, als:
oefening, yr. —ssmart, yr.
ligt altoos met Naar te twisten , d. hij twist
liAgehanielijk, by. en bw. can ligchaam
als: Liggen_
altijd met Naar. —gend,
hebbende , stoffelijk ; in het wezen van een
ligehaarn gegrond. —Reid, yr.
de goederen, landerijen. Liggende renters ,
Migdag, m. bij schipp. dag , welken een
een vast inkomen. —ger, m. (des -s, mrv.
-s.) watervat op een schip ; waar, die Met
sehip voor het laden en lossen ergens ligt,
zonder dat de sehipper daarvoor iets trekt.
afgaat; onderste molensteen. —ging, yr.
(mrv. -en,) wijze van liggen: De ligging is
—geld, 0. geld, dat aan een' schipper
fraai. *-, hetgene dient om op te liggen.
worth hctaald voor den tijd , lien hij boven
den bepaalden termijn ligt. --gen o. w. Ligt, (-er, -st,) by. en bw. dat een' geringen
met EL (ik lag, gelegen,) op zijne grootste
graad van zwaarte heeft: Zoo: ligt als eene
veer. !Bout is ligter dan ijzer. Ligt gevlakte rusten , in onderscheiding van zitten
en staan : De hond ligt op den stoel. Te
Lleed, gewapend. Ligte (d. ligt gewapenbed liggen. Gaan liggen , ziel, nederleggen.
de) ruiterij; fig. dat weinig moeite veroorzaakt , gemakkelijk : Ligt werk. Gij kunt
De wind gaat liggen, d. vermindert.
het ligt doen.*-, door B eene zorgen bezwaard :
Er liggen verscheidene boeken op den
onbeduigrond ; en met zinverzetting : De grond
Het hart is mij nu veel ligter.
lib t vol boeken. Het dorp ligt vol soldaten.
dend : Eene ligte wond. vlug : Ligt ter
De :older ligt vol turf. Bkven liggen ,
been zijn; fig. Ligt over iets heenloopen,
Met opstaan ; fig. De zaak bleef liggen,
Met met de vereischte naauwkeurigheid
had gem' voortgang. ziel, bevinden ,
behandefen of onderzoeken.*-, het vereischte
gewigt misser.dc : Ligte dukaten *-, gemakzijn : Aan de koorts , de tering, de mazelen
liggen , d. i. de koorts , ens. hebben. In de
kelijk te verteren: Ligte spijzen.*-, duizelig:
Ligt in 't hoofd zijn. *-, los van zeden ,
kraarn liggen. In garnizoen of bezetting
ongebonden : Ligte vrouwlieden. Ligt volkje.
liggen. De vijand lag zes weken voor de
Een ligt meisje. Zie Welligt. o. (des
vesting. In de gevangenis liggen. Op de
-s. mrv. -en,) vlies om het kalf, inzonderh.
kitien liggen. Op den loer &graven
liggen , waarvoor ook bet enkele liggen,
wanneer het reeds geboren is : Hetligt hangt
als : Hier difi t de Railer. Op sterven liggen.
nog aan de koe. —achtig bv. eenigszins
ligt. —anker, o. anker om te ligten.
Overhoop
, in de war zijn. Met iemand
overlioop liggen, d.
in onmin zijn. Laten
ekooi, y r. tneisje , dat ligt nkt iemand
62
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ellijk, bw. ligt. — en 5 b. w. ligt

Lijf
Iemand in lij leggen , hem in jets te bores
gaan ; hem overwinnen. In tij liggen, overwonnen zijn. lemand in lij houden , hem in
zijne magt houden , hem betengelen. Bijster in de lij zijn, zeer verlegen staan.
—dbaa,r, dat geleden kan worden,
dragelijk. —dbaa,rheid, yr. —elijlk
(-er, -st,) by. en bw. lijdbaar; lijdend ; geduldig. -delijklieid, vr.-den,ongel. O. w.
met Z., (ik Iced, geleden,) voorhij gaan , doeh
enkel in het verl. dw., als : Bet is king geleden , meer dan een jaar geleden.*-, met FL
duren: Bet feed lang. Bet leedniet lang. of hij
verscheen. b. w. ondergaan , inzonderh.
jets onaangenaams, dat "men niet - weren kan :
Smart lijden. Sehipbreuk lijden verdragen , uitstaan, dulden : 1k kan de pijn niet
lancer lijden ; fig. Zl:j Icon hem niet lijden.
lemandd 'feel mogen lijden , genegenheid voor
iemand hebben. Ik snag het lijden , ik het)
er nietstegen.*-, toelaten . gedoogen : 1k lijd
het nietlanger. De zaak lijdt gees

of ligter maken : Een schip ligten, een
gedeelte van de vracht ontladen. remand de
beurs,de huig ligten. ophellen :Het
anker ligten. 1k had naauwelijks de hielen
getigt , of de knaap verliet zijne boeken.
Den hoed ligten, afnemen. Het oog of De
staar ligten. remand uit den zadel ligten ,
fig. remand den voet ligten, d. i. hem van
een voordeel berooven. Volk ligten , soldaten
in dienst nemen. Geld ligten,, d. opnemen.
Bij houdt reel van (len beker to ligten, hij
drinkt graag. De hand ligten, a.) om een'
eed te Moen ; b.) (tegen iemand) om hem te
slaan ; c ) (met iets) t.) toegevend zip ;2.) voor
een' geringen prijs verkoopen ; 3.) slecht
bewerken. Ben vonnis ligten, zich een
afschrift van een vonnis laten geven ;
gemeenz.: lemmas doopceel ligten, kwaad
van hem sprehen.*-, o. w. met H., verligting
Ligten en zwaren, geven
aanbrengen ;
en nemen, inschikkelijk —enis , yr.
o. (des -s,) toestand, waarin men lijdt:
weinig in zwang , zoo niet geheel buiten
Het lijden van JEWS. In groot lijden
gebruik , verligting. —er, m. (des -s, mrv.
Sprw. Ba lijden komtverblijden. —dend,
-s.) klein vaartuig , dat van cen grooter een
b y. lijdelijk; in de genecsk. : Bet lijdende
gedeelte der lading inneemt Een' lister
(tan boord krijgen. bretel; hulpzeel.
( ziekelijke) deel. *P., in de spraakk., van cen
werkwoord , dat een !Oen uitdrukt : De
—ersnan, rn. (rim y . -mannen,) schipper
Nederlandsche taal &eft Beene lijdende
van een' I igter. —erschip, o. —geloowerkwoorden,maarwel een'llijdenden norm.
vig, (-er, -st,) b y . en bw. ligt en spoedig
—densgesehiedenis, y r. geschiedenis
geloovende, zonder vooraf te onderzoeken ,
van bet hider), inzonderh. des Zaligmakers.
of lets waar kan zijn. ---geloovigheid
—denspreek , yr. —denstekst, m.
yr. —gelooviglijk, bw —geraakt,
—densweek , y r. week voor pasehen.
by kitteloorimprikkelbaar,die I ig t boos word t.
—der , m. (des -s, mrv. -s,) die lijdt ; zieke,
—geraaktheid, yr. —hart m. en
patient ; in de spraakk. 4. naarrm, voorwerp
yr. die zich weinig om de wereldsche zaken
(der werking), bij v. lk sla den hond.
hekommert. —hartig, enz. , zie Lucht--Beres, yr. (mrv. -sen,) die lijdt ; zieke,
hartig, enz. hoofd zie Ligt--dig, (-er, -st,) by. en bw. weinig of niet
hart. —hoofdig, enz., zie Ligtsneer gebruik., onheil aanbrengend , ellenzinnig enz. —igheid yr. ligtheid.
dig; groot. —ding, yr. —dzaa,nra
-ink', vr. (mrv. -en,) het ligten; ver(-zamer, -st,) by. en bw. die lijden rnet g NMI (I
ligting; inzonderh. geligtesoldaten:Degeheele
verdraagt, geduldig. —dzaamheid ,
eerste listing keerde vane huffs. —omdei—dzaamlijk bw.
ne, yr. (mrv. -n.) —omdeintje O.
gemcenz. ligt vrouw- Lijf, o. (des -s, -yen,) menschelijk ligThaarti :
(des -s, mrv.
Ann den lijre gestraft worden. lemand tea
mensch. vr. geringe zwaarte. -vaarlijf komen, hem aanvallen. lemand to
dig , (-er, -st,) by. en bw. onbestendig;
willen ; fig. Net lijf en ziel, met alle
ongodsdienstig ; ligt, los, zedeloos; vermetel,
horst en buik : heelt een lung 11):f.
onbezonnen. -vaardigheid, yr. -vaarGeen bond om het lijf hebben ; fig. Die
diglijk, bw. -vink, m. en yr. ligthoofd.
zaak heeft nets om Mt lijf , niets te bedu:—zinnig (-er, -st,) b y . en bw. onbedachtgedeelte der kleeding , dat bet lijf
den.
zaam , on bezuisd. —zinnigheid, yr.
deter zin omgeelt: Een rtieuw lij f op eon
-heden,)
onbedachtaamheid
;
ligtzinsari,.
(
kleedje zetten. Ben ijzeren lijf , om bet
nige daad. —zinniglijk, bw.
ligchaam refit te bonder) ; zie ook Lijfje.
Ligutster, m. (des -s, mrv. -s,) een hcester*-, hulk: Pijn t hebben. de midgewas , mondhout.
del : remand om Mt lilf vatten.*-, maag en
KAU yr. lijden : remand in de lij (YerlegenBarmen ; de baarmoeder ; de endeldarm : Het
heid) laten , brengen. *-, inzonderh. bij
lijf ging hem uit.*-, persoon: Geld op onderzeelied., zijdc van bet schip, waarheen de
seheidene lijden zetten. *-, Leven : Te
wind waait: Het schip ligt in lij. In
zijn.Bij levenden litre zijn.Zijn lij f wagen,
remand
relicts , onder den mind rakrn ;
bergen. Lty en s ped verlie:en. Lijf tegen
"F ie lij swijten , hem ern voordeel afzien.

LIJkg.
Lijib
bet woord uit a.) eene dadelijke nanwezi,slijrzetten. Lijf en Leven wages. —arts,
braid van den toestand des werkw., its;
m. bijzondere arts van een grout heel , .
betamelijk , dat betaarnt ; b.) eene mogelijkgordel. —eigen, bv. met
—band,
oin in dies toestand te komen als
zijo Upham aan iemand toehehoorende.
sterfelijk., rer8 ankelijk ; 2.) aeliter overgan—eigendont, m. refit van eigeridom over
ketti ke bedriken de); in dit geval duidt het
ieniandspersoon; lijfeigenschap. —eigene.
woord aati, a.) de daad van het werkw., als :
m. en yr. (des -n, mrv. -n,) die met zijn lijf
bedriegelijk ; b.) cone gewoonte of hebbelij kaan iernand toehehoort. —eigenschap ,
beid , als: vergetelijk ; c.) do mogelijklreid
Yr. staat van eere lijieigene. —elijk, b y .
stiehtekik ; d )
ow iets voort to brengen,
liehamelijk.—elijkheid, Yr. —gehetgene dadelijk gedaan wordt, als: 14 ebruirecut, 0. tweegevecht. —gewaad, o.
kelijk ; e.) hetgene client te geschieden, ;Os :
ligehaamskleeding.. —je, o. (des -s, mrv.
veraehtelijk, bedenkelijk ; f.) heigene gekeurslijf,
-s.) verkleinw. van 1ijf;
dam] kan worden, als: Doenlijk. AA NM. In
keursje. —jonker, m. page. —kastijeukele gevalieti vordert hot gehrtrik ljks in
ding, y r. lijfstraf. —kleur, yr. vleesehdagelijks,jaarkjks , die
plaats van lijk ,
k !cur; 1 ievelingskleur. —kneeht, rn.
als bijwoorden ch aannemen om bijvoeg.
Iakei. --host, m. lievelingskost.
naamw. te warden. b,i;v.: Dajelijksch brood.
der, yr. haarmoeder. — oefening, y r.
Een jaarlijksch feest.
ligchaamsbeweging. —rente, yr. inkomen,
dat iernand zijri gansche !even geniet ; vet- Lijk, yr. (mrv. -en,) scheepsw. intrw,, dat
condom de zeilen genaaid worth,: Het zeil is
hoogderente. die men van een geleend kapiuit de lijken, nit den rand gescheurd; fig. Dat
tail gedurende zijri !even bedin8t, terwijt bet
sloeg mij uit de lijken, dat bracht nrij in verkapitaa! bij overlijden des sehuldeischeri de
legenhcid. flij stond, alsof hij uit de lijken
eigendom des schuldenaars wordt : Geld op
geslagen was, hij was gelled bedremmeld.
liffrente zetten. —rok,m.een korte pries—sber- Lijk, 0. (des -s, mrv. -en.) flood ligehaarn:
terkleeding. —sbehoud,
Een lijk rolgen , ter aarde bestellen.
gang, vr. behoud van het !even. —schut,
—aseh,
—fteittig, by. als een
In. weleer, lijfwacht van can groot beer.
yr. —beg-raver, m. —begraving,
m. mrv. erven, die kiuderen
yr. —bus, yr. aschkrtrik. ---licit,
Nan den erflater zijn. —sgestalte, yr.
gedicht hij gelegenheid van een lijk, inzonlighaamsgestalte. —sgeva.ar,, o. !evensderh. tot !of des overledenen. —dienst, vr.
vvaar.—stoet m. gevolg, stoet, -stra,f,
80dsdienstplegtigheid hij ge!egenheid van een
yr. ligchameliike strar.—straffelijk, bv.
Itjk. —dra.ger, rn.
Iran den Iijve stralrende ; crimineel. -situkje,
n. gerneenz., geliefkoosd stnkje. —togt, in. liAjtien, b. w. p;elijk rnaken. *-, ongel. o. w.
: !let portret lijkt niet.-,
met U.,
ritehtgebruik. —togteliiik ,by. —togschijneri Hij hykt een eerlijk man te
ten, b. w. (ik fijitogt . enz.. ) vat, cell'
yourzien , het vruchtgebruik van iets geven. *-, aangenaam zijti vlijen Die meidleek acs
—togtenaar, m. (des -s, mrv. -s,) 1 niet. eveel , hw. b:jaa veroud. °river-togtenaarsche,—tor,tenares,f se}) i II ig , bet zelide.
tranen bij eene
—tra- Lijkgebaar, o kIa;ten
Wr. die het vruchtgehruik
begralenis. --genoot, rn, en y r. die eene
want, m. hijzoudere trawani. —verf,
hegrall-Nris bijwoont. --huffs, o. huis,
--verve, vr. lijfkleur. —vrij, by. biliten
waarin !Wien worden neergezet. --Je, o.
lij:eigensehap. --` y acht, yr. persoon of
-klagt,
(des •s, mrv.-s.) verk kin w. var y
personen, welke een groot beer hewaken.
o. (mrv.
vr. lijkzarig , lijkiliell:.
—wapen, o. —zaak, yr. —make-kleeden,) doodkieed; (nirv.-kleederen,)rouwlijk, b y. crimineel.
kleed. -koets, yr. koets, waarin lijken naar
Liki k uitgang van hijvoeg. naarnw.en hijwoorde begraafplaats gevoerd worden. -kosten,
den. Hid wordt gevoegd I.) achter zei rsi.
laken, o.
traarnw. en beteekent 1.) eerie gelijkheid
rn. noir. hegrafeniskosten.
laken over de doodkist ; lirmen laken ter hekoninklijk , mannplijk ; 2.) eene wijze,
klerding van een' doode, —lucht, vr.
mondelijk ; 3.) ren eigendom: bisschoppelijk,
—offer, o. —opening, y r. —pleghuiselijk ; 1.) eene oorzaak of eene werking ,
tigheid, vr. —pligt, m. laatste pligt.
als: gevaarlijk, schandelijk ; II.) achter
—pracht, vr. lijkstaatsie.—rede, yr.
bijvoeg. naamw, en duidt eerie gelijkheid in
retie bij gelegenheid van een'doode. -reuk,
een' [Hinderer' grand aan, als: ziekelijk,
rn. —rouwstaatsie, vr. lijkstaatsie.
zwakkelijk.AA NMER K.Achter bijvoeg.naarnw.
(Lijks, Lijksch, zie Lijk.)
dient hij echter voornamelijk ter vorrning van
—schuld, vr. doodschuld. -schoubijw., die men in de latere jam' intusschen
wer,m.—schouwing,yr.(Lijks
rneer en meer vermijdt ,
listiglijk ,vur:gdoges, o. mrv. gates 'wigs de lijken.)-lcjk;
III.) achter werkw. 1.) achter nict—staatsie, vr. htigrafenis ; lijkstoet.
overgankeliike (onciidige)
dit 5eval drukt
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stapel, m. brandstapel. —stoet, m,
stoet , die een lijk verzelt. —toorts, yr.
—nil, m.nachtuil. —vuur, o. ontstoken hrandstapel ter verbranding van een lijk.
—wagen, m. —weg, rn. weg, over
welken een lijk naar de begraafplaats worth
gevoerd. —zang, m. gratlied.
Lijm, yr. en o. (des -s,) een taai ligchaam,
waaraan datgene, hetwelk er mede in aanraking gebracht wordt, vastkieeft ; inzonderb.
de kleverige stof, welke uit versehiliende
dierlijke zelfstandigheden Nereid wordt :
Lijm koken. Er is geen lijm in het papier.
—achtig, enz. , zie , enz.
—bak, m. —en, b. w, met Lijm bestrijken : Bout can elkander lijmen.
van lijrn laten doortrekken : Papier lijmen.
o. w. met
s'E-, met lijm stevig maken.
lijmig worden : Het meel lijmt in het
brouwen ; fig slepend en temerig spreken
Zij lijmt sterk. —er m. (des -s, mrv.
enz.
-S.) —erig enz. , zie
—erij yr. (mrv. -en.) lijmkokerij.
—garde, yr. lijmroede. - ig , (-er,
-st,) bv. en bw. lijmachtig, naar lijm gelijkende ; fig. temig in 't spreken. —ig.
held, yr. lijmachtigheid fig. temigheid
in 't spreken. —ing, yr. —kamer,
yr. hij papiermak. , kamer , waar het papier
wordtgelijmd. —ketel, m. hij papiermak.,
ketel , waarin de Nit) wordt gesmolten.
—koker, m. —kokerij , yr. het
koken van Lijm; plaats , waar lijm wordt
gekookt. —kwast m. —pan , yr.
—pot, m. —roecle, —stang , yr.
yr. met vogellijm bestreken takje. ster ,
yr. (mrv. -s.) —stok , m. lijmgarde.
—ton, yr. —vat, o. —water, o_

Idkt
lijnfje loopen , in de Iij zijn. Bij moest
can dat lijntje niet getrokken hebben , bij
had er niet van moeten reppen. Bij zit can
7tlijntje , hij is gevangen.—trekkerij,
yr. linieerfabriek. —waad, o. (des -s,
nirv. -aden,) linnen. —zaad, o. vlaszaad.
—zaadtioek. o. —zaadolie, vr.
Lijspond, o. in den handel, 15 °ride
poriden.
Lijst, yr. (mrv. -en,) boordsel ; aan een
seheepszeil, lijk; rand tot inzetting van eon'
spiegel , schilderij, enz. ; rol , register: Rene
lijst ran onregelmatige werkwoorden. —e-waken , o.—emaker, m.—en, b.
w. in eene lijst zetten.
-s,) eon zangvogel, welke
Lijster, yr.
om zijn smakelijk vleesch zeer geacht is :
Zingen als eene lijster. —bek ,
—bes, yr. eene roode bes, waarrnee lijsters worden gevangen. —besseboom,
m. —boog, m. lijsterstrik. —darm ,
tn. —ei, o. —kop, m. —nest, o.
—net, 0. —poot, m. —strik, in.
strik , waarin men lijsters vangt. —tje, o.
(des -s, ntrv. -s,) verkleinw. van lijster.
—veer, yr. —vlengei, m.
Lijstje 0. (des -s, nary. -s,) verkleinw.
van hjst. —lijn, yr. zekere lijn op schepen.
—werk, o.
Lijveloos, by. levenloos. —ig, (-er...st,)
by, zwaar van lijf ; fig. stevig dik : Lifrige
stroop , win. dik , zwaar: Een ltjvig
boekdeel. —igheid , yr.
Lij-svaarts, bw. onder den wind. —zeil,
0. zeil , dat aan de eene of de andere zijde
van een hoofdzeil door middel van cone verlonging der ra wordt uitgezet en bij elken
gunstigen wind bikezet worst. —zijde,
yr. zijde welke van den wind afgekeerd is.

—zieden o. —zieder ,.m. —ziederij yr. Iijmerij.
Likartsenij , yr. artsenij om to likken.
Lijn, verouderde nitgang ter vorming van Likdoorn., enz. zie Lilkdoren, enz.
yerkieinwoorden. Men heat daarvan nog Likdoren, m. pijnlijke verharding, inzon-

enkele overblyselen , bij v. maagaelijn
derli. aan de teenen : Fen' likdoren snijden.
niniftijn, oogelijn.
-roues, o. -middel. o. -pleister, yr.
o. (des
—trekker, m.
Lijn, yr. bier en daar nog ,
yr. —zalf, yr.
verkort van lijnzaad, als: Lijn zaaijen. Lihhout. o. gereedsehap , waarrnee de
*-, yr. (mrv. -en.) dun touw : De lijn
sehoenmaker bet leer glad wrijit. —kesk astmaken ; fig. Z9Y trekken, eene zij
baard, m.likkebroer.—kebaarden,
zijn censtemmig. zij werken elkander in de
o. w. met H., (ik likkehaard. enz.4den mond
hand. dunne koord ter dienste van met—kebroer, rn. smuller,, simselaars , tirnmerl., enz. ; bengelkoord , zie
per. —ken, b. w. lekken , de tong; over
ook Zetlijn. 4c., in de wisk. , linie ;
lets been en weer slepen : De katten likken
lijnhout, liniaal. —baan vr. touwbaan;
zich den baard ; fig. bedriegen. met de
fig. Fen lads als eene hjnbaan een zeer
tong naar binnen slaan : De kat likt de melk
(be!) liu:s. —draaijen, o. touwslaan.
van het bord.'-, met een likhout glad maken.
—draaijer, m. touwslager. en ,
—tier, m. (des -s, 9nrr. -s.) —king,
1). w. linieren. —koek m. kook van
yr. —pot, m. pot met likartsenij.— steen,
nitgeperst lijnzaad. —meet, o. tot meel
m. glanssteen. —ster, yr. (mrv. -s,) die
gebrachte lijnkoeken. —pen, yr. linieerpen.
likt.
—regt. bv. en bw. zoo regt als eene !kin. Likteeken, 0. overgebleven teeken van
—stager, m. touwslager. —tje 5 o. (des
eene wond, enz. en , b. w. (ik likteeken,
-s,
•q,) verkleinw. van Fir); fig. In het
enz.,) met likteekenen bedekken,
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is de tiitgang meertnalen tinge , fils
Blindelings , ruggelings , van welke soma
door aanhechting van ch weder bijvoegel.
(ik lillebeen, enz.,) met de beenen billet ' .
naamwoorden gevormd women: Ruggeling.
—len , o. w. met H., van de spieren in een
seize sprong.
geopend zieltogend dierlijk ligchaam . trekLings , uitgang van biju oorden , zie Ling.
ken en beven : Het_ lillende ingezvand.
trillen : .Hij lilt van &rude. I k gaf hem LingscTa , nitgang van bijvoegel. naamw.,
zie Ling.
een' slag, dat hij lade. —ling , yr.
Limoen. m. (des -s, mrv. -en,) eene kleine Liniaal o. (des -s, mrv. -alen,) eene regte
strook bout, metaal , ivoor, enz., waarvall
soort van Citroen met veel sap en eene dunne
men zieh bedient , om er lijnen lan ds te
schil. —boom m. —drank m.
trekken. —aaltje, o. (des -s, mrv. -s,)
o. zekere
monade. kist , yr.
verkleinw. van liniaal. —e, yr. (mrv. -ii n.)
plant. —nat , o. —pit, yr. —sap , o.
lijn , streep ; evennachtslijn ; rij soldaten
—sail', y r. —tje , o. (des -s, mrv. -s,)
rid schepen in slagorde naast elkander, waarverkleinw. van limoen. —water , o.
van linieschip ; sterkte ter dekking van een
Linde , yr. (mrv. -n.) een irdandsche boom
land , versehansing ; geslachtregister. - +Eermet een zacht bout en welriekende hloesems.
der,m. (des -s, mrv.-s.)-eeerfabriek,
-bast m. — blad , o. —bloeisel,
yr. inrigting tot het vervaardigen van geo. —bloesem , m. — bloesenrwaliniiierd papier. —erpen, yr. —eren,
ter , o. —boom m. —boomen ,
b. w. van lijnen voorzien . (op papier enz.)
onverb. b y. —bosch, o. —honig, m.
lijnen trekken. —eschip, o. krijgssehip,
bonig, welken de bijen uit de lindebloesems
dat stukken genoeg voert (50 en meer) ,
verzamelen. —laan , y r. —loof , o.
om mede in slagorde te vechten. —troe—n, onverb. bv. lindeboomen. —schors,
pen, m. mrv. geregelde troepen ter onderyr. —tak , m. —top , m. —wortel ,
seheiding van schutterijen.
m.
Ling , nitgang , waardoor A.) zelfst. naamw. Link , vr. weinig gebruik. , striem ; scheur.
gevormd worden , als: I.) van andere zelfst. Linker , woord van samenstelling , om die
zijde aan te duiden , op welke wig bet hart
naamwoorden, en wel 1.) om een' persoon
hebben , en alles, wat aan of naar die zijde
van het mannelijke of vrouwelijke geslacht
m. (des -s, mrv. -s,)zie Lingelegen is.
aan te duiden. die op de door het zelfst.
kerd.—arm,m. - --bakkebaard,m.
naamwoord uitgedrukte zaak eene zeer
—been, o.—borst,vr.—broekzak,
naauwe betrekking heeft , als : Dorpeling ,
m. (des -s, mrv. -s,) slimme gast.
m.
kamerling, hemelling, stedeling, veldeling ;
—dij,vr. —dijbeen, yr. —duim m.
of 2.) eene zaak , van zeer nabij overeen—elleboog, m. —hak, yr. —band,
komende met die, welke door het voorgaande
yr. —handschoen m. —heup
woord uitgedrukt wordt , als : Duirneling ,
vr.—heupbeen, o. - hiei, in. - kaak,
ringerling , voeteling ; 11.) van bijvoegel.
yr. —kakebeen o. —karat, m.
naamw.. om een' persoon van het mannelijke
—kieuw, yr. —knie yr. —knieof vrouwelijke geslacht aan te duiden , die
schijf,, yr. —koon Yr. —knit , yr.
cene door het bijvoegel. naamwoorden uitge—laars , yr. —lies , yr. —mouw
drukte hoedanigheid of eigenschap bezit ,
neusgat, o. —nier, yr. - oeyr.
als : Nieuweling , vreerndeling ; III.) van
ver,, m. de oever aan de linkerhand
telwoorden even zoo, als: Tweeling, drieling;
wanneer men bij bet afvaren eener rivier
IV.) doch meest van werkwoorden, en wel 1.)
het gezigt naar den mond keert. — oksel,
van niet-overgankelijke(onzijdige).orn een'perm. —oog. 0. — oogappet —oogsoon van het 'flannel. of yrotiwel. geslacht aan
Nolte • vr. —ooglid o. —oor,, o.
te duiden, bij Wien een door het werkw.
—oorlel, yr. —pand , o. —pijp,
drukte toestand plaats heelt , als : Afstamyr. van eene broek. —pink, m. - pots.
vlugteling ; 2.) vat; overgatikelijke
m. —poot, m.—scheen, yr. - scheen (bedruyende) werkwoorden, om een'mannel.
been. o. —scboen, m.—schouder,
of vrouwel. persoon aan te duiden a.)
Iemand over den linkerschouder
m.
Welke het bedrijf verrigt als: Boeteling
(met minachting) aanzien. —schoudercuigeling ; b.) welke bet bedrijfondergaat,
blad , o. —slaap , m. aan het hoofd.
als : Verbanneling , (anders balling ,) lieve—tepel , m. —vleugel , m. —voet ,
ling zendeling ; 3.) in dezen zin ook meerm. —wade, yr. —wang. yr. —wenkmalen van yeti. dcelw. als : Verworpeling
braauw, yr. —wreef, y r. —zak,
verdreveling ; 4.) door welken bijvoegelijken
vr.
m.
naamwoorden en hijwoorden gevormd warden
van zelfstandige naamwoorden als : Rem Links , bw. aan of naar de linkerzijde. - eh,
(-er, -ste,) by . en bw. aan de linkerzijde
mondeling bevel, mondeling beloven. WanHet lintsche huis ; fig. Linksche streken
neer dergelijke woorden enkel bijwoordon zijn.
Lill

Lit „ o. (des -50 p,estold vleeschnat. -flat.
,
tig bv. —lebeenen , o. w. met
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looze streken. *-, die zech gemeenlijk van
tje , o. —letter , Yr. letter, tot het I:Ude linkerhand bedient ; lig. lomp Wat zijt
spreken van welke de lippen gevorderd worye van daag weer linksch.
den , b. v. b, in. —penponunade yr.
Linnen , 0. (des -s, mrv. -s,) lijnwaad,
—viseh, rn. geslacht van visschen met
stof geweven van draden, welke van vlas
scherpe tanden cn dikke lippen.
yr.
zijn gesponnen ; betgene men van linnen in Lis , yr. (nirv. -sen,) gedraaid snoer of lint,
de buishouding of tot kleeding gebruikt :
tot cen oog geyormd , om daarin lets vast to
Het linnen nazien. Het vuile linnen. *-,
makes : Een kleed met gouden lissen.
onverb. b y . welligt nit linnenen(zieGaren) Liseh, o. (van het -, mrv, lisschen.) ern
gewas met fraaije bloemen, elders pinkstersaamgetrokken "van linnen vervaardigd :
bloem geheeten. -blad o. -bloem $ yr.
Linnen sokken. —bewaarster y r.
—bleek, yr. —bleeken, o. —blee- —dodde, y r. raboorden. —knop
ker,, m. —bleekster,, yr. —goed,
knop van bet Tisch. —wortel , in.
0. linnen, --Handel m. — kairner, Lisje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van Lis.
yr. —kas 9 —kast y r. —kist y r.
—koord, o. ronde koord.
—kooper, m. —koopmanschap, Lispelen, 0. w, met El., lispend spreken ;
vr. linnenbandel. —koopster
fig. van den wind , de bladeren , enz., ruiy r.
-kraam , yr. linnenwinkel. —meid
schen : Lispelende bladen. *-, b. w. lippen.
vr. meld , die bet linnen bezorp,t. —naai—pen o. w. met H., bij het spreken clikwijls met de tong tegen de tanden stooten:
jen o. —nnaister, yr. —na,aisterswinkel
Met de tong ltspen. *-, b. w. lispend uiten of
—naald , vr.
-reeder, m.-reederij,vr. -vrouw,
spreken. —er, in. (des -s, mrv. -s.) -ing
,
vr.—ster
vr. vrouw, die bet linnen bezorgt. -wasekyr. (mrv. -s.) —tong, m. en
ster,, yr. —weven o. —wever
yr. (des -s, nary. -en,) die lispt.
m. —weverij, y r. —winkel m. Lissen, b. w. van lissen voorzien.
Lins vr. (rnrv.
) linze ; een aan beide List, vr, (mrv. -en,) geschiktheid om zich ter
zijden bol p;eslepen glas. —vormig by.
bereiking zijus oogmerks van gebeime middeZae
Linze,
len to bedienen , opdat het bereiken van dat
Lint, o. (des -s, mrv. -en,) dun weefsel van
oogmerk niet verhiuderd worde. Sprw. Armoede zoekt
bet daartoe aangewende
zijde, wol , garen, enz „ dat weinig breedte
middel : List gebruiken.
o. (des
heelt : Met linten versieren.
by. en bw. list bezittende : Een listig wijf.
-s, mrv.-s,) verkleinw. van lint.—fabriek,
in list gegrond Listige streken. Listig
vr. —fabrikant rn. --anoien ,
handelen. —igheid yr. —iglijk bw„
—touw, o. Platte koord. —werher, m. —wever, m. —weverij , Liverei, yr. (mrv. -jen,) kleeding, welke cen
yr.
beer zijne bedienden naar de kleur van zijn
—worm m. de
wapenvcld laat dragen ; fig. gewaad: De
naam van ondersdleidene soorten van platte,
lirerei van den winter. —bediende
itaehtige gladde wormen, die naar een lint
m. —broek, y r. —hoed, m,. —lint, o.
gelijken en zich in de ingewanden van dieren
—rok
--yolk, o.
en menschen ophouden.
Linze , yr. (mrv. -n,) platte ronde en aan Lob, vr.(n.rv. -ben,) neerhangende halskraag;
beide zijden bolle vrucht van een peulgewas. inzonderh. aan de handen , manchet ;in de
—nakker, m. —nboom, m. boom , onticedk. Lobben, kwabben. —beren,
o. w. met H., zich in eerie vloeistof heen en
melks zaad in eene blaasvormige doorzigtige
peril ligt. —nbouw m. —nmaal
weer bewegen, waden. —berig, (-er -st,)
0. .--nsehil , y r. —nsoep vr. —nbv. van nat of van spijs, dik en trillend.
veld, o. —nvormig , by. linsvormig.
—berigheid , vr. —bes, m. (van den
Lip , vr. (mrv. -pen s ) een van de twee be--s, mrv. -sen,)gemeenz. lompe jongen ; eenvoudig mensch, sukkel. —man, m. kraagwegelijkc vleezige randen des monds bij menschen en dieren , welke de tanden bedekken
man. —our, m. bond met lange hangende
411 den mond sluiten
ooren ; fig. lobbes. —oorig (-er, -st,) by.
heb nat noch droog
met lange baugende ooren ; Ii y. cenvondig,
orer miine lippen gehad, Filets geileten of gedronken. I k heb het woord
onschuldig. —oorigheid, yr. fig. eenop de Zippers. Ik zal dat op de lippen nevon ligheid , ooschuld.
men , gerneenz. dat weinigje uitdrinken. De Loch, o. (des -s, mrv. logclien,) weinig
lip later,, hanqen , pruilen ; ook : schreijen,
gebruik., gat, opening. —gat, o. bij schipp.,
gat , waar het voile water door loopt. —je
Het zal nimnier over mijne lippen komen ,
verkleinw. van loch.
ik zal er nimmer van spreken.*-, wegens de
o. (des -s, mrv.
oak aan anderedingen: De lippen Modder, rn. (des -s, mrv. -s,) wellusteling.
eerier wood,
der.
baarmoeder.
nitstekende
—en 9 o. w. met II., verliefd zijn ; zich
zachtkens been en weer bewegen: In het bed
strook bouts. —je o. (des -s, mrv. -s.)
verkleinw. van lip. —klier,
—knit- I iodderen,(1. lnijeren. —gezigt, o. verliefd,

-ix, (-er, -st,)
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gezigt. —1g,—lijk (-er, - st,) by. en law.
verliefd, teeder. —oog, 0. lodderig
oog. m. en y r. die verliefd nitziet.
—oogen o. w. met H. , (ik !odderoog , enz..) verliefd uitzicn. —oogig,
zie Lodderig. —zoet, by. zeer verlield.
Leech , veronderde veil. tijd 'van lagehen,
die nog sores bij diehters voorkomt.
Loef, yr. tegenstell. van lij, windzijde: De
loef hebben. d. i. den bovenwind. Te loef van
ons, aan de windzijde van ons. Loef houden,
h oed bij len wind zeilen. Een schip de loef
ofwinnen, a Antypen , afsteken loeiwaarts
%an cell schip korner) ; fig. fernand de loef
afsteten . hem te boven gain of overtrefren.
- - -gierig, (-er, -st,) by. te Yee! aanloevend:
Een loefgierig schip. --- p als, m. loci.
—hout, o. roeipin, dol. — waarts bw.
aan de loefzijde: Loefwaarts aanzeilen.
Loegen, w. in Groningen, stouwen ; vlijrn Turf loegen. —er, m. (des -s, mrv. -s.)
--stet, yr. (mrv. -s.)
Loeijen, o. w. met H., het natuurlijke gekid van runderen voorthrengen , elders
bulken ; fig. van den mind, den dander, enz.:
De donder loeide.
Loenie yr. (mrv. -s,) in Groningen, kalfsbout met bet lendestuk.
Lioensch, by. en bw. een weinig scheel Een
loensch gezigt. Hij zag mzj loensch aan.
Loer, m. (des -s, mrv. - en, het loeren : Op
den loer liggen, staan , op eene gunstige
gelegenbeid loeren; bij jagers , wild op eene
locrplaats trachtcn te sehieten; fig gemeenz.
remand een' loer draaijen, d. i. hem bedotten of bedriegcn, kern beet nemen.
onnoozele , doch volgens BILDERD1J K kwalijk
gebruikt in deze beteekenis. — entan zie
Loerman. —en , o. w. met H., gluren,
scherp toezien, vooral met bet doel , om jets
in zijn hezit te kriken: Hij had reeds lung op
dat ambt geloerd. h. w. iemand eery' loer
draaijen. —gat, o. Hoek, m. —huis,
0. —man , m. lapkaas. —moorder,
m. sluiprnoorder. —oogen o w. (ik
loeroog, enz. ,) Omen, seherp toezien zie
Loeren, o. W. —em m. (van den -, mrv.
- sen,) onnoozele, loer. —plaats, yr.
plants. waar men lets kan afloeren of bespieden. —vogel, m. jagtvogel, lokvogel ; fig.
bespieder.
Coeven , o. w. met H., tegen den wind inkrimpen. —er, enkel Te loever, zie

Loefwaarts.
Lof, zie Moof.
Lof, to. (des -s.) het uiten zijner goedkeuring
over de eigensehappen en daden van evil'
ander' , vooral wanneer ze goed zijn : Met lof
van iemand spreken. rocm, ecr: Iemand
lof toezwaaigen. Tot lof strekken. Siww.
Eigen lof stinkt, als iemand zich zelf roemt,
verdient hij weinig geloof. God lof gemeenz.

Loa
God dank. o. (des -s,) bij R.-C., zeker deel
van hunne eeredienst. —bazuin, yr.

—dicht, o. —dichter, m. —felijk,
(-er, -st, ) by. en bw. lofwaardig; fig. doorluebtig. —felijkheid, vr„ —galm
nr.„ als: Den lofgalm over iemand aanheffen. iemands lofverkondigen. —geruellit,
0. lof. —gesprek o. lofspraak.
—gezang, o. !oriati tc. gierig, (-er,
-st,) b y . beff eerig naar lof.
yr. _....hunkeren o. w. met Ii.. (ik
lofhtinker,, enz.,) naar lof imrikeren,
m. lottniting. —lied, o.
--offer, 0. darikolrer. --psalm, m.
—rede, yr. rede tot iemands ioi: Eene

lofrede op iemand houden.—redenaar,
m. -spraak, vr. -spreken, o. lof.
, m. ceretitel. —tuiten , b. w.

(ik loftnit, enz.,) vleijen.; —tuiter, in.
(des -s, mrv. -s.) —tuiterij, —tailing,
yr. (mrv. -en.) bet loftuiten ; loi.
o. (des-s. mrv. -s,) verkleinw. van
!of t u it ing. —waard, b y., waardig,
(-er, -st.) b y. en bw. prijzenswaardig , loilelijk. —waardigheid, yr. --waarliw. (Lofwerk, zie Loofwerk.) —zang m. gezang tot lof van
God , van mu' mensch : Een' lofiang aanheff en . zanger, m.
Log, (-ger, -st,) bv. en bw. dat zich wegens
zijne zwaarte sleehts met moeite last bewegen : Een log gevaarte.
vaddig, tram;
hot. dom o. (des •s, nine. -gen,)een plat
driekant houtje, dat, aan eene lijn bevestigd
en in zee geworpen dieut ter bepaling van de
snelheid der vaart. —boek o.
Logement, o. (des -s, mrv. -en,) herberg ,
waar men op reis, enz. voor korten of langeren
tijd vertoeft. —houtder, m. —houdster, Yr. —je, 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van logement.
Loges, enz., zie Leugen, enz. —straffen , b. w. (ik logenstraf, enz.,) iemand van
eene leugen besehuldigen, overtuigen ; de
onwaarheid van icts doen Idijken.
Loggat 0. traag zeilend schip.
Logger, rn. (des -s, mrv. -s.) soort van platbodemd schip. —ije o. (des -s, mrv. -s )
verkleinw. van logger.
Logheid vv. bet log zijn.
Loglika, yr. lijn aan het log.
Loh o. (ins -s, rare. - ken,) loch.
Lok ,• (mrv. -ken,) cent mcnigle vervenigde haren : Gouden lokken, fraaije blonde
'Jaren. *-, kunstig ineengerolde baren in
Glen rick en aan de zijden.
Lokaas, o. lokspijs ; fig. heweegmiddel ,
verleiding. —azen, b. w. (ik lokaas, enz..)
met aas lokken ; fig. aanlokken, verleiden.
—brood , o. lokkebrood. duif, yr.
—eend, Yr.. zie Lokvoge1.
• initje
f
je
, waarmede men lokt.
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–geld, o. –gift , vr. gesebenk waarmede men lokt. (Lokje, o. (des-s, mrv.
-s,) verkleinw. van lok ; in sommige streken.
een diep sehotelije.) liebrood, o. brood,
maarmede visch, cnz. wordt viola; fig.
beweegmiddel , verleiding. — ken , b. w.
met zekere geluiden tot zich roepen : De
haan lol t de hennen. De jager lokt den
bond. door lokspijs, een fluitje of door
roepen tot zich doen kotnen ; van menschen
omtrent menschen, tot lets overhalen ; fig.
Titans lolt ons 't weer naar buiten. --ker,
m. (des -s, mrv. -s.) —kig, - er, -st,)
aanlokkend , verleidelijk. (Lokkig, (-er,
-st,) b y . 6elokt.) —niees, yr. zie Lokvogel. —sel, o. (des -s, mrv. -s,) betgene lokt, aanloksel. spijs , yr. lokaas.
—ster, yr. (nay. -s.) —trek, ni. (mrv.
-treken,) aanloksel. —vink m. , zie
Lokvogel. —vogel, m. een afirrigte
°gel , die andere vogels [poet aanlokken.
—iwoord o. woord , met hetw elk men
iemand track te lokken.
*Lol , vr. gemeenz. aardigbeid , grap : V oor
de lot. Lot hebben. —len , o. w. met IL,
van kitten, zeker geluid voortbrengen, dat
ook krollere beet ; fig. van menschen, slecht
zinger) ; zotten Map uitslaan. (Lollen,
0. W. met H. , zich boveu een' vuurpot
(lollepot) warmen. Collepot, m.) —ler,
En. (des -s, fire. -s,) lollende kater ; fig.
crbarmelijke zanger; die zotten klap uitslaat.
—ling, yr. --ster vr. (rnrv.
Lombard, m. (des -5. mrv. -s, -en.) bank
van !ceiling : In den lombard zetten, staan ;
Bij hem gnat men in den lonibard ,
hij verkoopt zijne waren zeer dour.
—briefje, o. bewijs van in den lombard
verpand goed. —en, o. w. met H., woekeren.

—bonder, m. —houdster, yr.
—ier, in. (des -s, mrv. -s,) lombardbou-

Last
Pout, dwaling. In sommige streken beeft
bet de beteekenis van groot , bij v.: Een lornp
paard , dat zelfs fraai kan zijn.
Lomp yr. (mrv. -en,) oude vod, versleten
lap : Lampert gadren koopen, scheuren
happen. *-, zekere suiker. (Lompelijk,
bw. lomp. Lompen , b. w. gemeenz,
bedotten, bedriegen.) e: bak, rn bak ,
waarin de lompen worden gestampt. —enbank., yr. bank met twee regtop staande
rnessen, waarop de lompen %%order/ geseheurd.
— enben , yr. lompetimand. — engaarder,, m. –gaarster, vr. – entiandel, m. –handelaar, tn. –enhok, o. –enkamer, vr. –enkist,
yr. soort cart lost, waarin men de lompen
kapt. –enkooper,, m. –enkoopster, yr. –enkrainer, m. –enxnand , yr. –enmes. o. –ennet
0. net , waarop men de lompen sorteert.

–ensclaeurder, –enschenrster, yr. –enschuur, vr. –enzak,
m. zak , waarin men lar ks de buizen de
lompen opzamelt: Met den lompenzak gain.
groote zak , waarin lompen worden verzonden. --enzolder in.
Lomperd, m. (des -s, mrv. -s.) lump of
handig mensch. —je , o. (des -s, mrv.
. s. ) verkleinw. van lomperd.
Lompheid , yr. (mrv. -heden.) het lomp
zijn ; lompe daad. —igheid, yr. lompheid.

Lo;npje ,

o. (des -s, nary . -s,) verkleinw

van lomp,

*Lompsuiker, yr. lomp.
Long, %T. (wry. -en.) een ingewand der
borstholte . bet eigenlijke werktuig der adembaling hij menseh en dier : Eene ruime long
hebben ; fig. gemeenz. Long en lever uitspu wen , hevig broken. —ader, yr.

—ekruid, (—rkruid .) o. naam van

der ; mockeraar. sch , by. in : Lout-onderscheidene gewassen , die in longziekte
bardsche (veelal lommertsche) boonen ,
gebruikt warden. — knobbel , m.
soort van klimboonen , Welker schillen eenigs—kwaal, vr. —ontsteking, yr.
zins ruig zijn. —vroutv vr. lombard—pijp , yr. Itrellipijp. —tering, yr.
hondster.
—vuur, o. on tsteking der long bij paarden.
Idonzber zie °limber.
—ziekte, vr. zucht, yr. longziekte.
Lomberd, enz. zie Lombard , enz.
—zuchtig, by. die aan longziekte Iijdt.
Lomberdoos enz., zie Omberdoos, Look, m. (des -s, mrv. en,) vriendelijke oogenz.
yi enk . w aarbij bet oog rnet vernaauw mg der
Lominer, yr. schaduw, inzonderb. van
oogleden een weinig ter zijne wordt getrok
bladeren , boomer:, enz. : In de koele lomlemand een' look toewerpen.— acrd,
(-er, -st,) by. lommemer. —achtig
zie Conker. —en, o. w. met H., fonrin. —en, o. w. met H.. in de lommer
ken toewerpen ; locos:eh of een weinig scheel
zitten. —ig ( er, -st.) b y . lommerrijk.
zien Zij lonkt een weinig. —er , m. (des
—ing, yr. wandeling in de lommer.
-s, mrv. -s,) die lonkt ; fig. bij dicht., nog.
— lust, in. fig. lominerrijke plaats. -rijk
—lug , yr. —je , o. (des -s,rnre. -s,) ver(-er, -si,) by. dat veel lommer beeft.
kleinw. van look. —ster, yr. (mrv. -s.)
by.
bw. plomp ; fig. L wit, (mrv. -en, aangcstoken en voortLomP (-er,
Wat een lomp stub vleesch is die vrouiv !
glimmend ton w , betwelk dient, om lets aan
onbesehoIt otzemanierd : Ten lompe
te sicken: Met de brandende lout bij het
rent. * , onbandig ; fig. vol. : Eene lompe ,
1ivid sawn ; fig Lont ruiken, onraad ver-
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Lont
men, het gevaar bemerken. —je t o. (des
.s, mri ..s,) verkleinw. .van lout. --kilt, vr.
op schepen, kist ter bewaring der lonten.
—kistje , o. kistje op de affuit ter berging
der font. —regt, o. krijgsregt. —roer o.
weleer geweer, dat met eene font wend afgestoken. —stok 9 m. stok, waarom de brandende lout is gewenden.
Loochenfaar, m. (des -s, mrv. -s,)
—aarster, yr. (mrv. -s,) die loochent.
—baar, dat geloochend worden kan ,
doch schier enkel in onloochenbaar. --en,
b. w. ontkennen , dat iets waar is, voor
onwaar of valsch verklaren : God loochenen.
—ling, yr.
Lood, o. (des -s, mrv. -en, en in sommige
gevallen, wanneer een bep. telw. vooraf
gaat , -,) een onedel metaal van eene blaauwachtig witte kleur, het weekste van alle en
het zwaarste naast bet good: Zoo zwaar als
food; fig. gemeenz. llij heeft lood in zijn
achterste , hid weegt zeer zwaar. een van
lood gemaakt voorwerp , a.) een looden merk
(loodje) aan lakens ; b.) dieplood : Bet lood
werpen. ; c.) paslood; ook loodregte stand:
Die muur staat niet in het lood d. niet
regt ; d.) looden kogel : remand een lood
schenken, d. i. hem met een' kogel treffen ;
fig. Hi?) haft het lood in de billen, het spek
al weg; e.) gewigt aan een uurwerk ; f.)
gewigt aan een vensterraam ; g .) een gewigt,
weleer het twee en dertigste van een pond;
doch thans het honderdste gedeelte van een
(Ned.) pond. —ftektig,bv. dat jets van
lood heeft. —aarde, y r. aarde , welke
food bevat. —ader, vr. —boter, yr.
eene smerige stof, welke de scheikundigen uit
lood vet. krijgen. —en, onverb. b y . van food
vervaardigd of uit lood bestaande: Looden
inktkokers. 4-, b. w. van looden of loodjes
voorzien : Zijn de lakens al gelood? in
bet lood zetten : Glazen looden. *-, o. w. met
H., het dieplood werpen. —erts, m. lood
bevattende erts. —gieter, m. arbeider,
welke lood giet, of het aan of in gebouwen tot
bet gebruik aanwendt. --gieterij yr.

—gletersambaeht, o. —gletersberoep o.—gietersdochter, yr.
—gietersjongen m. —gietersknecht m. —gietersrekening,
vr. —gietersvrouw, yr. —gietersweduw yr. —giet erswerk o.
—gieterswinkel m. —gieterszoon m.
vr. hal , waar lakens

worden gelood.
(-er, -st,) by. vol food.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
lood , zie Lood (awl lakens) ; een gemerkt stukje lood of ook een briefje van
betaling voor postwagens, enz.; van daar :
zulk bewijs van betaling, bij v. in den schouwburg, schoon dit in een kaartje besta ; fig.
flet looVe legg en , een verlics lijden. Ik zal

Loog
er nog een loodjen opleggen , ik zal de zaak
nog meer bezwaren. —kalk m. een uit
lood verkregen kalk. —kleur9 yr.-kleurig 9 by. —koliek yr. —lepel, m.
lepel , waarin men food smelt. —lijn 9 yr.
peillijn ; regte lijn van boven naar beneden.
—naelk y r. in de scheikunde, zeker
vocht. —metaal, o. soldeersel. —mijn9
y r. olie, y r. in de scheikunde , een nit
lood verkregene vloeistof'. —pan, y r. pan,
waarin het food wordt gesmolten. pleister , y r. pleister,, die voor een gedeelte uit
lood bestaat. --regt , b y . en bw. regt op en
neer, perpendiculair.
Loods, y r. (mry . .en) planken hut.
Loods, m. (van den -, mrv. -en,) kenner der
groriden voor den mond eener haven of rivier,
die schepen binnen en buiten brengt. Loots
verdient de voorkeur.
Loodschuim 9 o.schuim van food.
Loodsen 9 b. w. van een' loods, (een schip)
binnen of bui ten brengen.
Loodsje 9 o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
foods, yr.
Loodsman, m. loads. —mansboot9 yr.
—manswater,9 o. gevaarlijk water , dat
slechts aan den foods bekend is.
Loodsuiker, Yr. een uit food verkregen
zout van een' zoetachtigen smaak. (Loodsvise' m. zeker visehje ,1 dat voor den haai
zwemt.) verworr.loodkleur. -verwig,
b y . loodkleurig. —wit, o. een met azijn bereide loodkalk.—witfabriek, vr. -witmaker9 m.—witmakerij9 y r. -witmolen9 m. —"louts o.---zwaar, by.

Loenofb;(-yer, -st,) by. moede.
Loof, o. (des -s,) bladeren der tot het loofhout
beboorende boomen en struiken , of alle
bladeren van zulk een' enkelen to zamen
genomen , ter onderscheiding van de naaiden
der dennen, enz., gelijk ook van eene rnenigte
andere gewassen : !Athol valt af. Loof van
wortelen, aardappelen, rapen, enz. —adztag, b y. (Loofheid, y r.) —hut, yr.
eene met groene takken omgeven en bedekte
tent;inzonderheid mite hut,zoo als de Joden in
den herfst bij bun oogstfeest oprigten, schoon
het tegenwoordig vaak slechts overdekte
plaatten in of bij het huis zijn. —lauttenfeest, 0. —huttenzetting, y r. —Jo,
0. (des -s, -s,) verkleinw. van loof; loofwerkje.—mest,—mist, m.mest van loof.
—rijk by. —rot, vr. rol der bookbinders met lofwerk. vorsciz , m. groene
yrosch. —werk, o. allerlei sieraden,
aelke loot van boomen en planten nabootsen.
o. w. met H., (ik loofwerk,
enz.,) loofwerk maker). —worm, m. rups.
Moog, verl. tijd van lieges.
Loog, y r. een met plantenzout bezwangerd
daardoor sclierp gemaakt water, inzonderh.
63
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wanner het ern' tijd fang opiseh gestaan en
daartrit de zoutdeelen opgenomen heeft : Het
linnen in de loog zeiten ; gemeenz.
Jemend nit de loog borstelen , iemand nieume k'eederen doen aantrekken. —achtig,
yr. —asch , y r. —bak , m..--dock ,
m, z‘ilt met arch, waarnit door water de loog
zat 6 etrokken worden. —en, b. w. in de
loop; zetten Pn daardoor school) laten
lEj i en. —je , 0. (des.s, mrv. -s,) verkleinw.
van 'oog. —ling, vr. —kuip, yr. —water, o. o. het zout, dat zich
opgelost in de loog bevindt en door verdamping des waters in een vast ligchaam verandert , alkali. —zontachtig, by. -zontachtigheid, vr.
Looi , yr. weinig gebruik. , run , welke de
Iooijers tot bet bereiden van het leer gebruiken. —Jen, b. w. met run bereiden. —jer,
ni. (des -s, mry -144 —jerij, yr. (mrr.
-en,) het looijen ; plaats , waar het leer wordt
gelooid. —jersdoehter, yr. —jers-

loop, wordt druk bezocht ; litijn hoed is
in den loop gebleven, verloren geraakt. In
den loop laten, verliezen. Zijne zinnen zijn
op den loop, hij is van zijne zinnen. Fernand
in zzjn' loop (in zijne vaart) stuiten. Zijne
gedachten den vriien loop laten. Hij heeft
gaarne zijn' vrigen loop. beweging der
hemelligchamen : De loop der sterren ; vary
Kier: opyolging van werkzaamlieden : Volstroom eener
yens den loop der natuur
river ; fig. voortgang: De loop ran de markt.
sterke stoelgang: De roode bin&
van een schietgeweer : Een getrokken loop.
4', bang huskrnid in eene mijn. —achtig,
(-er, -st,) by . die gaarne loopt. yr.
baan tot wed loopen ; baan corer planeet ; fig.
levensstand; leven. —deem, -deerne,
—deren, yr. loopmeisje. ongel. o.
w. met H., wanneer de voortduring , en met
Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
wordt, zich sneller dan gewoonliik bewegen :
Uit al zijne vnagt loopen; van bier: Gann
loopen , op de vlugt gaan. Laten loopen. Uit
de dienst loopen. *-, zonder denkbeeld van
groote snelherd , van kinderen, gaan : E'en
kind leeren loopen. In de kroegen loopen.
Met het hoofd tegen den muur loopen, in
zijn' loop met het horrid tegen den hiuur
iets onmogelijks ondernemen.
stooten ;
Dat is zoo goed , alsof men met het hoofd
tegen den muur liep. Plat loopen , Gelded, ,) nit de school blijven. Loopen bedelen.
Ledig loopen, niets doen. Laten loopen, zich
niet (om remand of iets) bekommeren. In
van vloeistoffen , de
zijn verderf loopen.
belling volgen : Lang: het gezigt loopen;
van bier bij zinverzetting : oogen
loopen van tranen. Mijn neus loopt. De
goten loopen. Het sckp liep vol water. *-,
van anderedingen : Loopt tow horlogie goed?
Er loopt een gerucht. De zaak loopt wonderlijk. In het oog loopen opgemerkt worden.
Dat loopt te hoog , dat is te duty; dat gaat
te ver. Het zeil laten loopen , het zeil, strij.
ken. zich bewegen: De maan loopt om de
aarde. 4"-, met onderscheidene voorzetsels in
weer of min afwijkende beteekenis, als :1 .)
aan. als: Ben kind aan den leiband &ten
loopen; 2.1achter,als: Ach,ter land loopen,
zich niet in zijn' land durven vertoonen.
Achter de schapen loopen , de scbapen
hoeden ; 3.1 b ij , als: Bij de vrouwen loopen,
bordeelen bezoeken; 4.) d oo r , als: De rivier
loopt door ,het land. Een vocht dooreen' dock
latenloopen ; fig. Bet loopt er (bij hem) door,
bij ijlt, is krankzinnig ; 5.) in , als: ln de
kroegen loopen. De Berkel loopt in den
IJssel, heeft daarin zijne nitwatering ; 6.)
m e t, als: Loopt (d. verkeert) uw brar
nog met dat meisje?; fig. Hij loopt met 'noknifes , hij is niet web bij het hoofd ; 7.)
na a r als: Naar de meisjes loopen. Het

gereedschap , .o. --jersjongen,
m.—jerslknecht, m.—jersirrouw,
yr. —jerswednimr, y r. jerswerk,
0. —jersZoon,. m. —kuip, yr.
Look , verl..tijd van luiken.
Look, o. (des -s, mrv. -en,) geslacht van

planten, dat tot de bolgewassen behoort, een'
doordringenden reuk en smaak heeft,en meest
als krniderij aan de spijzen wordt toegevoegd ;
inzonderh. trijen: Houdt qij van look ? Doe
er twee looken in. —aehtig g by. —bol 9
mrv. -s,) verkleinw. van
m. —je o. (des
look. —lneht, vr. —prei, yr. -reuk,
m. —sans, yr. —schel vr.
—spruit yr. —stank M.
Loom, (-er, -st,) by. en bw, zwaar, traag,
langzaam : Met loome schreden. IL ben loom.
—elijk 9 bw. —held, vr. —ig (-er,
-st,) by. loom. —igheid, yr.
Loon , m. en o. (des -s,) vergelding hetzij ten
goede of ten kwade : Loon naar werk krijgen; fig. Zijn' loon kr#gen. Sprw. Ondank
is werelds loon. belooning voor eene goede
daad bedongen Somme gelds voor dienstboden , enz. —en, b. w. vergelden : God loone
It! 4f-, loon geven. —er, ni. (des .s,mrv.
-s.) belooner. —heer, m. peer, die voor
loon laat werken. —lug, vr. --oder, vr.
(mrv. -s.)—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van loon. Sprw. zie Illoontje.
—trekkend, hy. I die loon ontvangt.
--trekker, m. die loon ontvangt.
Loop, vr. (mrv. 4open,) in Friesland. zekere
maat : Rene loop koren, land.
Loop, in. (des -s, mrv. -en.) het loopen : Een'
Naas in den loop schieten. Bet op den loop
zetten , Aan of Op den loop gaan , Op den
loop tijen. De paarden gingen op den loop.
Hij is altijd op den loop, zelden te
pat tooneelstuk of Die predikant heeft veel
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loopt naar lien uur, is bijna tien mu. ; fig.
.zie Galg 9 Mann, enz. ; 84 on der,
als: Onder water loopen, met water overdekt
worden; 9.) o p, als: Het schip liep (d.i., stiet
of strandde) op eene zandbank ; fig. De zaak
loopt op een eind , nadert het einde ; 10.)
over, als : Het water loopt over den (kik ;
11.) te , ats : Te hoop loopen , zie Uoop.
Ten einde loopen, het einde oaderen. Te
niet loopen, mislukken. De melk loopt te
zamen, d. i. schift ; 12.) t eg e n, als: Tegen
een boom loopen ;13.) u i t, als: Uitde lsaven
loopen.*- • , b. w. door loopen verrigten: Rene
boodschap loopen. Storm loopen ; d. i. eene
stad, enz. bestormen; fig. Gevaar loopen,aan
gevaar bloot staan ; zie ook Spitsroede.
*-, door loopen in zekeren toestand brengen :
remand van de brag loopen. *- (zich) , w. w.
al loopende in zekeren toestand geraken :
Zich moede , flood , buiten adem of uit den
adem loopen.*-. door loopen te weeg brengen : Blaren aan de voeten loopen. Een'
Boren in den voet loopen. De zolen van
de schoenen loopen. —end, by. dat loopt:
Loopende oogen.*-, dat yoortduurt , tegenwoordig : De loopende maand , *-, bewegelijk : Loopend want, touwen , die elk
oogenblik kunnen gebruikt worden, om het
schip te sturen. **-, onderling verbonden :
Loopend schrift. —er, m. (des -s, mrv.
-s,) die loopt of goed loopen kan ; zekere
hediende tot het doen van hoodschappen ;
voetbode ; wedlooper ; zwerver ; bij smeden,
zekere Ante! , die alle slam opent ;
bovenste rndtensteen ; wrijfsteen van gelidders ; in het verkeerspel , eene uit het
hord geslagene schijf; raadsheer ( in het
sehaakspel) ; bij jagers , voorpoot van een'
haas ; zandlooper ; fang en smal voetklecd
op eene trap. enz. —ertje, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van looper ; boomloopertje. —graaf, yr. nitgraving , waardoor men eene vesting zoo hedekt mogelijk
zoekt te naderen. —ring, yr. --je, o.
(des -s, faro. -s,) verkleinw. van loop ; fig.
list: Ken ik uwe loopjes niet? *-. spotwoord, woordspeling: Eenloopie met iemand
nemen, hem voor den gek houden. —jongen , rn. boodschaplooper. —knecht ,
m. knecht, die boodschappen loopt ; huiskneclit. —leas, yr. kus, wachtwoord.
—Inaar , vr. tijding. —meld, yr. ,
--tneisie, o. boodschaploopster. - perk,
o. loophaan , perk. --plants , yr.
loopperk ; alarmpiaats. —plank , yr.
—prijs , m. prijs your een' wedloop. --s,
in: Ter loops, in het voorlikigaan ; in
haast. —sell, by. togtig : Eene loopsche
tee f. —seltheid, yr. — schuit , yr.
fig. gerniTriz. loopster. --star, ' zie Winnstag. —ster, yr. (oirv. -s.) die loofa;
die gaarne loopt, kwikkebil. —strijd, in.

Los
wedloop. —touw, 0. klimstag. —veld,
0. toopplaats. — wagen , m. een met
raderen voorzieu stel , waarin kinderen
leeren loopen. —werk, o. hetgene er te
loopen is: Het loopwerk verrigten.
Loor , zie Leur.
Loos , yr. (mro. -zen,) oud touw , dat op
bet schip loshangt.
Loos, (-zer, -sie,) by. en bw. doortrapt,
listig : Een looze ros. *a-, in doortraptheid
gegrond : Loose zetten. Een looze vond,
*-, ledig : Looze noten. *., niet wezenlijk
valsch : Looze mouwen. Een loos gevecht ,
spiegelgevecht.
Loos , uitgang , waardoor bijvoegel. naamw.
van zelfstandige naamw. en van werkw. gevorrnd worden, met de heteekenis eener
ontstentenis van hetgene door het grondwoord
aangeduid wordt, als : Baardeloos , zonder
baard. Nutteloos. Reddeloos , niet te redben. - elljk, bw. zie Loos, by. - held,
yr. (mrv. -heden.)
Loot, yr. (mrv- loten,) uitspruitsel. --je,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van loot en
lot.
Loots , enz. , zie Loud*, m., enz.
Loover, o. (des -s,) groen loof. 4-, yr.,
(men. -en,) blad. —tje , o. (des -s, -,,mrv.
-s,) blaadje van geslagen goud of zilver ;
klatergond.
Ler, vr. (mrv. -reri,) Dude lap , vod ; benzelin i, prul, onbeduidende zaak; fig. Lorren
van tboeken. Eene for van eels' vent. *-, eerie
morsebel , eerie virile morspot.
Lording, yr. (mrv. -s,) zwaar geteerd
touw, flat om kabels , enz. worth gewonden.
Mork, m. (des -s, mrv. -en,)—enboom,
m. lariks.
LorrekIst, yr. Jappekist.
Lorren, b. w. gemeenz. bedriegen. -draaljen, b. w. (ik lorrendraai , enz. ,) sluikhandel drijven, smokkelen ; met draaijerijen
oingaan. —draaljer, m. sluikhanclelaar;
smokkelschip; kapitein van een smokkelschip;
fig. bedrieger ; in de vroegere krijgsdienst
persoon, die , zonder in dienst te zkin ,
zich voor soldaat liet monsteren. —draaljerij , yr. sluikhandel ; bedriegerij. -draaister, yr. smokkclaarster ; bedriegster.
*Lorretje, o. (des -s, mrv. -s,) , papegaai.
Lorrevrouw, yr. vodieraapster.-werk,
0. knoeiwerk.
Corsi, yr. (mrv. -en,) achteloos vrouwmenseh.
—en, b. w. weinig gebrulk., verwaarloozei);
te borg halen ; bedriegen. —handel,
m., —handeling, yr. bedriegerij
Los, (-ser, -ste,) b y . en bw. dat zich beweegt of bewegen kan , onvast : Eene losse
kies. Een fosse steen. Losse harem . ongebooderie. Ids los bimden , d. i. luelitig
bi l den , iu teje;istellia ,,, van losbiailin4 , 4t
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Loses
gebondenc open maken. Los brood, luchtig.
Een losse grond."-, in vrijheid ; fig. De
duivel is los , er is oneenigheid. ongedwongen , niet stijf; open ; vrij van verbintenis ; onbestendig : Los weer. onzeker :
Een los gerucht. 4c, onverslaafd aan iets,
bevrijd van iets : Los van de wereld. -,
niet Becht of stevig ; van bier: Eene
losse pijp rooken. ongedwongen ; luchtig, niet stijf: Een losse trek op papier.
*-, enkel , bloot : Het geweer was met los
kruid geladen. 9"-, in een' zedelijken zin ,
onbedachtzaam , onordelijk , losbandig ,
teugelloos : Los in den mond zijn. Een
los levee leiden. Los van gedrag zijn. In
samenstelling met werkwoorden beeft los,
waarop de klemtoon valt , de beteekenis
van ontbindiv , ontsluiting , en staat tegen
vast en toe over. —arbeiden, b. w.
loswerken. —baar,g b y . dat gelost kan
worden , zie Loosen. —bak, m. zekere
bak.-bandig,(-er,-st,)b y. en bw. ongebonden , zedeloos. —bandigheid yr.
—bandiglijk bw. —barsten zie
Losbersten. bellen , h. w. door
bellen ofschel len doen losgaan.—bersten,
o. w. met Z., bersten en losgaan. —bersting, y r. —betten , b. w. al bettende
losmaken —benken 9 b. w. losslaan.
—bijten, ongel. h. w. met de tanden vaneen scheiden ; met de tanden open maken.
—binden ongel. b. w. (iets gebondens)
losmaken: Bind den hoed los. —binding,
y r. —blazen ongel. b. w. door blazen
vaneen scheiden ; door blazen openen.
—blijven, ongel. o. w. met Z., ongebonden of open blijven. —boiren 9 b. w. losslaan. —bol lichtmis. —bollerij,
yr. lichtmisserij. —bonzen , b. w. open
bonzen. --bores , b. w. met eene boor
losmaken. —branden , b. w. door branden openen ; door hranden losmaken ; afschieten. —branding, y r. —breken,
ongel. b. w. door breken afzonderen ; door
breken openen. o. w. met Z., brekend
losgaan; van ijs in rivieren : Bet ijs in de
rivier of (met zinverzetting) De rivier is
dezen yacht losyebroken. 4-, van mensch
of dier aan een , ketting of in de gevangenis,
zich bevrijden : De dief is losgebroken.
—buigen ongel. b. w. door buigen afscbeiden of open maken.—cedel,—ceel,
yr. bewijs van verlof, orn een schip los to
laten. (Losch m. (van den -, mrv. losschen, ) zeker diet, 't welk tot bet kattengeslacbt beboort , naar eene huiskat gelijkt,
doch een' korter' staart heeft en gemeenlijk
roodachtig gevlekt is.) —dag , m. dag ,
waarop een schip ontladen wordt. —dammen , b. w. den dam of de dammen van
(iets) wegnemen. —dansen , b. w. door
dansett_ afzonderen of open maken. --dek-

ken ,

b. w. afdekken. --does, onreg .
b. w. losmaken. —dookjen o. w. met
Z., door den dooi afgezonderd of open getnaakt worden. —douwen zie Losduwen. —draaljen , b. w. door
draaijen afzonderen of open maken. -dringen ongel. b. w. al dringende afzonderen
of open maken.—duwen, b. w. losstooten.
—eggen , b. w. met de eg losmaken.
—gaan onreg. o. met Z., open gaan;
zich afzonderen ; fig. Op den vijand losgaan, hem aanvallen. Bat goat er op los,
nu wordt er een aanvang gemaakt. Er frisch
op losgaan , iets met ijver beginnen. —gebeteu 9 y en!. dw. van losbijten. —gebleyen, y en!. dw. van losblijven. — gebogen 9 verl. dw. van losbuigen. - gebonden 9 verl. dw. van losbinden. —geborsten, verl. dw. van losbersten.
ken, verl. dw. van losbreken. -gedaan,
verl. dw. van losdoen. —gedrongen
dw. van losdringen. —gegleden
•
verl. dw. van losglijden. —gegoten, verl.
dw. van losgieten. —gehad , verl. dw,
van loshebben. —geholpen , verl. dw.
van losbelpen. —geknepen verl. dw.
van losknijpen. —gekoeht , verb dw.
van loskoopen. gekonnen, verl. dw,
van loskunnen. —gekregen, y en!. dw.
van loskrijgen. —gekroden —gekrookien , dw. van loskruijen.
—gekropen, verl. dw. van loskruipen.
—geld o. losprijs. —gelegen , verl.
dw. van losliggen. —geleid , verl. dw.
van losleggen. —genepen,
dw. van
dw. van
losnijpen. —geregen
losrijgen. —gereten dw.. van
losrijten. —gesehoten verl. dw. van
losschieten. —geseboven verl. dw. van
losschuiven. —geslagen , verl. dw. van
losslaan. —gesloten verl. dw. van
lossluiten. —gesmeten , verl. dw. van
lossmijten. —gesmolten dw. van
lossmelten. —gesneden verl. dw. van
lossnijden. —gespen , b. w. door het
openen van den gesp of de gespen losmaken.
—gespoten , verl. dw. van losspuiten.
- gesprongen, y ea. dw. van losspringen.
—gestoken verl. dw. van lossteken.
—gestoven verl. dw. van losstuiven.
—gestreken verl. dw. van losstrijken.
—getrokken verl. dw. van lostrekken. —gevloehten dw. van losvlechten. —gevlogen verl. dw. van
losvliegen. —gevroren , —gevrozen, verl. dw. van losvriezen. -geweest,
verl. dw. van loszijn. —gewonden 9
verl. dw, van loswinden. —geworpen,
verl. dw, van loswerpen. —gewreven,
yeti. dw. van loswrijven. —gewrongen,
•
dw. van loswringen.—gezeten, verl,
dw, van loszitten. — gleten, ongel. b. w
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door gieten a fzonderen of opener',-glijden,
b.w.door glijden afzonderen of openen.-gooiJen , b. w. lossmijten, loswerpen. —gorden, b. w. door gorden losdoen. --gorgelen , b. w. .door gorgelen losmaken.
—graven, ongel. b. w. door graven afzonderen of openen. —grendelen 9 b.
w. door het wegschuiven des grendels openen.
—groeijen , o. w. met Z., al groeijende
losgaan. —hagelen, o. w. met Z., door
het hagelen afgezonderd of geopend worden.
—haken 9 b. w. van den baak of de
hakes nemen ; het toegehaakte losdoen.
—hakken, b. w. loshouwen. —hangen , o. w. met H., niet vast zijn : Los.
hangende Karen. *-, beijeren , slingeren.
-harken, b. w. met de hark afzonderen of
openen. —hebben, onreg. b. w. eigenlijk bij verkorting voor : Losgemaakt , losgesloten , enz. hebben. —held , y r. bet
loszijn ; onbestendigheid ; ongedwongenheid,
fosse zwier ; onbedachtzaamheid ; losbandigheld , ongebondenbeid. —heksen, b. w.
lostooveren. —heelen, o. w. met Z., door
en onder bet heelen zich afzonderen. —helpen 9 ongel. b. w.door zijne hulp bevrijden;
iemand bij het openen van iets helpen.
—herken , b. w. losharken. —hoesten, b.w. al hoestende losmaken.-hoofd,
m. en yr. onbezuisde, onbezonnene. -hoofdig,(-er. :st,) bv.en bw.onhezonnen.-hoofdigheld , yr. —hoofdiglijk 9 bw.
--louden , onreg. h. w. afgezonderd of
open honden. —houwen , ongel. b. w.
door houwen afzonderen of openen, -jagen,
gel. en ongel, b. w. door jagen losmaken.
—jes 9 bw. een weinig los; eventjes.
—kaauwen, h. w. door kaauwen afzonderen. —kammen, b. w. met den kam
afzonderen of openers ; met den kam ontwarren. —kappen , h. w. Ioshakken.
—keeren 9 b.w. los y egen.—kloppen 9
b. w. al kloppende afzonderen of openen.

—knaauwen , —knabbelen ,
—knagen , b. w. door knaanwen, enz.
afzonderen o roper/en. —kaijpen, ongel.
b. w. al knijpende afzonderen of openen.
—knippen, b. w. al knippeude ( met eene
schaar) afzonderen of openen. —knoopen,
b. w, de knoopen van (bij v. een' rok) losdoen ;
het geknoopte of gestikte losdoen of losmaken. —komen , onreg. o. w. met Z. ,
zich (van lets) ontdoen of hevrijden ; nit de
gevangenis kornen. —koopen , onreg.
b. W. voor een' Iosprijs bevrijden : Een' gevangene of Zich loskoopen. —kop 9 enz.,
zie Loshoofd , enz. -- hoppelen ,
b. w. ontkoppelen. —kraauwen ,
—krabben , b.. w. door kraauwen of
krabben afzonderen of openen. —krijgen,
ongel, b. w. door het aanwenden van zijne
kraehten en de vereischte middelen bewer-

Gorr
ken , dat iemand of jets loskome ; fig. Zie,
dat ge wat geld loskrijgt.—kruijen ,
onreg., ongel. en gel. b. w, door kruijen
afzonderen of openen. —kruipen, ongel.
b. w. door kruipen afzonderen of openen.
—kuipen, b. w. (een gekuipt vat)openen.
—kunnen , onreg. o. w. met H., eigen lijk met nitlating van een ander werkw. , kunnen loskomen ; geopend kunnen worden.
—laten , ongel. b. w. in vrijheid Paten :
Men laat de honden, een touw , een' gevangene . enz. los. *-, open Paten. 4-, o. w.
met ii.. als : Soinmige honden later' noolt
los. De pan laat goed los. —hating, yr.
— leggen , onreg. en gel. b. w. afgezonderd leggen ; open leggen. —lekken,
zie Loslikken. —lekken, o. w. met
Z., door lekken afgezonderd of , geopend
worden. —liggen , ongel. o. w. met H.,
onbevestigd liggen : De planken liggen los.
*-, ongesloten liggen : De aardappelkuil
ligt los. '"-, b. w. door liggen afzonderen of
openen. —111jvig, (-er, -st,) by. die bulkloop heeft. —lijvigheid , y r.4E-likken, h. w. al likkende afzonderen of openen.
—loopen , ongel. o. w. met H.. vrij op
straat loopen. 9*-, o. w. met Z., fig. gemeenz.:
Bet zal wel losloopen, d. i. goed afloopen.
*1, b. w. door loopen afzonderen of openen.
-make'', h. w. van iets andersalzonderen:
De schors van den boom losmaken ; fig.
bevrijden, van verbintenissen ontheffen ;
open maken ; inzonderh. hij papiermak. het
gelijmde papier blad voor bead van elkander
nemen , opdat het bij bet drogen niet aaneen
kleve. —martelen, b. w. gemeenz. met
inspanning afzonderen of openen. — moeten, onreg. o. w. met H.. met nitlating van
een ander werkw. , afgezonderd of geopend
moeten worden. —mogen, onreg. o. w.
met H., met nitlating van een ander werkw.,
losgelaten of Iosgemaakt mogen worden.
—nagelen , b. w, - losspijkeren. —nijpen, ongel. b. w. losknijpen —pakken,
b. w. ontpakken. -- pikken 9 b. w. door
pikken afzonderen of opener,. -plants,
yr. bestemming; plaats , waar men lost of
ontscheept. --pleiten , b. w. vrijpleiten.
—ploegen , b. w. met den ploeg afzonderen of openen. - praten, b. w, gemeenz.
door praten bevrijden. —prijs, m. p.r./js ,
waarvonr men een , gevangene, enz. bevrijdt.
—prikken, b. w. door prikken afzonderen of openen. —Taken, o. w: met Z.,
zich afionderen ; in vrijheid geraken ; vlot
raken . wegzeilen; open raken.—regenen9
o. w. met Z., door den regen afgezonderd of
geopend worden. —rekenen , h. w. bet
ingerekende openen : Het ruur losrekenen.
—rente, yr. afloshare rente. —rentebrief, m. —repelen, b. w. gemeenz .
al repelende afzonderen of openen. -ridgen)
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ongel. b. w. jets , dat geregen is , losmaken.
(-er, -st,) b y. en bw. ongebonden. —too—rijten , ongel. b.w. open riiten. —roevr. --tooveren 9 b. w. door
wen, b. w. door roeren afzonderen of opetooverij afzonderen of openen. —tornen
nen. —roesten, 0. w. met Z., door roesten
b. w. aftornen ; open tornen. —torning
afgezonderd of geopend worden. —rollen,
y r. —trappen , b. w. .door trappen afzonb. w. ontrollen ; door rollen afzonderen of deren of openen. ongel. b, w.
openen. o. w. met Z., al rollende afgezondoor treden afzonderen ofopenen. -- trekderd of geopend worden. —rukken , b.
ken , ongel. b. w. door trekken afzonderen
w. met een' ruk afzonderen of open* fig.
of openen. *-, 0. w. met Z., als Op den
Zich losrukken, zich met tnoeite en geweld
vijand lostrekken ; fig. gemeenz. Tegen
van jets scheiden. .--schellen, b. w.
iemand bostrekken, tegen iemaud uitvaren.
losbel len. —seiterp o. schroot. -schen—vallen ongel. b. w. door een' val
ren , b. w. afsclieuren ; open scheuren.
afzonderen of openen.*-, 0. w. met Z., door
—schieten, ongel. b. w. door schieten
een' val afgezonderd of geopend worden.
afzonderen of opener/. —seisroeven, b.
—vegen, b. w. al vegende afzonderen of
w. scbroeveud afzonderen of openen.-sehudopenen. —vieeitten ongel. b. w. lets,
den , w. door schuddeu afzonderen of
dat gevlochten is, losmaken. —vliegen,
openen. —sehuiven, ongel. b. w. door
imp/. b. w. al vliegende afzonderen of opesehniven a fzonderen ofopenen. *-, o. w. met
nen. a-, o. w. met Z., met geweld open gaan :
Z., schni vend afgezonderd of geopend worden.
De deur vloog los; fig. gerneenz. Op ietnand
selijk , bw. los. losjes. —sen, b. w.
losvliegen , d. i. hem op het lijf vliegen of'
losbinden , losmaken . losdoert ; ontspannen ;
vallen. —vlijnten b w. met eerie vlijm
afsehieten ;ontschepen ; loslaten , bevrijden ;
afzonderen of openen. —vouwen , ongel.
losibopeti , vrijkoopen , vrijrnaken ; van bier:
b. w. open vouweri. —vriezen onreg.
0. w. met Z., door vorst afgezonderd of geoEenpand lessen , het geld , dat op een panel
geleend is , terng betalen en daardoor het
pend worden. —waaijen , gel. en
pan(' wederkrijgen. o. w. met 11.„ loslaongel. b. w. van den wind , afzonderen ;
ten : De pan lost goed. —ser,, tn. (des -s,
openen: De wind zal dat raain niet loswry. .s,) die lost. —sing, y r. (mrv. -en.)
waaijen. *-, w. met Z., door den wind
—simian, onreg. b. w. door slaan afzonafgezonderd of geopend worden. —wasderen of opener,. *-, o. w. met Z. met een'
sen, ongel. 0. w. met Z., lossroeijeri.
slag losgaau : De deur sloeg los. -sluiten ,
—werken, b. w. met inspanning afzonongel. b. w. open slaiten. —sineden, h.
deren of openen. - -werpen ongel.
w. door smeden losmaken. ---smelten,
b. w. al werpende afzonderen of openen; fig
ongel. b. w. door smelter' afzonderen of opemet drift of geweld openen. —wezen, zie
nen. *-, o. w. met Z., door smelten afgezonLoszijn. —willen onreg. o. w.
derd of geopend worden.—sintjtenonge/.
met H., met uitlating van een wider werkw.,
b. w. loswerpen. —snijden, ongel. b. w.
los willen platen worden ; open willen : De
snijderld afzonderen of openen. —spelden,
dear wil sties los. --winder, ongel. b.w.
b. w. hetgene met spelden bevestigd of gewilidend afzonderen of openen. —woelen,
b. w. al woelende afzonderen of openen.
sloten is, afzonderen of openen. —spijkeren , b. w. door het uittrekken der spijkers
—wrijven, ongel. b. w. door wrijven
afzonderen of opener).
afzonderen ofopenen. —wrikken, b. w.
spit, yr. windas.
al wrikkende afzonderen of openen.-wring—spoelen , b. w. spoelende afzonderen
of openen. a-, o, w. met Z., door spoelen
en , ongel. b. w. door wringen afzonderen
afgezonderd of geopend worden.—springof opener;. —zagen, b. w. /net eerie zaag
en o. w. met Z., door een' sprong afgezonafzonderen of openen. —zetten, b. w. open
derd of geopend worden. *-, b. w. /net een'
zetten. —zijn, onreg. 0. w. met Z.,
afgezonderd of open zijn ; fig. Los van iets
sprong afzonderen ofopenen. —spuiten ,
ongel. b. w. al spiiitende afzonderen of
zijn, er zich van afgescheiden hebben , er
Met mecr aan gehecht zijn.
openen. —staan, onreg. 0. w. met El.,
(-er, -st.) by. ligtzinnig. —zinnigiteid
afgezonderd of open zijn. —steken ,
ongel. b. w. door steken afzonderen of openen.
y r. —zinniglijk, bw. —zitten, ongel.
o. w. met 11., het tegendeel van vastzljn
—stooten, ongel. b. w. door een' stoot
wankelen , zich bewegen : Deze land 'zit los.
afzonderen of openen. —strijken , on gel.
Het slot zit los. —zullen, onreg. o. w.
b. w. door strijken afzonderen of openen.
met H., met uitlating van een ander werkw.,
—stuiven ongel. o. w. met Z., gemeen ,
pie Losvliegen. —tarnen 9 —terals zeide men: losgema akt zullen
worden;bijv: Het venster zal niet los. De
nen zie Lostornen. —tijen, O. w.
met Z.. a Is : Op iets lo,tijen , op lets afgaan.
dear :al los. -- zweepen, b. w. met
—tintsneren, h. w. met een' homer,
erne z weep losslaan.
enz. afzonderen of °pollen. —toontig
Lot , o (des -s, mrv. -loten,) loot,
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bot, takie: Heijonge lot der eiken is bevrn- Lozen , b. w. iets kwijt worden , zich er
ren.
vat! ontdoen : Zijn water loten. Zuch.ten
Lot, o. sehat ting: Schot en lot betalen, geven
lozen ; fig. Zij heeft hoar pakje geloosd.
opbreogen , in de belastingen deelen.
ze il t men van eene ongehtiwde , die van evil
Lot, o.(des -s, mrv.-en.) beschikking der Voorkind bevallen is. Wij sullen hem spoedig
zienigheid : Pan het toekomende lot bewnst.
lozen. —ing, yr
stokje hrierj e,
waardoor men over Lub, y r. (mrv. -ben,) handlub , lob. —be,
strijdige zaken beslist : Het lot over iets weryr. (nary -n,)
pen.
hriefje in eerie loterij: De prins speelt LUbben, b. w. ontmannen : Leen' bond
altijd twee heele loten. hetgene daarop
lubben ; fig. verminken : Een bock lubben.
wordt getrokken ; fig. gerneenz. Bij heeft
*-, snijden, afzetten , bedriegen. —ber
een lot uit de loterij, hij heeft het gelukkig
m. (des -s, rare. -s.) (Lubbetje o.
getroffen.—boek, o. boek, 't welk dient orn
(des -s, nar y . -s,) y erkleinw: van Tub.)
het lot te trekken. —briefje 9 o. briefje,
—mes, o. mes , waarmede men lubt.
dat bet lot' bepaalt. —bus, y r. bus , waarin Lucht , yr. (mrv. -en,) dat hoogst doorde loten of lotbrierj es zijn. —eling, m.
zigtige , gine, y eerkrachtige en vloeibare
(des -s, mrv. -en.) degene, welke voor de
ligchaam, hetwelk de geheele aarde omgceft,
krijgsdienst moet loten of pas geloot heeft.
elke ledige ruimte vult en voor het levels
—en, o. w. met het lot werpen, trekken :
van dier en plant onontbeerlijk is : Lucia
Om iets inzonderh. voor de krijgsscheppPn. lets in de lucht hangen , nun
dienst: Haar soon moet heden loten. —er,
de lucht blootstellen ; fig. Zijn' boezem luck
m. (des-s, mrv. -s.) erii vr. (mrv. -en,)
geven , kommer openbaren..-, luchtstreek :
kansspel, wear winst en verlies door loten
Pan lucht veranderen.* dampkring : Eene
bepaald worden: In de loterij spelen ; fig.
dikke lucht. De luck klieven, bij dichters,
Het is eene loterij, men kan met geene
vliegen. Net schip vloog in de lucht. '-,
sekerheid op eene goede uitkomst rekenen.
windje , koelte : Duar komt luck. *-,
—erijbriefje o. —erlijood m.
reuk , gear : De lucht van het wild krijgen;
—erijkantoor,g O. —erijlijst 9 yr.
fig. De lucht van iets krijgen , .heliben
—erijman, m.
o.
er kennis van krijgen , hebben. Hij heeft
-geimkeen,bv. die een en het zelfde lot met
er geene lucht op, die zaak bevalt hem
anderen gemeen heeft. —genoot, m. en
bij wijn y erlaters , gezwaveld doek,
niet.
yr. persoon, die in iemands lot deelt. --gewaarmeê de vaten worden by.
val, o. gebeurtenis of verandering met den
bijna verouderd, luchtig. —ader, y r. bij
mensch , avontuur : lemand over zijne lotgevroegere ontleedk. slagader. —beschrijvallen onderhouden. —ing , y r. (mrv. -en,)
ver, m. —beschrijving, yr. lbebet loten : Bij Toting, door bet lot. —je,
schrijving der lucht ; luchtkunde. —beo. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van lot.-spel,
stendig 9 by. tegen de luck bestand.
o. loterij; kansspel. -.3praak, yr. beslism, fig. vogel. —boding
sing door het lot ; orakel. —sverwissey r. de Faam. —bol, m. met verdunde
Hug, y r. lotwissel. —trekker, m.
lucht gevulde bol , waarmede men zich in
—trekking, y r. —wigchelaar,m.
den dampkring verheft. —bolkunde
—wissel , m.,
yr. veryr. —buis yr. buffs, waardoor de hicht
andering in iemands lot. —zegger, m.
gaat. — digt , b y. zoo digt , dat er de.
vaarzegger. —zegster, yr.
lucht niet kan doordringen. --e
Louter, (-der, -st,) by. en bw. zuiver :
(wee. -n,) in sommige streken, lantaren.
Louter zilver, good.
sommige streken,
—en, b. w. oar, de versche lucht blootlaf. bw. on y ermengd , enkel , nets dan.
stellen : Eene learner luchten„ *-, bij
—aar, m. (des -s, mrv. -s.) —en, b.
wijnverlat. : W fin luchten , met gezwaveld
w. zuiveren. —heid, yr. ---log, yr.
doek berooken.
gemeenz. verdragen ,
—lijk bw.
m. hij paarden ,
uitstaan : Hid mag Naar luchten nods zien,
koude pis.
kan Naar volstrekt niet uitstaan.
o. w.
Louw, y r. (mrv. -en,) hier en daar,, melt.
met H., geur yerspreiden ; fig. ruiken ;
Louwdaat, enz.. zie Laauwdaat,enz.
Naar iets luchten.
de lucht van wild
Louwmaand, yr. Januarij.
krijgen. 3"-, oudt. tichten, schijnen. er,
1Loven, b. w. een' prijs eischen : Wat looft
m. (des s -s, mrv. -s,) liehter, kangij dat taken?, doch bijkans buiten gebruik,
delaar. —gang, m. luchtweg. —gat, o.
beha ke in : Met loten en bieden komt men
—geest m. een der elementaire geesten,
bij elkander,, wordt de koop gesloten.
sylph, m.,sylphide , y r. —gesteldheid,
zijne goedkeuring door woorden te kennen
y r. —gezigt, o. —gordijn yr. en
geven , en dus roemen , prijzen ; inzonderh.
o. gordiju ter afwering van de lucht. —barGOD loten , d. verheerlijken. —er, rn.
tig (-er, -st,) by. en bw. luchtig, 'vrolijk,
—Ing, yr.
dartel. —bartigheid 9 yr. —hart*,
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Lueht
Mk, yr. —1g , (-er, -st,) by. en bw.
waardoor de luck kan spelen : Een luchtig
vertrek.*-, bolder ; koel ; niet digt ineen ;
van spijzeri , gemakkelijk te verteren , ligt;
dat weinig vastheid heeft : Een luchtig
gebak.*., Iuchthartig: Eene lachtige deerne.
*-, van kleedin 8 stukken , dun: Zich luchtig
kleeden. Eene luchtige kleeding. —Igheid 9 y r. —Igjes, bw. --je , o. (des
-s, mrv.-s,)verkleinw. van lucht, windje: Een
luchtje scheppen , eene wandeling in de vrije
lucht doen ; fig. Dear komt een luchtje,
eene verademing. Om een luchtje gaan ,
raken , gemeenz; verloren gaan ; omkomen.
—kleur , yr. blaauwe Meur , welke de
fuck schijnt te hebben. —kolom , yr.
—kreits, m. dampkring. —kunde,
yr. —kundig, hy. —ledig, by. zonder
luck. *-, o. (des -s,) luchtledige ruimte.
—leidend, by. —leider, m. -meetkunde ; yr. —meter , m. barometer,
d. i. werktuiver me t ing of bepaling van de
zwaarte der lucht. —meting, yr.-pijp,
yr. pijp ter geleiding der lucht; longpiip ;
luchtweg. —pomp, y r. in de natuurk.,
een werktuig,'om de,lucht in eerie geslotene
ruimte te verdunnen of te verdigten ; inzonderh. eerie zuigpomp, waarme6 de lucht uit
eene geslotene ruimte wordt gepompt.
—pompanaker, m. —reis, yr. reis
met een' luchtbol. —reiziger, m.
—ruins, 0.. atmosfeer, dampkring.
--whipper, m. die met een' luchthol
vaart; bestuurcler van een' luchtbol.
—schuw, by. de luck schuwend.
—schuwheid, yr. —sgestel, o.
gesteldlieid der lucht. —springer, m.
koordedanser. —sprong, m. kunstige
sprong in de lucht. —steen, m. eel) der
steenen , welke soms nit de lncht vallen.
—streek, yr. gedeelte van den dampkring,
klimaat ; in de aardrijksk. , eene der vijf
deelen , waarin men de oppervlakte der aarde
verdeelt: Men heeft eene rerzengde of heete,
twee gematigde en twee koade of bevrozene
luchtstre ken. —verkoeling, yr.
—verschljnsel, o. elke verandering
in de dampkringslucht, b. v. wind , novel,
sneeuw,, bagel , rept), donder , bliksem , enz.
—verwig, by. dat eene luchtkleur heeft.
—weg, m. Inclitpijp. —weger, m.
luchtmeter. —zinnig, enz., zie Luehthartig, enz.
Lui, m. mrv. p;emeenz., lieden.
Mui, (-jer, -st,) by. en bw. ongeneigd om zich
te bewegen of lets te doen , zeer traag : Een
lui wijf. *-, in sommige streken, vermoeid.
---bak, —buffs, m. en yr. die lui is.
—buizen, o. w. met H., (ik lnibuis, enz.,)
den luibuis uithangen , weinig of niets willen
doen.
Laid , (-er, -st.) by. en bw. dat geboord

Lull
kan worden : Spreek luider. Met luider
stemrne. Luid roepen.*-, m. enkel in : Near
laid van het derde artikel , volgens den
inhoud van bet derde artikel. —baar ,
b y. %Tillie; gebruik., ruchtbaar.(Luiden,
zie Lieden.) —en, o. w. met H.. geluid geven. klinken : Dat vers luidt
niet wel; fig. Wel luiden, bij de menschen wel ontvangen worden, *-, met
goede zeden overeen komen : Wet eerlejk
is , wet wel luidt. *-, tot inhoud hebben :
Een vonnis , dat luidt , als volyt.*-, inzonderh. en eigenlijk van klokken , en dan over
het algerneen luijen, getrokken of in beweging gebracht worden , zoo dat zij gelnid
geven : De klokken luijen. Sprw. Hij
heeft het hooren luijen, maar weet, niet,
wear de klok hangt, bij heeft de klok hooren
luijen , maar weet niet , wear de klepel
hangt, hij heeft er van gehoord , maar weet
het regte niet. 4- 4 b. w. geluid doen geven,
ook in dit geval meestal luijen , als : De
klokken luijen. —end. , by. als: Kwalijk
luidend,, wanklaukig. *-, in de spraakk. ,
tegenstell. van stom , als : De luidende
Fransche h. ' ,---er4, m. (des -s, tare. -s.)
luijer. -ring, yr. bet luiden. (Luidjes,
o. mrv. verkleinw. van luiden.) -keels,
bw„ met I uider stenune: Luidkeels lagchen,
roepen , schreeuwen. —ruchtig, (-er .
-st,) by. en bw. met gedruisch gcpaard.
—ruchtigheid, yr. gedruisch.
Lull', vv. (nary. -en,) —el , yr. (nary. -s.)
wind- of aldak , waaronder men eenigermate
bedekt kan zitten: Hen huis met eene luifel.
*-, voorstuk van een' vrouwenhoed. —elschrift , o. opschrift op eene luifel —eltile, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
build. • ---je , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van luif.
Luiheid, yr. bet lui zijn. Sprw. De luiheid
is des duivels oorkussen,is de wortel vanalle
m. (des -s, mrv. -s,) Lai
kwaad.
mensch : Wear is de luijaard?
zie
yr. (mrv. -s,) Inure
m. (des -s. mrv. -s,) die luit.
o.w. met ti.,weinig of niets doen:
Gij hebt weer geluijerd.
Luijing, yr. het luijen.
Luik , o. (des -s, mrv. -en,) valdeur; opening ,
welke door eene valdeur wordt p;edekt : De
Baal kan het luik niet door.*-, vensterblinde;
gat, waardoor het water op een molenrad
valt. —en, ongel. b. w. sluiten , inzonderh.
de oogen : Hij heeft den ganschen nacht
o. (des
o.
Been oog geloken.
-s, mrv. -s,) verkleinw. van luik.
Luilak, in. en yr. (des -s, mrv, -ken,) luibuis; inzonderh. die tang te bed ligt.
(ik luilak , enz.,) tang
o. w.
by. zeer Ini, •
te bed liggen.

—jaard.
Luijen, Luiden.
Luijer,
Luijer ,
Luijeren,

ken,

—gat, —je,
—ring, m.
—lakmet H.,
--lek—ledig,
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Lull
her, by. lni en lekker. —lekkerland,
0. in de crude kindersprookjes, land, waar
iemand de gebradene duiven in den mond
vliegen
'Anis'', y r. (mrv. -en,) veranderlijke gemoedsgesteldheid waarin men dikwijls
spoedig van oppruirndheid tot treurigheid ,
enz. overgaat : In eene goede., slechte luim
zijn. vlaag grit; ingespannenheid van
aandacht om iemand te betrappen: Op zijne
luimen liggen, op den loer liggen , iemand
bespieden. —en, orrpers. w, elders lumen,
loenen: Het luimt hem niet, het hoofd staat
er hem niet naar. —ig, (-er, -st,) b y . en bw.
aan Inimen onderhevig, grillig; fig. snaaksch,
boertig. —igheid, y r. —pje o. (des -s,
fury . -s,) verkleinw, van luim.
Luip, yr, (mrv. -en,) luim: Op zijne luipen
liggen.
Luipaard, m. (des s, mrv.-en,) in Afrika,
een grirnmig ro glier van omstreeks vier
voet lengte , dat tot het kattengeslacht
behoort. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van luipaarct
Luipen, o. w. met H.; gluipen. —erd,
in. (des -s, mrv. -s,) gluiperd ; zie ook

Luipaard. —erdaehtig, (-er,
huichelachtig. (Luipijp, y r.ruischpijp.) moorder,, m. sluiprnoorder.
Luis , yr, (mrv. -zen,) naam van onderscheidenekruipende dieren, welke tot verschi I lende
geslachten behooren en op planten en dieren
leven ; inzonderh. die soort , welke op het
ligchaam van den mensch leeft:Luizen hebben.
Het diertje heeft eene menigte van uitdrukkingen doen ontstaan , die echter alle tot de
oribeschaafde taal behooren; bij y .: fig. Dat
kind wordt van de luizen opgevreten , zit
vol Sprw. Eene hongeriye of magere
luis bijt scherp, een arme is happig. Hij
stoat zoo veep als eene tills op den kam
hij verkeert in het uiterste gevaar. Zijne
elgene luizen batten hem, hij heeft overlast
van degenen , die hij kweekt en voedt. Eene
luis in zijn' eiyen' pels poten, zich moedwillig verdriet op den hals halen , of nadeel
berokkenen. Er kan Beene luis over zijne
lever loopen, hij wordt ligt toornig. Hij zit,
alsof hij eene Luis in zijn oor heeft, het
is, alsof hem zijn geweten van iets beschuldigt.
Vertrek met uwe l uizen ! , loop naar den
drommel. Hij is uit de luizen, bij is uit
de veriegenheid uit de schulden.
tig (-er. -st,) bv. vol lui p en ; fig. arrnzatig,
-bosch,.m. luizebosch. -bond,
In. fig. gemeerre vent. --le, 0. (des -s, mrv.
-s,) verklernw. van luis. —kop , m. en Yr.
die veel Inizen op het hoofd heeft. -kruid,
o. welks zaad ecn middel tegen de
luizen is. —nek in. en vr. luiskop.
Luister, rn. (des -s, mrv.-s.) glans, schijnsel;
fig. roem , eer,, voortrefFelijkheid , praal,

Lutz
pronk : Luister aan lets bijzetten.*-,armMaker aan een' pilaar,, enz. *-, o. een
water, met hetwelk bontwerkers het bont
glanzig maker' . (Luisteraar, m. (des
-s, mrv. -s,) —aarster, y r. (mrv. -s,)
luistervink.) —breed, by. weinig gebruik.,
beerlijk , prachtig , roemrijk. —en , b. w.
glanzig maken. o. w. met H., blinken,
schitteren.
Luisteren , b. w. enkel in : femand jet*
in het oor luisteren fluisteren. o. w.
met H., in stilte scherp naar jets hooren :
"Ian de deur luisteren. Sprw. Die luistert
aan den wand, verneemt zijne eiyen schand.
'IL, het oor leenen : Naar iemand luisteren,
bern aanhooren ; fig. naauwkeurig acht geven
op lets gehoorzamen : Naar goeden raad
luisteren. Zij luistert zelden naar hare
moeder. Het paard luistert naar den Mom,
het ...chip naar het roer. —ing yr.
Luisterloos, b y . zonder luister,, glans of
roem. —rijk (-er, -st,) b y. en bw. luistcrvol , prachtig ; roemrijk , schitterend.
Luisterseherp , —vast, (-er, -st,) by.
die een scherp gehoor heeft. —wink , tn.
en y r. die gewoon is te luisteren, —vinken,
o. w. met H., (ik luistervink, enz.,) (aan de
deuren) luisteren.(Luistervol,zieLuitsterrijk.) —zuster y r. in een klooster,
non die eene andere non of eene kweekeling
Haar de spreekkamer verzelt.
Luiszak, zie Luizebosch. — ziekte,
yr. ziekte, in welke door de bedorven sappen
veel luizen ontstaan.
Luit, y r. (mrv. -en,) snaartuig , dat met de
vingers bespeeld wordt, een langwerpig buikig ligchaam en een' langen hats heeft : De
luit tokkelen. Op de luit spelen.
Luitenant m. (des -s, mrv. -s.) officier ,
die in rang beneden den kapitein volgt.

--adjudant, m. —admiraal 9
M. ---generaal m. —je o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van luitenant.

--kwartiermeester m. —sdegen , m. —sdochter, yr. —sepals.let , y r. —shoed, m. tn.
—sinontering yr. —splaats , yr.
—srok m. --stadhouder m.
—straetement o. svrouw,, yr.
—sweduw,, y r. —szoon, m.
Luitklank, m. klank der Init.—maker,m. --stager, m. luitspeler. — stageres , y r. —snaar, yr. —speelster,
yr. —spel, 0. spelen, m. —coon,
m.

Luiwagen , m. borstel met eon, !angel"
steel , die , in water gedoopt , ter reiniging
van vloeren, enz. diem; dwarshout , waarover de roerpen loopt.
Luisvanimes, m. gemeenz. luijaard.
Luizeboseh, m. en yr. luiskop ; fig. gemeene vent. —ejagt 9 y r. —chums, to
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Luiz
••eknipper,
—ekramer,
geringe uitdrager. —emarkt, vr. voddemarkt. —en, b. w. gemeen , de luizen
nfvangen ; letnand de beurs luizen
hem zijn geld afwinnen , aftroggelen. ---e'anger, in. -evangster, yr. -ezali',
r. zalf ter verdrijving der luizen ; fig.
nietigheid. —ig, (-er, -st,) by. vol luizen ;
fig. gemeen, laag ; armzalig, onbeduidend.
Lnk , o. (des -s,) geluk ; gemeenz.: Luk of
rank, het is nog onzeker ; in het wild.
—godin. yr. de Fortuin. —je, o. (des
-5, mrv. -s,) verkleinw. van Ink. —ken,
0. w. met Z., gelukken : het lukt niet;
fig. Het kan lukken , het is wel of redelijk.
—raak bw. luk of raak. —spel, 0.
kansspel. —star, —ster,, yr. geliiksster.
_zon, yr. gelukszon.
Vaal, yr. (mrv. -len,) kluiffok.
Lul , yr. (mrv. -len,) houten pijp aan eene
pompp waaruit het water loopt ; pijp aan de
slang eener brandspuit ter leiding van het
water; pijp- of zuigkan voor kinderen • —leman, m. bestnurder van de lul eener
brandspuit ; gemeen , rersoon , die hilt ,
zotte taal voor den dag brengt. —len, o.
w. met H. , nit eene Inl zuigen ; gemeen ,
zotte taal voor den dag brengen, b. w.
in de yolkst. , bedotten. --lepels, m. en
yr. zotte kerel , zot wijf. —lepijp yr.
pijpkan ; doedelzak. —lepraat, m. zotte
taal. —ler, m. (des -s, -s,) die Init.
—letje, 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van Inf. —lig, (-er, -st,) by. die Juliepraat voor den dag brengt. —ster, yr.
(mrv. -s.)
Zuntme yr. (mrv. ..n,) zeker achterstuk
van een rand. m. (des -s, mrv. -s,)
gemeen , lomperd ; sukkel , onnoozele hals ;
in Gron. zekere zoete koek. —lachtig
(-er, -st,) by. en bw. lomp. —laehtigheld , yr. —rlaarst, m. —stuk, o.
Liunderaar,9 m. (des -s, mrv. -s,) leuteraar,, talmer. —en, o. w. met H., leuteyen talmen. --ing yr.
Slun g , yr. (mrv. -zen,) spie of pin , die,
voor het wiel van een rijtuig gestoken, dit YerbiRdert, van de as te loopen, o. (des
-5, mrv, -s,) verkleinw. van Tuns.
Lumen, b. w. van eene funs voorzien.
Mawr, yr. (mrv. -ven,) ingekeept houtje, in
gene vinkebaan ; slip , enkel in : Iemand bij
de lurven pakken , gemeenz., hem vestpakken.
• Lurk, m. (des -s, tnre. -en,) bet lurken.*-,
en yr. die lurkt. —en , o. w. met H.,
met orngeslagen tong zuigen. —er, m. (des
-5, met,. -s.) —ster, yr. (mrv. -s.)
(mrv. -sen,) lis. —je, o. (des -s,
Mus,
mrv. -s,) verkleinw. van lus.
Lust, m. (van den -, mrv. -en,) eene hooge
mate vain genoegen : Net was een lust, die

Law
muziek te hooren ! Met lust arbeidem. *
eene hooge mate van zinnelijk verlarigen naar
hetgene aangenaam is, trek : 1k heb geen' lust
tot eten. 1k zou wel lust hebben , eene wandeliug doers. Lust naar onderzoek. Zijni
lust boeten, zijn' trek volgen. *-, ongeregelde
zinnelijke begeerte, bijzonder in het meerv. :
Zinnelijke lusten. Dierlijke lusten. Zijnen
lusten den teugel vieren. Zijn' lust (d.
wraaklust) aan iemand boeten. Met lusten
zijn, van eene zwangere vrouw,, ongcregelde
begeerte naar di t of pile hebben.f n samenstelling beteekent het datgene, wat genot ver_
schaft. bosch, o. —eloos, (-zer, -ste,)
by. ongevoelig of onvathaar voor vermaak ;
log 'own. —eloosheid, yr. —en,
onpers. w. met H., genot verse haffen behagen , believen , met den 3 naamv.: Het lust
mij niet, dien brief te lezen. *-, o. w. met H.,
lust of genot verschaffen : Hij doet wat hem
lust. inzonderh, van spijzen en dranken ,
(in welken zin het ook als b. w. gebruikt
wordt,) als: /1/ij of Ik lust geen vleesch,
geene oesters. 1k lust aardbeijen , bessen ,
perziken ,dochgeene abrikozen. Veelal staat
er gaarne ofgraag met of zonder ontkenning
bij: Ik lust gaarne Rijswign. Ik lust niet
graag spek. --hof, in. —ig,
(-er, -st.) by. en bw. opgeruimd , vrolijk ,
dartel ; fig. gemeenz. groot , zeer , ter dege :
llij kreeg lustig wat op den rug. 4,-, tot aanmoediging: Lustig , Kinderen! —igheid,
yr. —iglijk,bw. —oord,o.--plaats,
yr. —prieel, 0. —rijk, (-er, -st,)
by. —slot, o. —vuurwerk, o. vuurwerk tot vermaak. —warande, yr.
—wood, o.
gemeenz, weinig;
Lutje, o. (des -5, mrv.
bier en daar bij naaisters pinkring.
Luttel, by. en bw. klein , gering,
o. (des -s.)
Lunr, yr. (mrr. luren,) kinderdoek ; wollen
lour ; fig. Iemand in de luren leggen, hem
bedotten ; ook: hem dronken maken. ligt
nog in de luren, is nog te bed. —goed,
o. pellet) ; luren. —korf, m. luurmand.
—wand, yr. mand voor het kindergoed;
kindergoed: Zij kreeg van hear' broeder
eene kostbare luurmand.
Law, (-er, -st,) by. tegen den wind beschut:
De luwe zijde , kant. —en, o. w. met H.,
Bet begint te luwen, de wind vermindert ;
fig. Dat luwt , de zwarigheid vermindert.
—te, yr. (mrv. -n,) luwe plaats.
lUff
111, de dertiende letter van het alphabet en de
tiende van de medeklinkers.*-, yr. (mrv. m's,)
naam der letter.
Mang, m. en yr. (des -s, mrv. -magen,)
bloedverwant , naastbestaan de : Hij heett
bier vriend nods enaag. Man en 2naag te
hulp roepen.
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Maas
Mang, y r. (mrv. -magen,) in dierlijke ligcha-

Blital
Maagsterkend, by. hetgene de man
versterkt. —sterking , yr.
Maagtaal, yr. veroud. 10 van erfgenamen.
Maagvlies , 0. vlies der maag. --,-water 9
0. —wijn 9 m. —ziekte , vr.
Maagzoen, m, verzoening van bloedver-

men een ingewand in de gedaante van een'
vleezigen zak, welke in de buikholte ligt, de
genotene spijzen opneemt en verteert , doch
het overige on bruikbare gedeelte in de Barmen
Ioost en zoo uit het ligchaam brengt: Hij
wanten ; bij regtsgel., regtmatig deel van de
heeft eene goede , gezonde, zwakke ,
natuurlijke erfgenamen.
bedorvene maag. De maag overladen,
bederven ; fig. gemeenz. Ilij heeft het at an de Maai , y r. (inrv. -jen,) made. —geld , e.
maailoon. —jen , b. w. met eene zeis of
maag, hij heeft het al weg. lemand iets in
ziebt afsnijden : Men maait het gra, , het
de maag stop en , d. i. het hem to dour
koren ; fig. De dood maait alles, spaart
verkoopen. --eider, yr. --bailment, m.
niets.
Sprw. Men moet zaaijen , wil men
—bitter, 0.—breuk 9 yr.
maaijen, wie het doel wil, moet de midoelen
Maagd, yr. (mrv. -en.) ongehuwd vrouwsaanwenden. Zoo gezaaia wordt ,zal gemaaid
persoon , dat nog geene vleeschelijke gemeenworden , ieder krijgt loon naar werken. *-, o.
schap met een' man heeft gehad: Eene maagd
w. met H., maaivoeten. —jer,, m. (des -s,
onteeren. Zij is nog maagd; fig. Zifia degen
mrv.
-s.) —jig, zie Madig. —jing,
is nog maagd, is nog niet gebruikt , bij heeft
y r. (mrv. -en.) -land, o, land, dat genog geene blijken van dapperheid gegeven.
maaid wordt. —loon, m. en o. —tijd ,
*-, dienstmeid : Roep de maagd eensbinnen.
m. —voet , m. naar buiten staande voet.
41'.., bij R..C.: De maagd Maria. De elf dui*-, m. en y r. iemand, die naar buiten staande
zend maagden. *-, een sterrenbeeld.
voeten heeft. —voeten, s. w. met H., (ik
(Maagdaran , m.) —don., m. (des
maaivoet, enz.,) de voeten wijd naar buiten
-s,) inaagdestaat. —dommetje , o. (des
zetten. ---weer, O.
-s, mrv. -s,) ver leinw. van maagddom,
Mask
, yr. het maken , enkel in : In de maak,
enkel fig. gemeenz., vrouwspersoon, dat haar'
Mijn
rok is- in de maak. lk heb een paar
als:
maagddom nog heeft. —eberg, m. Ve.
laarzen in de maak. In de maak doen , is
nusberg. —ebloem , yr. fig. maagddom.
maken geven. —loon, m. en o. —sel , o.
—eblos , m. schaamteblos eener maagd.
( des -s, mrv. -s,) hetgene gemaakt is , ge—ehart , 0. het knische hart eerier maagd.
wrocht : De mensehen zijn Gods maaksel ,
—eitonig, in. ongepijnde honig. - elijk,
het maaksel Zijner vingeren. Dat is IWO
by. en bw. van orals eerie maagd. -etnelk,
maaksel; fig. IN is een wonderlijkmaaksei,
yr. bij scheik., een wit vocht, waarmee
hij is een wonderlijke snaak. *-, wijze, op
vrouwen zich blanketten. —enschaar,,
welke iets gemaakt is, fatsoen : Een scrip
y r. —enstoet 9 m. —entroep , m.
van een vreemd maaksel. *-, het werk, dat
—epalm , m. eene altijd p;roene plant.
aan iets verrigt is: Dit papier is van een goed
—eroos, y r. eene bloem. -eschender,
maaksel. —ster,, yr. (mrv. -s.)
m. —esehending , yr. —eschenyr. en o. (des -s, mrv. -malen,) keer,,
Matti,
yr.
nis 9 —estaat , m. staat van maagd ,
Eenige malen. Met hoofdgetallen wordt
reis:
maagddorn, ---evlies , o. vlies , dat zich bij
bet zonder teeken van meerv. yerbonden :
ongerepte maagden gewoonlijk aan den ingang
Tienmaat Men wachte zich voor uitdrnkkingder moederscheede bevindt. —ewas , o.
en als:Zesmaal gtooter,in plaats van:Zesmaal
zuiver wit was. —ezwier, m. bevalligheid
zoo groot.
eener maagd. —orn , zie het betere
Matti, y r. (mrv. -malen„) kofferzak , zie
Maagddom.
Brievenma,al. 'AL - , o. (des -s, mrv.
• Itlaagelixer, o. elixer voor , de maag.
-malen,) maaltijd , gastmaal : Een maul
—hoest , m. hoest, die uit een' prikkel in
geven. lemand op het meal noodigen. Het
de maag of in den bovensten mond der maag
komt vooral in samenstellingen voor.
ontstaat.—je, o. (des -s, mill. -s,) verkleinw.
Maalgeld, o. —loon , m. —en 9o.geld
van rnaag. —Mier, yr. —koekje, o.
of loon voor 't malen van koren , enz. -slot ,
koekje ter versterking der maag. —koorts,
o. hangslot. —steen, m. molensteen ;
vr. eene met hoofdpijn gepaarde koorts, die
wrijfsteen. —ster, vr. (wry. -s.) vrouwsin de maag ontstaat. —koliek , yr.
persona , dat over icts maalt ; fig.. Maalsters,
—kramp . yr. —kwaal, yr. —midtanden. (Maalstok, m. lennstok van een'
del, o. -pipit, y r. —pil vr.-pleister,
schtlder.) —stroom , m. draaikolk , die
y r. —poeder,, —poeijer,, o. --sap/
alles, wat hij bereikt, in de diepte medevoert,,
o. chip.
inzonderh. die op de Noorweegsche kust ; fig.
Ntaagschap , y r. de ma k en of verwanten.
verwarring : In een' maalstroom van
*-, 0. (des -s,) vormaagschapping. —spheigedachten vervallen. Sprw. Van de branding
ding', yr. verdeeling eener ethnis
in den mealstroom geraken. d. i. van den
boedelceel.
wal in desioot. —tand, in. k ;gs. —tijdos.
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—stonden, m. mrv. stonden. —werk,
maal, eten: Ben' goeden maaltijd doen.-tie,
o. geschrift , dat maandelijks vervolgd wordt,
o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van maal.
—wijzer, m. wijzer van een unrwerk ter
Mann, yr. (mrv. manen,) het Lange afhangaanwijzing der maanden.
ende baar aan den hats van sommige dieren,
b. v. paarden, leeuwen , doch rneestal in 't Maa,n jaar , o. jaar van 12 maanmaanden ,
of354 dagen, 8 n. en 48 36/60 min. -kaart,
meerv.: Zich aan de manen vasthoudeu.
yr. — kap , vr. kap over de manen van een
Sprw. Al roept men St. Joris , men houdt
paard. —keering , vr_ omloop der maan
wel aan de nzaan,
maneschijn. —kring , tn. maancirkel.
vr.(mrv. manen,) een bekend hemellig_kruid , o. soort van varenkruid.
chaam: Wij hebben morgen nieuwe maan.
—licht, o. lick der maan. b y. door
Is het donkere of lichte mean?; fig. Naar
de maan verlicht: Illaanlichte nachten.
de mean reiken , het onmogelijke beproeven,
—loop, m. loop der maan. --maand,
zie ook Blaffen; gemeenz. Loop naar de
vr, tijd van nieuwe maan tot nieuwe maan.
moan, naar den drornmei. Mijn geld is naar
—oog, o. oog van een maanblind paard.
de mean, weg. op.'s-, bij third. Eerie halve
—oogig , by. maanblind. —steen m.
maan, een sikkelvormig snoeimes met een'
steen , die ondersteld wordt van de maan op
langen steel ; in den vestingbouw, ravelijn;
de aarde te val len. (Maanster,, yr. (mrr.
fig. Eene halve maan, een teeken ofversier-s,) die maant.) o. aanyn!lingsstuk
sel in de gedaante caner halve maan. De halve
maan, de Mahomedaansehe godsdienst ; bet
in den bodem van eefi vat. —sverduisTurksche rijk. *- , elkeandere bijplaneet ; een
tering, —ta p ing, yr. maaneklips.
vliesjen op het oog. --berg, in. berg in de
—tje, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
maan. —visch , m. snort van zeehaan.
maan. —beschrijver,5 m. —beschrijving, yr. —bewoner, in.
—vlek , yr. —ziek , (-er, -st.) by. die
met de maanziekte gekweld is. —ziekte,
—bewoonster, yr. —blind , b y. met
yr. eene soort van krankzinnie,heid , die
die ongesteidheid beliebd , waarin men bij de
afnemende en wassende maan meer of minder
vroeger aan den invloed der maan werd
toegeschreven. —zuchtig, zie Manngoed zien kap : Een maanblind paard.
ziek. —z-svijm , m. maantaning.
(Maanbrief,m. brief, waarin imamd tot
betaling wordt aangemaand.) —cirkel, Maar, bw. enkel , alleen , al leerilijk , slechts:
Zeg hem maar den woord. Ifij krijgen
m. tijdsverloop van 19 jaren , na hetwelk de
maar vier gasten. Ik heb hem maar gezegcl,
nieuwe en vol le manen weer op de zelfde dagen
dat hij het hebben zou ; dock niet , wanneer.
invallen.
Gij hebt maar to bevelen. 1k heb racer edne
Masud, yr. (mrv. -en.) een van de deelen
zuster. Geef maar wet er is. *-, voegw.
des jaars, dus geheeten naar den omloop der
dat over 't algemeen eene tegenstelling
maan eene burgerlijke maand heel t 30 of 31
dagen , behalve Februarij , die er 28 of 29
aariduidt , doch , zie 1110och : Hij 7.,ou het
doen, maar anderen houden hem tegen. 1k
heeft; de zonnemaand hedraagt onistreeks
kon heden niet; maar overmorgen zal ik
30th dag; de maanmaand heeft ongeveer
misschien komen. Ik ging er heen ; maar
28 dagen hierom heeten vier weken in het
hij was nergens to vinden.*-, met nit lating
gewone Leven ook vaak eerie maand.
van het overige der rede wordt maar soms
Blaandag , m. de tweede dag der week.
herliaald: Hij heeft wel een goed yeheugen ;
—avond, m. —middag m. —mormaar, maar . . . (hij wil niet studeren).
gen , m. —nacht m. —ochtend
aan het begin eener rede ter aanduiding van
m. —se, by. zie Woensdagsch.
een' overgang : Maar, om weer op het
Maandberigt, o. maandelijksch berigt.
betwiste punt to komen. *-, o. bedenkeiijk-bloeijers m. mrv. soort van aardheijen,
held hezwaar, hinderpaal , beletsel : Er is
welke den gatischen zomer bloeijen.-boek, I
0.- brief, m. -cede], -ceel, y r. -duif, een maar bij. Die zaak heeft een maar.
yr. duif, welke maandelijks broedt. -elijks, j Maar , y r. (mrr. margin,) tijding, gerucht:
ijksek , by. van elke ; De maar loops of gaat , men zegt. Eene
bw. elke maand.
maand , dat elke maand terug ke rt : De I blijde maar.
maandelijksche zuivering , de stonden. Maarle , zie Merle.
—geld, 0. —goed , o. bij boekh. pak Maarschalk, m. out. stalknecht ; van
bier vervolgens : stalmeester van een' vorst ;
boeken . dat iedere maanp ontvangen wordt,
een vonrnaam hafbeambte ; inzonderh. in
—horlogie, —horologie o.
Frankrijk en elders, opperste veldheer.
borlogie, dat erne maand loopt. o.
—in , yr. (mrv. -nen,) weinig gebruik..
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van maand.
vrouw Bens maarschalks. —schap o. (des
—klok, yr. klok die eene maand loopt.
waardigheid van maarschalk.-sstaf, m.
--lust, yr. —pak o. pak maandgoed.
—schrift, o. maandwerk. —staat, Maart, m. (des -s,) lentemaand. --sch 9
by. van of in Maart : Naarisch (in Maart
is. stag , die maandelijks 'wordt opgemaakt.
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gebrouwen) bier. Maartsche buijen , zie
Maartsche kat , zie Krolsch.
Maas, y r. (mrv. mazen,) knoop van een net,
enz. ; opening tussehers die knoopen : De
rnazen zijn te wijd ; fig. gemeenz. : Door
de mazen *ruipen , met moeite zijn oogmerk
bereiken, rn, houten bat, vsaarop
men maast , zie Hazen. —je o. (des
-s, rnrv. -s,) verkleinw, van maas.
Maat m. (des -s, mrv. -s,) makker, medgezel ; werkgast , werkgezel ; op sacra :
De meats, het booisvolk ; fig. Met iemand
meats (bevriend) zijn. Goede maatjes zijn.
Maat , ye. terry. mat, , n,) de grootte van
iets, inzonderh. in verhouding met iris anders,
waarvan de grootte of uitgebreidheid als emsbeid is aangenomen: De maat van era
ligchaam brpalen , zoeken. Iernand de meat
nemen, remand de maat voor of van emit'
rok semen. Onder de meat (te klein) zijn.
De meat niet hebben „ niet kunnen helen.
datgene, waarmede wordt gerneten : De
meat van een' schoenmaker. Jets op de
meat maken. Sprw. Met de meat, wearmede wij a nderen metre zullen wij weder
gemeten worden ; Hoed meat in alle
dinyen. Eene groote mate van kundigheden.
Boven mate, grootelijks, zeer. Met mate ,
matig. hrnand de meat vol meten , vol
doen , hem zip genoegen geveri. Naar mate,
voegw.naar naar.*-.inhotid eenermaat:
Eene meat (5 kop) aardappelen.*--, in tie
toonk. : De meat slaan , houden. Hij zingt
niet in de meat. —gezang, o. muzikaal
gezang. —je, o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw,
van maat ; zie ook Maat, m. —jespeer , yr. bergamot. —klank, m.
diehtmaat, m. regel of voorschrift , waarnaar men zijne bandelwijze
inrigt : Zijne maatrrgelen nemen.
Maatschappelijk, by. rnaatsehappijelijk,
dat echter einig gebrisikt worth,
vr. (mrv. -en.) ‘'ereeniging ter bereiking
van zeker does : De maatschappij : tot
Nut van 't Alyemeert. De burgerNLe of
menschelijke maatschappi,j de sainenleving, pijelijk, b y . de rnaatschappij
hetreffende.
I?Jaatstaf, m, staf, Welke tot maat dient.
—stok, m. stok , weike ter meting dient,
bij v, dnimstok van rem' timmerman enz.
—vast, (-er, -she,) by. die goer de maat
in de muziek hondt. —zang, m. maatgezanp,..
Maauwen 0, w. met H., het natuurlijke
geinid der katten voortbrengen. - ing, yr.
Made, yr. (mrv. -n,) klein worm*, - lief,
yr. ( -ven,) -- lief o. verkleinw.
van madelief,, naam eener b;oem , die men
veelvuldig op de weiden aantreft , in sommige streken niet onaardig meizoentje geheeten.

Magt
Mad ig, (-er. -st.) bv. maaijig, vol maaijen.
I Mal, (-fee -st.) by, dat yadsig maakt : Maf
weer. van mensehen , vadsig. --held,
ye. —je, o, enkel in : lemand voor het
maf je (voor den gek ) houden. Poor het
mafje loopen. Zij is een rest maffe , eene
laffe benzelaarster.
Mag., enkely. des teg. tijds van molten.
Magazijn, o. (des -s, mrv. -en,) bewaarplaats van koopwaren ; groote winkel ; aanzienlijke voorraad of verzameling ; naam van
sommige tijdsehriften Magazijn van Ned er•
landsche taulkunde. —houder , m.
—meester, m. opziener van 's lands
magazijnen. —tje o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van magazijn.
Mager, (-der, -st,) by. en bw. dat weinig
vleesch heeft : Eene mayere prosily. Magere
handen. Mayer vee. *-, waaraan weinig of
gees vet is : Mager vleesch ; fig. sebraal :
Eene magere wide. De rouge staat mager,
dun en schraal. Een magerentaaltijd.Sprw„
Een mager vergelijk is beter dart een ret
proces. De bok is rtagerbij hem, hij beeft
Been geld ; fig. Een etagere (dorre) stijl.
Een mayer bewijs. *-, o. (des -s,) mager
vleesch : Verkiest gij vet of mager ? —en,
0. W. met Z. , vermageren. —heid, yr.
—lijk , bw. —mannetje, o. boegiiin

van het voormarszeil. te y r. —tjes,
bw. een weinig mager.
Maggelen , o. w. met H., in Cron. ,
allerlei nietsbcteekenende figurers op het
papier maken,
Magistraat , m. (des -s, mrv. -aten,) overheid eener stedelijke regering ; magistraatspersoon. --Schap, 0. (des -s,) waardigheid
van magistraat. —spersoon rn.
Magneet, m. (des -s. mrv. -etm.) zeilsteen.
—je, o. (des -s, men. -s.) verkleirsw, van
magneet. —naald, yr. kompasnaald.

--Steen, m.maipwet.
Magnetisch , by. van den magneet.
seur, rn. (des -s, mrv. -s,) die magnetiseert.,
—iseren, h. w, bet magnetismus bij...
aanwenden. —ismus , 0. (van bet -,) een,
vermogen. waarmede, volgens sommigen,
rnen ziekten kars genezen.
llagt, vr. (mry -en,) vermogen om iets nit
te voeren : Dot is boren zijne magt. Lit at'

zijne magt schreeuwen , loopen, Ik zal het
doen, indien het in mine magt is ; fig.
bet vermogen en de vrijheid , om jets nit
te voeren of te bewerken : remand magt

seven om jets te dom. Dat stoat in zijne.
mag Magt over levee en dood hebben. Zijne
magi misbruiken. De ouderlijke magt.*-,
kracht van wapenen : Eene groote mayt op
de been brengen. De gewapende may( ,
zie ook Landmagt en Zeemagt.* - ,
een met bijzondere magt begaard wezen :

De hemeische magten , de goden of magtige
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De Europesche mayten , d. i.
Staten, vorsten , mogendheden. De helsche
rnagten.*-, personen, die in een zedelijk opzigt
met eene magt bekleed zijn : De wetgevende
magt. *-, in de werktuigk. , bewegende
kracht ; in de wisk., een der verschillende
trappen , waartoe men eene grootheid, enz.
verheft door ze met zich %elve te vermenigvulden : Een getal tot de derde magt verheffen. *-, groote hoeveelheid : Eene magi van
yolk , wild. Met magt van geld. —brief,
m. volmagt. —eloos, (-zer, -ste,) by.
zonder magt. — eloosheid, yr.
—hebbende, m. en y r. (des -n, mrv.
-n,) bevolmagtigde. —ig, (-er, -st,) by.
magt hebbende, inzonderh. ter bereiking van
zijn oogmerk : De leeuw is een magtig dier.
Een rnag1ige staat, vriend , vijand. Hij
is mij te magtig.*-,in staat : Magtig om
te betalen. *--, in het bezit van (iets) : lets
magtig worden, in zijne magt krijgen. Bet
Grieksch magtig zijn. Hij is zijne 2innen,
zijn verstand (zijns verstands) magtig. le-,
gemeenz. vet , krachtig , sterk gekruid : Die
soep is mij te magtig. *- , van den prijs ,
hoop;, duur : Bat is mij te magtig. *-,
gemeenz. groot : Een magtig huis. Een
maytige hoop turf. *-, sterk , uitstekend:
Een magtig rekenaar. *-, als bijw. grootelijks, zeer,, ongemeen : Magtig rijk. —igen , b. w. (iemarid) de noodige magt
geven : Wie heeft hem daartoe gernagtigd ?
—igheid, y r. —iging, yr. —soefening, y r. —spreuk , vr. eigenmagtige of willekeurige uitspraak. —woord ,
o. iiadrukkelijk woord.
*Mahonie, o. (des -s,) —Bout, o. zeker
roodachtig bout van een Z.-Amerikaanschen
boom, mahogon geheeten. —houten,
onverb. hr.
IlIaJesteit, y r. (mrv. -en,) in de alleenheersching van een' staat de hoogste magt
en waardigheid . die aan Beene andere onderworpen is : De majesteit beleedigen ,
kwetsen , zich grootelijks tegen die magt
verzet ten. Misdeed van gekwetste majesteit,
majesteitschennis. GODS majesteit , zijne
wezenlijke verhe ‘ enheid boven en onbepaalde
magt over a !le dingen ; fig. in de bijbelvertal.
dadelijke erkenning van deze magt en verhevenheid : U, 0 Heere ! is de grootheid en
de majesteit. *-, uiterlijke glans en waardigheid van deze hoogste magt : De Koning
verscheen in zfjne gansche majesteit. *-,
hoogste graad van uitwendigen glans en
pracht : De zon ging in voile majesteit op.
41-, een met de hoogste magt bekleed persoon,
als titel van keizers , koningen en hunne
gemalinnen : Zijne of Hare Koninkkke
.Mqj esteit. Hunne Majeateiten , de
keizer, of koning, en zijne gemalin.
--sehender. tn. —sehunnis ,
UPSi H.

Make
y r. misdaad van gekwetste majesteit.
Majoor , m. (des -s , mrt. -s, -oren ,)
hoofdofficier,, die in rang op den luitenantcolonel volgt en bij gevolg in diens afwezigheid zijne werkzaamheden verrigt , of als
bevelvoerend officier van een bataljon optreedt;
verkorting van serjant•majoor. —sehap ,
o. (des -s,) majoorsplaats. —sdegen ,
m. —sdoehter , y r. —sepaulet, yr.

—shoed,m.—skind, o. —splaats,
y r. —suniform, m. —svrouw, yr.
—sweduw, y r. —szoon, m.
Majorij, y r. verouderd, zie Meijerij.
Mak, (-ker,, -st,) b y . en bw. tam , gedwee,
toegevend, onderwerpelijk , handelbaar : Een
mak paard ; fig. fk zal hem wel mak krijyen , maken , ili zal hem wel doen toegeven.
Hij is zoo mak als een lam. Hij is niet
mak, makkelijk. Sprw. Er gaan veelmakke
schapen in een hok , toegevende menschen
schikken zich wel.*-, in sommige streken,
mat, vermoeid, krachteloos.
Makelaar, m. (des -s , mrv. -s, -aren.)
tegenstell. van beunhaas, heeedigd persoon,
die koopen voor anderen sluit : Makelaar
in tabak , suiker,, enz. ; fig. Makelaar in
huwelijkszaken, —a,ardij, yr. makeIaarschap ; makelaarsloon. —aarsehap,
o. ambt van makelaar. —aarsloon, m.
en o. —aarster, —ares, y r. (mrv.
-sen,) gemeenz. koppelaarster. —arij, vr.
makelaardij. —en, h. w. beschikken ,
bezorgen , in 9rde brengen ; koppelen.
Maken, b. w. doen zijn, voortbrengen,
bewerken , verrigten; inzonderh. a.) een ding
of een werk- ligchamelijk of onligchamelijk 'tot stand brengen , vervaardigen , verrigten :
Men maakt kkederen, schoenen , kaas,
boter, een gedicht, verzen , gedruisch ,
leven , vuur ; van bier : Gemaakte bloemen,
door kurist vervaard igde,zieookGesnaskt ;
b.) eene verandering voortbrengen , een' toestand veroorzaken , tot stand brengen : Men
,naakt schulden , vrede , zijn geluk , vieravond. een begin met iets. een einde aan
jets, pleats roar iemand. ruim baan,tegenwerpingen , aanmerkingen , fouten, iemand
tot een' lengenaer, tot sleet' , tot ihoogleeraar,, tot een' die f, iets te gelde , iets tot
eene wet, een' sehoolmeester van iemand.
*-, in zekeren toestand brengen , welke door
het bijgevoegde woord uitgedrukt wordt :
Men maakt water can de kook , een kind
in sleep, iemand het hoofd warm , zich
bemind of gehaat , eene zaak erger den zzj
is. Twintig kwartjes maakt vii f gulden.
lemand veel te doen maken ; c ) werkzaam
zijn , zonder het voorwerp of de bewerkte
verandering uitdrukkelijk te noemen : Hij
heeft het er near gemaakt. Hij maakte het
kort, d. i. speak niet lang. Meek, dat glj wegkomt. IN zal het niet lung ruder rnaken ,
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hij zal niet lang in de tegenwoordige omstan*-,o.w.met 11. 5 a.)van den faolenaar,den molen
digheden verkeeren ; ook : hij zal niet lang
laten werken : Klaus maalt van daa g niet;
rater level). Maak het met ons , zoo als u
b.) van den molen : Deze molen zal nacht en
goed dunkt ; d.) met zich , en alzoo uederdag malen ; c.) van dengenen , die zijn koren
keerend . doch enkel met. een hijvoegsel , zich
laat maim: Wij zullen deze week niet rnfileh ;
bewegen : Zich uit de voeten maken, wegvan bier : Sprw. Die eerst komt , die eerst
spoeden. Zich zoek maken. In de laatste
maalt , wie zich bet eerste aanmeldt . work
aren gehriiiken sommigen dit woord vaak ,
bet eerste geholpen. —er, (des -s, mrv.
waar doer alleen goed is ; bij v. Eene reis
-s,) die maalt.
maken. « De Minister THORBECKE heeft Maier, m. (des -s, mrv. -s ) schilder. -erij,
erne wandeling gemaakt.» *-, zie Bemay r. het sehilderen.
ken. —er , m. (des -s, mrv. -s,) die iets Malerij , yr. (mrv. -, gemaal.
maakt , vooral in samenstelling ; inzonderh. Malheld, yr. zotheid, dwaasheid.
GOD: Mijn Maker. ring, yr. het maken. Mane, yr. (yam -en,) ring van staal, ijzer
doch bijna enkel in samenstelling; erfmaking.
of koper,die oulings tot wapenrokken
Makkelijk, (-er, -st,) by. en bw. gemeenz.,
diende; pin of beslag aan een rijgsnoer,
zie Gemakkelijk , enz.
nestel.
Makker,, m. (des -s, mrv. -s,) genoot , Mane, yr. (mrv. -en,) maliekolf. —baan ,
maat, gezel : Nakkers zijn, als goede
yr. baan , waarin men maliede. (Malie•
vrienden verkeeren. --tje, o. (des -s, mrv.
hemd , yr. malienkolder.) —huis , o.
-s,) verkleinw. van makker.
herberg der maliebaan. —klik , m. underMakreel , m. (des -s, mrv. -en,) een eetbare
stuk van de maliekolf. .—kolf, vr. kolf,
visch, welke in de Noordzee voorkomt. -tje,
waarmede men in de maliebaan speelde. '4-,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van makreel.
o. W. met H., in de maliebaan spelen.
Makrol , yr. (mrv. -len,) scheldwoord , dat MaliEnkolder, m. kolder met malien
koppelares beteekent.
bezet.
Mal, m. (des -s, mrv. -len,) voorbeeld in Mating, y r. verwarring in bet hoofd : In de
't klein, waarnaar men iets vervaardigt; hout,
maling (war) zijn. In de maling komen , op
waarnaar de timmerl. een' verschoven winde straat omringd en door het yolk her- en
kelhaak op nieuw in orde brengen.
derwaarts gedrongen worden.
Mal, (-ler, -st,) by. zot, gek, dwaas: Een Malkander,, zie Elkander, dat meer
malle vent. Tusschen mal en vroed (half
gebruikt wordt , dan het eerste, waarschijn•
dwaas) zijn. *-, veel te toegevend : Mal
lijk otndat manic (walk) voor elk veroumet zijne kinderen wezen. Mal (plat)
derd is.
Amsterdamsch. Sprw. Mal moertje , mal Malkruid , o. bilzenkruid. —lemolen ,
kindje , eene te goede moeder bederft hare
m. een bekend kermisspel. --len, o. w. met
kinderen.*-, in verlegenheid brengende: Eene
H., zich gekkelijk gedragen. —ligheid ,
malle geschiedenis . Een mal geval. a., o.
yr. (mrv. -beden,) malheid ; zotternij ,
( des -s,) dwaasheid , kinderachtig held.
dwaasheid. —loot, yr. (mrv. -oten) mal
Raider, o. (des -s, mrv. -s, en , van eeri
vrouwmensch.
bepal. telwoord voorafgegaan , soms -,) eene Mallote , yr. steenklaver.
korenmaat , mud.
*Malrouw,, y r. andoren.
Malen, b. w. sehilderen.
Maisel", (-er, -stc,) b y. zacht , murw,, het
Malen, o. w. met H., zich heen en weer
tegendeel van hard of taai : Bet vleesch is
bewegen , draaiien , ronddraaijen : Hoe staat
niet malsch ; fig. vloeijend : Malsche verzen.
ge zoo te rnalen ? lemand aan het hoofd
Malsche (zoete) kusi es. *-, bw. fig. zacht ,
gen melee of te malen , gemeenz. hem
bedaard. —elijk , bw. malsch. —held,
t beuzelingen lastig vallen. *-, zijn hoofd
yr. —jes , bw. malschelijk.
breken , mij meren : Over iets malen. *-, Maluwe , y r. kaasjeskruid : Witte maluwe,
ongel. b. w. (ik maalde, oul. mod, gemalen,)
althea.
door been en weer bewegen verbrijzelen , Malvezij , m. (des -s,) wijn van Chios.
inzonderh, tusschen twee harde ligcha- Malwe , yr. maluwe.
men : Koffie malen.*-, hoofdzakelij k in den Mani , yr. (mrv. -men.) in sommige streken
molen tusschen twee scherpe steenen ,
tepel eener zogende vrouw : Bet kind de main
waarvan zich de bovenste over den ondersten
(mamtne) Seven.*-, moeder. —mekensin het rond beweegt, fijii maken of verbrijkruid, o. zeker gewas.
zelen, zoo wet van den molen zelven , als van *Ma,miering, zie Mammiering.
den molenaar : Men maalt, rogge , boek- Mameluk, m. (des -s, mrv. -ken,) in
weit,gerst,mosterd,tras.*-, door molenwerk
Egypte lijfeigene, gekochte slaaf, uit Chriswegvoeren : Men maalt water uit polders ,
telijke ouders gesproten , doch in de Mahomodder nit grachten.*-, op zoodanige wijze
medaansche godsdienst opgevoed. Allengs
voortbrengen : Wie heeft dat meel gemalen?
kwamen zip door hun aantal en rijkdom tot
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magt en aanzien; fig. die van de Christelijke
draad, enz. gevlochten korf van onderscheiden
gebrnik en grootte : Eene mand met eijeren;
tot de Mahomedaansche godsdienst overgaat.
fig. Door de mand vallen, bekennen.Sprw. zie
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
mamelnk.
Appel. -emaken o. -emaker, m.
die allerlei werk van teen maakt.-emake"Kamm en 0. w. met H., zuigen, zie Mam.
refij 9 vr. mandernaken ; werkplaats van den
--metje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
mandemaker. —emakersbaa,s, m.
van mam.
Mammiering, yr. (mrv. -en,) op schepen,
–emakersdochter, y r. – emaera. eene van geteerd zeildoek of van leer
kersgereedssiaap,o.–emakers
jongen , M. –emakersknecht
gemaak te Mamiering voldoet beter aan
m. –emakersleerling, m. –ede in tspraak.
Mammon, m. (des -s,) tijdelijk vermogen ,
makersvrouw, y r. –emakersmet het bijdetikbeeld van verachting : Den
weduw, yr. –emakerswerk , o.
mammon dienen, zijn hart aan aardsche
–emakerszoon m. –en , b. w.
sehatten hangen.
ire eene mand of in manden doen. —eMan, m. (des -s, wir y . -nen, -s„) oorspronkelijk
wagen, rn. wagen met een' bak van
beteekent bet een menschelijk wezen, waarmandewerk. –ewerk , O. —ewervan men nog genoegzame overhlijfselen heeft:
ker –ewinkel, m. ("Kander.
Zijne waren aan den man brengen, d. i. die
kruid o. zeker kruid.) —je o. (des
verkoopen. Dat vindt zijn , man, daarvoor
-s. mrv. -s,) verkleinw. van mand. —jesdoet inch een liefhebber op. Een man een
koop, m. iemand , die mandjes fangs de
man . een woord een woord , een menseh
Imizen rondvent. --vol, (nary. -en-vo!„)
moot zijn woord houden. lk ken mijn' man, Manen, b. w. tot bet vervul len eerier verpligik weet , met wien ik te doen heb . lk houd
ting of belofte aansporen, doch veelal aanmij aan mijn' man , aan den persoon , van
manen,verm4\nen ; inzonderh. tot voldoening
wien ik het vernomen of ontvarigen beb.
eerier schuld Mondeling of schriftelijk aanspoAls de Hood aan den man horn!, als bet
ren : Iemand wegens of om eene schuld
volstrekt noodig is. De rnan (d. i. elk)
marten. Ilij wordt dagelijks gemaand. er,
m. (des -s, mrv. -s )
drie eijeren. De vierde man (persoon)
ontbreekt. Zij is er mans genoeg toe , is er i'llaneschijn m. het schijnen der maan ;
maamnaand.
we! toe in staat, zie Mans. Man en paard
noemen , d. i. den persoon , van wien Mangel, o. (des -s,) gebrek, gemis: Bij
mantel van geld. *-, m. (des -s, met' . -s,)
men j ets heeft vernomen. Ik ken mijn'
houten werktuig, dat uit eene bechte stelling
man, den persoon. Iemand voor den man
houden. De gaande en komende man,
bestaat , waarin een met steenen , enz. beclegenen , die gaan en komen. Het schip is
zwaarde houten bak keen- en weer getrokken
word', over twee rollers , ow welke men het
met man en muis (met alien , die aan boord
glad te maven linuen , enz. geworiden heeft.
waren) vergaan. Een man van zijn woord
—aar, m. (des -s, mrv, -s.) —aarster,
zijn, zijn woord houden. De gerneene Haan,
yr. (mrv. -s.) —bord 0. mangelplank.
het gepeupel. mannelijke persoon van
(llangeld o. mannegeld.) —en , o.
iederen ouderdom , manspersoon : Er waren
err onpers. w. met H., ontbreken : Het geld
slechts vier mannen in het gezelsehap. -,
mangelt. Het mangelt hem (3. riv.) aan het
mannelijk persoon die nit de jongelingsjaren
noodige geld ; Het mangelt (hapert of
is getreden: In het dertigste i aar is men een
ligt) niet aan mij."-, b. w. met den mangei
man. Een wijs , geleerd, dapper, ond
glad waken. o. —goed o. te
voornaam , geacht. rijk, arm man. Een
man van smack, talent, ondervinding.4-,
mangelen of gernangeld goed. —hout o.
mameirol. —ing , yr. —kasner, yr.
krij8 sman , zonder teeken van mecrv. na een
kamer , waarin de mange! staat. —plank,
bep. telw.: Duizend man te voet ; van een
yr. —rol, vr. —stok, o. mangelrol.
niet-bep. telwoord voorafgegaan, wordt
—tje o. ( des -s, mrv. -s,) verkleinw.
manschap gebezigd : De luitenant gaf aan
van mange!. —vrouw yr. vrouw , die
verseheidene mansehappen verlof ; fig. Hij
een' mangel heeft en voor anderen mangelt.
vond zijn' man. Zijn man staan. Zich tot
den Moisten man rerdedigen."-. eclitgenoot: Manhaft —ig (-er, -st,) by. en bw.
dapper , koen , stout : Eerie manhafte daad.
Miju man is nit. Die juffer zou wel aan den
Zich manhaftig gedragen. —igheid,
man (trotrwen) /Ian den man komen,
yr.
bw.
brengen, knigen , helpen. —achtig „ (-er,
-st,) by. van eerie vronw, naar een , man Mauler , yr. (mrv. -en,) wijze : Dat is
Beene manier can doen dat betaarnt niet.
gelijkende ; manziek. —achtigheid, yr.
Bij manier van spreken. gewoonte,
–baar, by. huNibaar. –baarheid,
gebruik lemand yoede manieren leeren.
vr.
Maud, vr. (mrv, -en,) van teen, hiezen
5-, in de schoone kunsten trant of wijze van
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vinden en uitvoeren : In de manier van Rublijk naschrijven ; (hij letterz.) zetten zonder te
bens"-, mode. —en, b. w, goede manieren
begrijpen. *--, dier van het rnannel. geslacht,
leeren. —lijk , (.er -st,) bv. en bw. weltegenstell. van wijije. In dozen zin wordt het
voegelijk , betamelijk. - lijkheid , yr.
met de namen van dier- en plantennamen
Manifest , o. (van bet -, mrv. -en,) in
samengesteld , b. v. rnannetiesmusch,
staatsaangelegenheden , open baar geschrift ,
mannetjeshennep. —netjesboon , yr.
waarin een vorst , enz. de wereld van zijne
eerie kleine ronde, zeer voortreffelijke
daden onderrigt; in handelszaken , factuur.
koffieboon. —netjeshoffie , yr. —ne...Marring , yr. (mrv. -en,) het manes.
tjesnoot , yr. zeer groote muskaatnoot.
Mank 9 (-er, -st,) by. gebrekkig in den gang,
--sin, yr. (mrv. -nen,) in den bijbelstiji ,
hinkend : Aan done zfjde mank zijn , gaan;
vrouw; fig. gemeenz. zeer groote vrouw met
fig. Aan het zelfde euvel mank gaan , bet
een mannelijk voorkomen.
zelfde zedelijke gebrek hebben. Ge kunt Mans , by. eigenlijk 2 naamv. van man , dat
voor mij niet mank gaan , ge kunt uw'
als praedicatief adjectief gebruikt wordt,
waren aard voor mij niet verbergen. *--,
in staat : llij is mans yenoeg orn het te doen ;
van taken , gebrekkig : Een mank bewijs.
fig. gemeenz. groot , zwaar, sterk : Hij is
--heid , yr.
mij te mans , te sterk. Die boterham is den
Mankop , (de plant,) yr. (vergifofmiddel,)
knaap te mans , hij kan ze niet op. -beeld,
o. (des -s, mrv. -pen,) plant , die slaapo. —bloed , O. —borstrok 9 m.
bollen vooribrengt ; ronde zaadbol van die
—broeder, rn. —broek, yr. -chap,
plant. —siroop , —stroop , yr.
yr. (sure. -pen,) trouw van een' leenman aan
—zaad , 0.
een' leenheer:: Ilulde en manschap aan zijn'
Manlieden, —luiden , —lui , rn.
leenheer bewijzen. "-, al de manspersonen
mrv. manspersonen. —mensch , m.
eerier plaats: De manschap van een dorp
en o. man , tegenstell. van vrouwmensch ,
bijeen roepen. De manschap der korvet. 4E-,
in de volkstaal dikwijls marnmes en vrommes.
soldaten , krijgslieden : Kloeke manschap.
—moedig, (-er, -st.) by. en bw.
*--, erikel manspersoon; inzonderh. krijgsman :
manhaftig. —moedigheid , vr.
Eenige nianschappenwerden bij de burgers
—moediglijk,bw.
ingekwartierd. —doeli 9 m. —hand,
Manna , o. (des -'s,) het hemelsbrood der
yr. fin. bet mannelijke gezag. Sprw. MansH. Schrift; naam van onderseheidene yoorthand boven, deman moot Baas zijn. -handbrengselen nit het Flantenrijk , namelijk van
schoen , m. —hemd, o. —hoed,
een zoet verdikt sap , dat nit de sehor., ,
m. —hoofd, o. hoofd van een' man ; fig.
takken en bladeren van sommige struiken
gemeenz., man : Min manshoofd is niet te
en boomen zweet en zich in wijngeest en
huis.—hoog,bv.—hoogte, vr.—j as,
water geheel oplost. —struik , m.
m. —kleed, o. —kleeding , yr.
*Manneke , 0. (des -s, mrv. -s,) man-.
—kleerm.aker,, in. —kloo gter, o.
netje. --nelijk, (-erg -st,) by. een' man
—kok , rn. kok. —kous, vr. -kraelit,
gelijk , in bet wezen des mans gegrond ; de
yr. —laars , yr. —lag, m, doodslag,
noodige deelen ter bevruchting en voortmoord. —Mug, by. —leen., o. -leest,
planting bezittende: Het mannelijke geslacht.
yr2---lengile, yr. —mannen, m. mrv,
zie ook Geslacht 9 Itijm. De manachterleenmannen. —mantel, m. -m oenelijke linie. Eerie mannelijke bloem ; fig.
der , yr. — muts , vr. —naam , rn.
met het mannelijke geslacht oyereenkomende
—oir,, o. mannelijke nakomeling of nakoof daaraan voegende : Mannelijke kleeding.
melingen. —onderbroek , yr. —oor,
Een mannelijk beroep. 4E-, overeenkomstig
o. naam eener plant. —overhemd , yr.
met de jaren des mans : De mannelijke
—pantoffel, yr.—persoon, m. manouderdom. Eene mannelijke stern. 4E-,
nelijk persoon. —rok , rn. —schoen ,
krachtig, deftig : Een' mannelijken stijl
m. —schoenmaker,9 in. —vader ,
schrijven. *-, dapper , moedig : Ken
m. —werk , o. -- zustor,9 yr.
mannelijk hart. Eene mannelijke ziel. Mantel, m. (des -s, nary. -s,) ding , hetwelk
—nelijkheid, yr. staat van man ;
een ander voorwerp bedekt, b. v. de muren
mannelijke Jeeftijd ; dapperheid , onversaagdeerier stad ; bouten of steenen belegsel om
heid ; vermogen tot voortteling; mannelijk
een' sehoorsteen , zie Schoorsteenteel lid. —nenhuis 9 o. gasthuis, enz. voor
mantel. '-, inzonderh. wijd opperkleed
mannen. —nenklooster,, 0. —nenzonder monwen: Doe uw' mantel om; fig.
moed ; in. ,.... nenstand , 111. —nenlets met den mantel der liefde bedekken.
taal 9 yr. krachtige taal. — nenver.
Under den mantel (schijn) van godsvrucht.
trek , o. —netje, o. (des -s, mrr. -s,)
Den Inantel (de linik) !war den wind hanger:.
verkleinw. van man ; knaapje : Wie is uno
Iernan (I den mantel uitvegen , hens doorvader,, Mannetje? ; fig. Mannelje voor
hien. Den mantel op den taro hanger , zijn
mannetie maken, Mannetj es maLen , letterarnbt vaarwel zeggen. ',--, strook zwart laken,
65
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door geestelijken op den rug gedragen:
Mantel en bef aandoen. --goed, o.
mantelstof. —haak, rn. haak aan een'
mantel. —huis, o. finis, waar men ronwmantels verhuurt. -jas m. jas met
een' mantel. --kap, y r. —koord
y r. kraag 9 m. —kwast, m. —laken, o. —lis, yr. —pijpje, o. fig.
laatste pijp, die men in gezelschap rookt.
—slip, yr. stof, yr. stof voor mantels.
—tje,o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
mantel. —verhuurder, m. verhuurder
van rouwmantels. —voering, yr. -zak,
m. langwerpige zak van leer, enz. om op reis
zijn' mantel en andere kleedingstukken mee
te voeren.
Manvolk, o. manspersonen. o.
gcwaand schepsel , dat man en vrouw te gelijk
is. — ziek (-er, -st,) by. door manziekte
gekweld. —ziekte, yr. de hevige ongeregelde trek van een vrouwspersooa naar een'
man.
Mare , yr. (mrv. -n, meir.
Mare, yr. (mrv. -n,) maar.
Maren, zie Marren.
*Marentakken, m. mrv. mistelboompje.
Mariolein, yr. eene geneeskrachtige plant.
—baLs'elin m. —olio, vr —wa-

laat komen. Hij is van alle markten
huis , hij verstaat alles. Hij is van aller
markten weergekomen, hij is doortrapt en
geslepen. Zijne huid zelf ter markt brengen,
in eigrn' persoon te zijner verantwoording of
verdediging optreden. Sprw. thj het seheiden van de markt leert men de kooplui
kennen , ten laatste kijkt de aap uit de mouw.
plaats, waar gekoebt en verkocht wordt,
marktplein : De vrouw staat met groenten op
de markt. Die beer woont aan de markt. -,
marktprijs Beneden de markt koopen.
—boer, m. —boerin 9 vr. —dag,
m. —emmer, m. emmer,, waarin men
iets ter markt brengt of van daar haalt. -en,
o. w. met ter markt gaan. *-, b. w.
gemeenz. (op de markt) koopen. —gang,
m. het gaan naar de markt.. — ganger,
m. —gangster, yr. —geld, o. geld, dat
men merle naar de markt neemt of voor
verkochte waren te huis brengt. kraam,
ye. —kraanister, yr. —kramer, m.
—mand, yr. mand, waarin men iets ter
markt brengt of van daar haalt. —meester,9 m. die het opzigt over de markt heeft.
—plaats, vr. plaats, waar de markt wordt
gehouden. —plein, o. —prijs, m.
—regt, o. regt , dat tusschen koopers of
verkoopers op de markt g€bruikelijk is.
—regter, m. —reizer, m. persoon
welke de markten bereist. —sehip, o.
sehip , dat op marktdagen vaart.—schipper , m, —sehreeuwer,9 m. kwakzalver. —schuit, y r. schuit, die op marktdagen vaart. —tent, yr. --vee, o.
—vlek o. —vrouw, yr. --wijf, o.
Marren, b. w. in de scheepvaart, (de
zeilen) met dun touw (marling) aan de lijken
vastnaaijen. —ing, —ijn, yr. dun en
sterk touw,, waarmee de zeilen worden
gemarreld. —priein, m. —reep, m.
—touw, o. marlijn.
Marmel, m. (des -s, mrv. -s,) knikker van
marmer of als mariner. —aar, m. (des -s,
-s,) die marrnelt. —ade, yr. (mrv.
-n.) kwemoes. (Marineldier, o. marmot.) —en, b, w. marmeren. o. w. met
H., met marmers of marmers spelen, knik keren. —ing yr.
Mariner, (de stof) o. en (de steen) in. (des
-s, mru. -s,) een fijne kostbare en fraaije
kalksteen . die een' bijzonderen glans aanneemt : Met mariner bele gg en, bekleeden. -,
marmel. -beeld, o. -beeldhouwer,
In. -en, onverb. by. van marmer; gemarmerd,
met eene marmerkleur.*-, b. w. als marmer
schilderen. —groef, yr. —kleur, yr.

ter,o.
Mark, yr. (mrv. -en,) grens; eene landstreek ,
die hinnen bepaalde grenzen besloten is : De
mark Brandenburg.*-, o. (des -s, mrv. -en,)
een gewigt van zestien oude looden (zilver,
goud) ; fig. eerie geldswaarde. —boek, o.
bock, waarin de zaken eerier mark heschrezen zijn.
Marlk.etent, yr. veldtent van een' zoetelaar.
—er, m. (des -s, mrv. zoetelaar , die
levensmiddelen en dranken in het leger
verkoopt ; iemand, die op het ijs, enz. drank ,
enz. verkoopt. —erij, vr. het beroep van
marketenter. —ster yr. (mrv. -s.)
Markgenoot, m. iemand van de zelfde
mark. —graaf, m. weleer graaf of bevelhebber van eene mark of van een grensland ;
later titel van een' vorst , die met een markgraafschap beleend was. —graafsehap,
o. waardigheid en gebied van een' markgraaf.
--gravin, y r. gemalin van een' markgraaf;
vorstelijke persoon van het vrouw. geslacht,
die met een markgraafschap beleeni is.
—paal, m. grenspaal. —regter, m.
regter in eene mark. -steen, m. grenssteen.
Markt, y r. (mrv. -en,) talrijke bijeenkomst
van koopers en verkoopers op straten en
pleinen om handel te drijven , en de tijd van
zulk eene bijeenkomst: Bet is van daag
markt. De markt is gedaan. Was er reel
boter aan de markt? Ter markt gaan; fig.
gemeenz.: Brie vrouwen en eene gaits maken
eene markt, wegens hare babbelzuelit dus
gezegd . Een' dag na de markt komen, te

—nii in , yr. --"‘ slijper , —steen
m. —steenboutwer, m. -steenmortel, rn. — zaag, vr. —zager,9
m.

Marmot, yr. (mil, -ten,) een knaagdier der

5j
Marini
Alpen , dat tot het rottengeslacht behoort.
marmeldier. —je, o. (des -s, rnrv. -s,)
verkleinw. van marmot.
Marot, yr. (rnrv. -ten,) speelpop, nog enkel
in : Sprw. Elke zot heeft zijn marot, ieder
heeft zijne speelpop.
Marren, b. w. seheepsw. vastbinden.
o.
w. met H., sammelen , talmen , toeven.
Mars, in. in de fabell. , naam van den krijgsgod ; in de sterrek., eene dwaalster ; bij de
oude seheikund., ijzer.
Mars, yr. (mrv. -en,) eene ronde houten
zoldering om den mast van groote schepen ;
draagbaar kraampje, mand of kastje , 't welk
door marskramers met koopwaren op den rug
of voor bet hi e wordt gedragen.
Marsch m. (van den -, mrv. -en,) togt van
krijgshenden : Op marsch qaan. "-, eet,
muziekstukje, waarop men gevoegelijk marcheren kan. --je o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van marsch. —vaardig, by.
gereed orn op marsch te gaan.
Ma,rsdrager, m, marskramer.
litiarsepein, o. (des -s,) digt opeen gepakt
amandeldeeg. —bakker, m. —en,
onverh. liv. van marsepein : Een marsepeinen
hart. —tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van marsepein.
itgarsje, o. (des -s, mrv.-s,) verkleinw. van
mars. —klimmer, m. die zijn werk op
de mars heeft. , yr. mrv.
(Marskramer, m. zieMars.) -lantaren, y r. —man , rn. marskramer.
— putting, y r. putting aan de mars, welke
door de gaten van den marsrand gaat. —ra,
yr. —rand, m. dikke rand van eiken bout,
welke de mars omgeeft ea aan beide zijden
van gaten voorzien is, waardoor de marsput.
tings gaan. —regeiing , yr. --sating,
yr. —schoot m. —cteng, yr. —vel
0. —zeit, o. —zeilskoelte, yr.
—zeilsreep, m. —zeilsval, yr.
martelaar, m. (des -s, mrv. -s, -aren,)
iemand , die martelt, doch enkel fig.
knoeijer ; talmer : Hij is wen martelaar in
zijn werk. inzonderh. hloedgetuige , d. i.
persoon , die vroeger om het Christelijke
geloof werd gemarteld en ter dood gebracht ;
fig. degenc, welke voor eene goede of door
hem voor goed gehoudene zaak lijdt : Een
martelaar der of voor de waarheid worden.
—aarsboek o. geschiedenis der martelaren voor de Christelijke godsdienst.
—aarsehap o. (des -s,) marteldood.
—aarskroon y r. fig. belooning Bens
martelaars. —aarslijst, y r. -aarster,
vr. (mrv,-s.) talmster. —aartje 9 o. (des
-5, mrv. -s,) verkleinw. van martelaar. —ares y r. (mrv. -sen,) vrouw,, welke den
arij yr. (mrv.
marteldood ondergaat.
-en,) foltering; knoeijerij; marteldood.
-food, m. —en, b. w. eene hevige

Mast
ligchaamssmart doen lijden ; vreeselijken
k ommer,, onrust angst en zorg veroorzaken
wider allerlei folteringen ter dood brengen.
"-, o. w. met H., talmen , knoeijen, zich
nuttelooze moeite veroorzaken. gereed sehap o. marteltuig. —kroon, vr.
martelaarskroon. —snaar yr. —tuig
o. gereedschap , waarmede men martelt.
Marter, m. (des -s, rare. -s,) een zoogdier
van het wezelgeslacht , dat een goed bons
oplevert. —bout , o. —kop, m. —net,
0. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
yr. —vel , 0.
van marter.
Ma,s y r. (mrv. -sen) menigte , hoop, meestal
massa.
Mask, yr. (mrv. -en,) —e, y r. (mrv. -n.)
--er, o. (des -s, mrv. -s,) mom, momaangezigt, grijns, mombakkes; fig. dekmantel,
schijn : Onder het masker van vroomheid.
Hetmasler afdoen , openlijk voor den dag
komen. —erade, vr. (ram -n.) feestvermaak , waarbij men gemaskerd is. —eren ,
b. w. een momaangezigt voordoen: Gemaskerd bal , bal waar men gemaskerd verschijnt;
fig. verbergen. —eren , b. w. bedekken ,
verbergen.
*Massa , y r. (mrv. mas : De goederen
werden in parceelen en in massa geveild, d.
i. parceel voor pareeel , en daarna alle parceelen te zamen.
Mast, m. (van den -, -en,) dikke hooge,
van zijne schors ontdane boomstam , inzonderh. den , welke midden in de breedte van
een schip wordt opgerigt , om de stengen,
zeilen en touwen daaraan te bevestigen :
Kleine schepen hebben maar den' mast,
grootere twee, en de grootste drie masten.
Met de zeilen op den mast liggen ; fig.
Varen waar de groote mast vaart d. i.
overal. Er kunnen geenc twee g ' oote masters
9p an schip zijn, slechts een persoon moet
het oppergezag voeren. Hij zal den mast
wel opkrijgen hij zal er zich wel door
redden. Hij moet voor den mast , wordt
gezegd van een' matroos , die meer spijs
neemt dan hij eten kan , dewij1 hij voor die
gulzigheid wel Bens aan den mast werd gelange paal. (Mastbloem
bonden.
vr. damastbloem.) —boom, m. den ,
welke voor een' mast geschikt is ; mast.
—boseh o. Bosch van mastboomen;
fig. menigte schepen. (1astelein zie
Masteluin.) —eloos, zonder
mast of masten
Masteluin , o. (des -s, mrv. -en,) meel
van half tarwe en half rogge ; brood van
zulk meel. —tje o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van masteluin.
Mastemaker, m. die masten maakt.
—hout o. bout van den mastboom.
Mastik m. (des -s,) eea wetriekend liars
dat nit den mastikboom zwcet.
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m, een altijd p;roene boom in warmelanden.
Mastklimmer , —koker, rn.
mastspoor. —ligter, m. ligter met een'`
mast. —spoor, yr. koker, waarin de mast
is bevestigd. —viseh, in. cachelot.
Mat, vent. tijd van meten.
Mat, o. (des -s, mrv. -ten,) in sommige
streken eene zekere hoegrootheid van laud.
Mat, yr. (mrv. -ten,) enkel in : Spaansehe
mat, eene vierkante zilveren vroeger
in Spanje zeer gewoon , ter waarde van
ornstreeks f 2. —.
Mat, vr. (mrv. -ten,) een dekkleed, dat
van grove steatite wol of van bast vervaardigd is: In mattenpakken. op schepen,
slaapplaats van zeildoek , zie Illangmat.
kooi, naarin batten vechten zie Hanemat; !Tv. In de mat (in verlegenheid)
zijn. boor iemand in de mat springen,
zijne zaak verdedigen. daar mat outings
ook ties beteekende , verstaat men onder
het woord inzonderh. een dekkleed van
biezen Matten op den vloer leggen.*-,
van biezen of stroo vervaardigde zitting van
een' stoel : Stoelen met strooijen matten.
o. door verloop voorth mat in : Op 't mat
komen, d. i. ter gedekte tale! korner, , of
komen , wanneer men eet of zal beginnen
tc eten. Zie ook Kaasinat en Baker-
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Matras, yr. (mrv. -sen,) onderbed, dat met
haar, wol stroo , enz. geytild is ; zekere
flesch of glas. —je o. (des -s, mrv. -s.)
i
een als
verkle i nw. van matras ; inzonderh.
eene matras genaaid kussentje met genecskrachtige kruiden, enz., dat op eene ziekelijke
plaats wordt gelegd.
Matres, yr. (mrv. -sen,) gemeenz.. vrouw ,
die een kinderschooltje houdt ; op sommige
plaatsen droeg vroeger, en welligt nog , de
vrouw van een' onderwijzer dezen naam ;
minnares; inzonderh. bijzit, gekamerd meisje.
—sesehool , yr. --je o. (des -s, mrv.
-s.) verkleinw. van matres.
Matrijs, yr. (mrv. -zen,) vorm , in welken
men drukletters giet.
Matroos, m. (van den -, mrv. -ozen,) gemeen zeeman , die op een schip dient, bootsgezel. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw .
van matroos.
Matrozebroek,vr.broek van een' matrons.

-bnis

o. -dans , m. -dragt,
y r. - geld , 0. -kilt, yr. -kleeding , vr. -kost, m. -kroeg yr.
-maag, yr. -nherberg, yr. -nhoed, m. -nhoer, yr. -pak o.
-plunje, yr. -spijs , y r. --vrouw,
yr. -waeht, yr. -werk, o. -wijf, o.
Matschudding , yr. gruis en uitschot van

koren ; nitschot.
mat.
Mat , (-ter, -st.) bv.en bw. in het schaaksp.. Matsen b. w. weinig gebruik. , doodslaan.
—hamer, m. strijdhamer.
zie Sehaakmat.*-, zonder glans : Mat
Matster, yr. (mrv.-s.,) die mat.
glas goud. *-, vermoeid , afgemat.
Matadoor, m. (des -s, rime. -s,) in het Matsvot, m. (des -s, mrv. -ten,) gemeen
omberspel, enz. eene der hooge rpeenvolgende
roef kaarten , waarvan de spadille de eerste
is ; fig.. man van grooten invloed, van groot
vermogen.
Matelijk bw. matiglijk.
Mater, yr. (rnrv. -s,) opperste van een nonnenklooster. Zie Water.
Matheid, yr. bet mat zijn ; .vermoeidheid.
Mathoen,: o. een voge! tureltitir
Matig, (-er, -st,) by. en bw. d'at met de maat
van jets anders ()Yemen komt, doch enkel
in samenstelling als: Kunstmatig, pligtmatig, dat met maat en regel
overeenkomstig is : Matig weer. Een matig
inkomen.*-, die maat houdt in eten en drinken ; ten aanzien der zeden , ingetogen ,
kuisch ; bezadigd bedaard ; middelmatig.
—en, b. w. de juiste maat aan jets geven:
Matig uw' toorn , uwe droefheid. *-(zich),
w. w. de regte maat in acht nemen : lk
rnij voortaan matigen, d. in het genot
van spijs en drank matig zijn. Hij kon zich
naauwelijks matigen, (zijne driften beimgelen.) toen men hem van die wandaad
beschuldigde. —heid , yr. toestand desgenen, die matig is; middelmatigheid. -ing
yr. —lijk , bw.
Maid e o,(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van mat.

scheldw. , zot, domoor ; laffaard. —je
verkt inw. van matsvot.
0. (des -5, mrv.
Mattebies , yr. !Acts voor matten. —le-

itiooper, m. -tekoopster yr.
-tekramer -temaakster,
yr. -temaken o. -temaker m.
—teinan , m. man, die matten verkoopt.
—ten, b. w. van eene mat of van matte's
voorzien : Stoelen matten. (Matten , I).
w. mat maken; armatten.) —ter, m. (des
-s, mrv. -s.) --L-teren, b. w. afmatten.
-tevrouw, yr. -tewijf, o.
Mazelen, yr. mrv. eene ziekte, waarbij de
huid kieine roode vlekken bekomt. *-, o. w.
met II., de mazelen hebben ; fig. Die wijn
heeft al gepokt, en gemazeld, d. alle
onreinheden uitgeworpen. onverb. b y. van
bout, met vlekken en aderen , die van de
hooldkleur atwijken : Mazelen bout.
Hazen , b. w. versleten breiwerk met den
breisteek herstellen : Kousen mazer.

Mazier, o. (des -s, mrv. -en,) gemetseld
kijkgat in eene poort of een' walmuur.
persoonl. voornaamw. voor mij , als dit
den toon Eiet heeft: Wie kan me zeggen?
Mede yr. veelal tot men samengetrokken,

Me,

een nit honig gegiste drank.
yr. -glas o. -ton , yr.

—fieseh
o.
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Mede bw. ook : Men vernanz , dat
voorz.
mede tot die bende behoorde.
met, doek enkel in samenstelling met voornaamw., als : Daarmede , hiermede . wearmede ; bij andere woorden , die in plaats van
voornaamwoorden staan , blip het gescheiden , als : Hij kan '1 er mede doen. Hij
vertoornde hem ergens mede. 111y bemoeit
zich nergens mede. in samenstelling
komt ,shet vooral met werkwoorden voor
wanneer het altijd scheidbaar is en eene gemeenschap of deelgenootschap to kennen
geeft. —arbeiden o. w. met H., met
anderen arbeiden , in den arbeid deelen.
--arbeiden, m.—arbeidster, yr.
—babbelen o. w. met H., met de
anderen babbelen. —baden b. en o. w.
met H., met a nderen baden. —balfen
zie Medeblaffen. —Bakken, ongel.
b. en o.w. met H., met anderen bak ken.-balken, o. w. met H.. met anderen
—bediende , m. en vr. bediende met
anderen. -begeerder,m.weiniggehruik.,
inededinger. —bekeren o. w. met H.,
met anderen bekeren. —beuren o. w.
met H., met anderen beuren —bidden,
o. w. met H.. met anderen bidden. —bieden, ongel. o. w. met H., met anderen
bieden. —bijten ongel. o. w. met H.,
met anderen bijten, —bikkelen o. w:
met H., met anderen bikkelen. —biljarten , o. w. .met H., met anderen biljarten.
-blaffen, o.w.met H.,met anderen blaffen.
-blazen, ongel. o.w. met H., met anderen
blazen. -bleeken, b. en o. w. met H., met
anderen bleeken. —blUven on; e1. o.
w. met Z., met anderen blijven. —bloeijen o. w. met H., met anderen bloeijen.
—boerten 0. w. met H., met anderen
boerten. --bong m. die met een' of weer
andere personen bong is. —braden
ongel. b. en o. w. met H., met anderen
Braden. —branden , b. en o. w. met H.,
met het andere branden. —brengen
onreg. h. w. met zich brengen : Ik breng
uw' broer mede ; fig. ten gevolge hebben ;
toelaten : Zoo de gelegenheid culs medebrengt. k -, vereisehen : 1Vaar mate het de
inhouden : De brief
zaak medebrengt.
brengt mede. —broeder , m. medeniensch als broeder beschouwd. —buren,
0. w. met H., aan den omgang met de bAren
deel nemen. -burger, m., -burgeres,
yr. die in de zelfde stad of den zelfden
staat met anderen burger of burgeres is.
—burgerschap vr. medeburgers.*-,
o. hoedanigheid van medeburger. —christen, m. broeder in JEWS CIIR1STUS.
—dansen , b. en o. w. met H., met
anderen dansen. —deelbaar, (-der, -st,)
by. dat medegedeeld kan warden. -deel-

baarheid,

vr.

—deelen ,

h. w. van
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het zijne aan anderen overdoen of afstaan
zeggen , verhalen schrijven : Ik heb mijn'
oom de tijding rnedegedeeld. —deelend,
he. mededeelzaam. —deeler, m. -deelgenoot m. en yr. deelgenoot. Nede
schijnt overtollig. —deeihebber, m.,
—deelhebster yr. deelgenoot ; yennoot. —deeling vr. (mrv. -en,) het
mededeelen ; het medegedeelde. —deelzaam (-zamer, -st, )bv. mild , liefdadig;
die gaanre mededeelt wat hij weet. —deellzaantheid , yr. deunen 9 o. w.
met H. , medezingen. —dienaar m.
medekneeht. —dienen , o. w. 'net H. ,
met anderen dienen. —dienstknecht,
m. —dienstmaagd yr. —dingen,
ongel. 0. w. met II., met anderen naar jets
dingen of staan : Hij zal naar dien post
niet mededingen.—dinger m., -dingster, yr. die met anderen naar iets dingt.
—doen onreg. h. w. met anderen doen:
Alles mededoen , aan alles deel nemen.
o. w. met H., van de partij zijn ; er deel
aan nemen. —doogen, o. (des -s.) medelfiden deernis. —doogend , (-er, -st,)
by. medelijdend , deelnemend. -doogendheid, vr. —doogenloos (-zer, -ste,)
by. en bw.. onmeedoogend.—doogzaam,
zie Mededoogend. —draven o.
w. met H., wanneer de voot , en met
Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
worth, met anderen draven —drijven,
ongel. b. en o. w. met H., wanneer de voortduring , en met Z. , wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt, met anderen drijven.
-drinken, ongel.o.w. met H.,met anderen
drinken.durven, onreg. engel.o. w. metes.,
waarbii een ander w erkw., hij v.gaan, komen,
is uitgela ten, niet met deanderen durven gaan,
komen.-etster,Yr.- getawig. by. zoo wel
eenwig als een ander. -Pigenaar, m.,-eigenares, yr. die met anderen deel aan een'
eigendom heeft. erfgenaam m. en
yr. die met anderen erft. --eten, onreg.
o. w. met H.. met anderen eten. —Pter,
m. —gaan onreg. o. w. met Z., met
iemand gaan ; zie ook Meegaande.
—ganger, m. (des -s, mrv. -s,) die medegaat. —gebeden verl. dw. van medebidden. —gebleven verl. dw. van
medeblijven. —gebracht,
dw. van
medebrengen. —gedaan dw. van
mededoen. —gedongen , verl. dw. van
mededingen. —gedorst verl. dw. van
mededuryen. —gedreven verl. dw. van
mededrijven. —gedronken verl. dw.
van mededrunken. —gegeten , verl, dw.
van medeeten. —gegleden verl. dw.
van medeglijden. —gehad verl. dw.
van medehebben. —geholpen yeti.
dw. van medehelpen. —geklommen
verL dw. van medeklimmenoseklonken
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y erl. dwi. van medeklinken.—gekonnen,
vent. dw. van medekunnen. — gekozen
dw. van medekiezen. —gekregen,
yeti. dw. van medekrijgen. —gekroden,
—gekrooijen , vent. dw. van medekruijen. —gekropen dw. van
medekruipcn —geleden verl. dw. van
medelijden. —gemogt, verl. dw. van
medernogen. —genegen, verl. dw.
van medeniigen. —genomen vent. dw.
van metienernen, —genoot zic Deelgenoot. —gereden vent. dw. van
mederijden. - gesehoten vent. dw. van
medeschieten. —slagen vent. dw. van
medeslaan. —geslopen, verl. dw. van

—kaatsen, 0. w. met H., met anderen
kaatsen. —keeren, zie Medevegen.
—kell'en o. w. met H., aan het gekef decl
nemen. —kegelen, o. w. met H., met
anderen kegelen. —keizer, m. deelgenoot
van het keizerrijk. kennis yr. medeweten. —kermen o. w. met H., met
anderen kermen. —kiezen, ongel. 0. w.
met H., met anderen kiezen. —kiezer,
m. —klagen, o. w. met H., met anderen
klagen. —klank , rn. klank . die zich

medesluipen. —gesponnen, dw,
van medespinnen. —gesproken, vent.
dw, van medespreken. —gesprongen,
verl. dw. van medespringen. -gestreden,
ved, dw. van) medestrijden.
ken, vent. dw. van medetrekkeri. --getuige, m. en vr. die met anderen getuigt.
getuigen, o. w. met H., met anderen
getuigen. --getuigenis y r. Ffetuigenis
met anderen. —gevangene m. en vr.
die met anderen gevangen is. —gevlogen, veil. dw. van medevfiegen.-gevochten , y en!. dw. van medevechten. —gewogen, verl. dw. van medewegen. —ge-

zel z;e Medgezel. —gezonden,
veil. dw. van medezenden. —gezongen,
dw. van medezingen. —gezopen,
vent. dw. van medezuipen. —gezwommen , verl. dw. van medezwemmen. —gezworven, verl. dw. van medezwerven.
—glijden ongel. o. w. met H., wanneer
de voortduring, en met Z., wanneer de
plaatsverandering bedoeld wordt, met anderen Aden. gooijen, o. w. met EL,
met anderen gooijen. —graven, ongel.
0. w. met H., met anderen graven. —grazen, o. w. met 11., met andere rheren
grazer. —handelaar, m. vennoot.
—hebben onreg. b. w. bij zich hebbee.
—helpen ongel. b. en 0. w. met H., met
anderen belpen; fig. gemeenz. : Een handle
medehel pen , zijne hulp verleenen.
per, m., —helpster, yr. die zijne medehulp verleent ; medepligtige. —hrtilen
0. w. met H., met anderen huilen. —hulp,
yr. hulp met anderen. —hulpig, (-erg -st,)
—hulpzaam, (-zamer, -AO by. bet pend„
medewerkend. tturder, m., -kuurster, yr. die met een' of meer anderen iets
beeft gehnurd. —ingezetene, m. en
vr. die met anderen ingezetene van eene plaats
is. —jagen , gel. en ongeL b. en o. w. met
H., wanneer de voortduring, en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt, met
anderen jagen. —jassen o. w. met H.,
met anderen jassen. —kaarten, o. w.
met H., aan bet kaartspel deel nemen.

onder andere klanken mengt. -klimmen,
ongel. o. w. met H., wanneer de voortduring,
en met Z., wanneer de plaatsverandering
bedoeld wordt, met anderen klimmen.
klinken ongel. o. w. met H., medeluiden ; met anderen (zijn glas doen) klinken.
—klinker m. in de spraakk. letter , die
sleeks met een' zelfklinker nitgesproken kan
worden , b. v. b, d. --knecht, m. die met
anderen knecht is. —knielen o. w. met
H., met anderen knielen. —knikkeren,
o. w. met H., met anderen knikkeren.
—kolven, o. w. met H., v alet anderen
kolven. —komen onreg. o. w. met Z.,
met iemand of iets komen , iemand of jets
verzellen: Mijn zwager komt meet. Deboeken
zijn, niet medegekomen. —kraaijen, o.
wet H., met de anderen kraaijen. -krijgen,
ongel. b. w. tot medegaan bewegen : 1 k kon
uwe zuster niet medekrijgen.*-, medebrengen : .Het pak was te zwaar, ik kon het niet
medekr gen. ontvangen om mede te
nemen : lk kreeg drie honaerd gulden mede.
-lirtjgsman, m. wapenbroeder. -kru 1jen, ongel., onreg. en gel. 0. w. met H.,
met anderen kruijen. —kruipen, ongel.
o. w. met H., wanneer de voortduring, en met
Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
wordt, met anderen kruipen. ---kuijeren,
0. w. met H., wanneer de plaatsverandering
en met Z., wanneer de voortduring bedoeld
wordt, met anderen kuijeren. —kunnen,
onreg .o. w. met H.. met uitlating van een
ander werkw., b. v. gaan , komen, kunnen
medegaan of medekomen. —laden ongel.
h. w. met cen' ander' laden. —lagehen,
angel. o w. met H., met anderen lagchen.
--laden, ongel. b. w. met uitlating van
een ander werkw., b. v. gaan, komen, als:
wilde mij met medelaten. —leden,
0. mrv. van medelid. —leeraar, m.
ambtgenoot van een' leeraar. --leeren, b.
en o. w. met H., met anderen leeren. -leerm. en y r. die zich met andere leerlingen op iets toelegt. —lezen ongel. b. en
o. w. met El., met anderen lezen. —lezer,
m. —Iezeres, y r. liegen, o. w. met
H., met anderen liegen. —lijden, ongel,
b. en o. w. met H., met anderen lijden. o.
(des -s,) bet pijnlijke gevoel , dat het lijden
van anderen ons veroorzaakt:
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verwekken, yevoelen, inboezemen met
iemand hebben. Tot medelijden bewegen.
—lijdend, (-er, -st,) by. en bw. meedoogend. —lijdendheid , yr. —lijdig ,
(-er, -st,) by. medelijdend. —loop , m. het
medeloopen. —loopen, ongel. o. w. met
H., wanneer de voortduring, en met Z.,
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,
met anderen loopen : Hij hee ft le laity medegeloopen, (d.i. geleefd,) om dat niet te weten;
fig. meevallen : Het is hem medeyeloopen ,
het lot is hem gunstig geweest. —luiden
o. w. met met anderen luiden ; medeklinken. —maat rn. medemakker.
—maanwen o. w. met H., met andere
katten rnaauwen. rn. nredegenoot. —marcheren o. w. met Z.,
met anderen marcheren. —mensch m.
eventhensch , naaste. —minnaar, m. die
met een' ander' de zelfde beniint.—minnares , yr. die met eene andere den zelfden
bemint. —moeten, onreg. o. w. met H.,
met uitlating van een ander werkw.. b. v.
gaan, komen , als : lk ntoet mede.De boeken
moeten mede. —mogen, onreg. o. w. met
H., met uitlating van een ander werkw. , b. v.
gaan, komen , als: lk may niet mede , d. i.
medegaan of medekomen. —nemen,
ongel. b. w. met zich nemen ; fig. bedotten ;
inzonderh. te veel laten betalen : [k heb een'
rok bij hem gekocht, dock heeft mij
medegenomen. —niezen o. w. met H.,
met anderen niezen. nijgen, cage!. o.
w. met H., met anderen nijgen. —omberen, b. en o. w. met II., met anderen omberen. —oorzaak, yr. oorzaak nevens andere.
—pachter, m.,—pachteres , y r. die
met anderen pacht. —pleger 9 in. die zich
met anderen aan jets schuldig maakt.
b y . die met ecn' ander' aan eenig kwaad
deel heeft. —pligtige, m. en yr. die met
anderen aan jets schuldig is. —plooijen
o. w. met H., met anderen plooijen praten , o. w. met 11., aan het gesprek deel
nemen. —proesten 9 O. w. met H., medeniezen. —proeven , b. en o. w. met H.,
met anderen proeven. —reeder,, m.
deelgenot in eene reederij. —regent , en.,
—regentes, y r. die met een' ander' regent
of regentes is. —regeren, o. w. met H.,
met een' of meer anderen regeren -reizen,
0. w. met H., wanneer de voortduring, en met
Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
worth, met anderen reizen. —rekenen ,
b. en o. w. met H. , met anderen rekenen ; cc
bij rekenen. —rijden, ongel. o. w. met
II., wanneer de voortduring , en met Z., wanmeen de plaatsverandering bedoekl words,
met anderen rijden. —schepsel, o. die
of dat in den rang der schepselen merle begrepen is. —schieten , ongel. o. w. met
H., aan het sehieten deel nemen. — schik-
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ken , b. w. medezenden. —schreetawen, o. w. met H., met anderen schreeuwen.
—schreijen, o. w. met H., met anderen
schreijen.—schuldig enz., zie Medepligtig , enz. schuren , b. w. met
het overige schuren. —slaan onreg. o.
w. met H., met anderen slaan. —slagten,
b. en o. w. met H., met anderen slagten.
—slenderen —slenteren o. w.
met H., wanneer de , voortdirring, en met Z.,
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,
met anderen sienderen of slenteren. --slepen, b. w. met zich slepen ; verleiden:
Hij liet zich medeslepen. —sluipen,
°nye& o. w. met Z., met anderen sluipen.
—spelen , b. en o. w. met H., met anderen
spelen. W--spellers, b. en o. w. met H.,
met anderen spellers. —spinnen, b. en o.
w. met H.,met anderen spinners.-spoeden,
o. w. met Z., met anderen spoeden. spreken, ongel. b. en o. w. met H., met anderen
spreken ; aan het gesprek deel nemen.
—springen ongel. o. w. met H., wanneer de voortduring, en met Z., wanneer de
plaatsverandering bedoeld wordt , met anderen springen. —stander, m. tegenstell.
van tegenstander, deelgenoot. -stemmen,
b. en o. w. met H., met anderen stemmen.
—stemming , y r. strijd, en. deelneming aan den strijd. —strijden
ongel. b. en o. w. met H., met anderen strijden;
aan den strijd deel nemen. —strijder, m.
-starers, b. w. medezenden.-torschen,
b. w. (een' zwaren last) op den rug medevoeren. —trekken ongel. b. w. met
zich trekken ; in gezelschap met anderen
trekkers.'-, o. w. met H., met anderen trekkers.
met Z., medegaan, met anderen trekken.
—van en, ongel. o. w. met Z., rnet anderen
vallen ; fig. tegen verwachting gunstig
vallen : De erfenis is hem niet medegevallen.
-varen, ongel. o. w. met Z., met anderen
varen. -vasten, 0. w. met H., met anderen
vasten.—vechten, ongel. o.w. met H., aan
het gevecht deel nemen. —verwant, m.
en yr. die met anderen tot eene familie behoort. vliegen , ongel. o. w. met H.,
wanneer de voortduring . en met Z., wanneer
de plaatsverandering bedoeld wordt , met
anderen vliegen. vingten 9 o. w. met
Z., met anderen y lug ten. — voeren
b. w. met zich voeren. voogd m. ,
—voogdes y r. die voogd of voogdes met
anderen is. —voogdij —voogdijschale vr. hoedanigheid of staat van
rnedevoogd. --vreten ongel. o. w. met
H., met anderen vreten. —vrijer,, m.
m. medeminnear. —vrijster ni. medemionares. —vuren , o. w. met H., aan
het varen deal nemen. —waken , o. w.
met H., met anderen waken. —wandeten o. w. met H., wanneer de voortduring,
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en met Z., wanneer de plaatsverandering be- Itieedoogend , enz. , zie ltlededoogend, enz.
doeld wordt, met anderen wandelen. —warrig, enz., zie Meewarig , enz. Meedpenning, m. meepenning.
—wasschen, ongel. b. w. met het overige Itleegnan.d , (-er, -st,) by. toegevend ,
inschikkelijk ; medelijdend. —heid, yr.
o. w. met H., met anderen
wassehen.
wasseben. —weenen , o. w. met H. , Meekrap y r.. eerie plant , welker wortel
eerie fraaije roode verw oplevert ; wortel der
met anderen weenen. —weetster , yr.
plant ; bet tot een deeg gekneusde merg
Medeweter.
—wegen,
mrv,
-s,)
zie
(
van den wortel.
ongel. b. w. met het overige wegen. —weiden b. en 0. w. met II., met anderen Meel o. (des -s,) een tot een tijri poeijer verbrijzeld ligeliaam bij v. wornimeel , zaagweiden. —werken o, w. met H., met
meel ; inzonderh. de op cen' moles tot fijn
anderen of met andere middelen werken :
poeijer verbrijzelde kraelitige deelen van
Het schoone weer zal veel tot uwe hergranen , peulyrueliten , enz., welke tot brood
stelling medewerken. —werken, m.
en andere spijzen worden gebruikt. —ach—werking y r. —werkster yr.
by. naar meel gelijkende; melig.
tig,(-er,
-weten, o. kennis, bewustheid. —we—bak , m. —bloem , vr. fijiiste meel.
tenschap, y r. medeweten. —weter ,
m.
—boom, m. sagopalm.
m. (des -s, mrv. -s, ) die met anderen kennis
--Handel m. —kalk m. kalk in
van iets draagt. —wetig b y . er mede
poeijer. —kist vr. —trooper, En.
van wetende. —willen, onreg. o. w. met
—koopster,, vr.—kuip, y r. —lijm,
H., met uitlating van een ander werkw., bij v.
yr. en o. —inees , y r. pimpelmees. -pap ,
gaan, komen , als : Hij wil niet mede , d.
vr. —pot, m. —spijs, yr. —stor, o. stuifmedegaan, medekomen ; fig. gunstig zijn:
meel. —suiker,, yr. poeijersniker. -tob ,
Bet geluk wil hem mede. —zakken
--tobbe , yr. —ton , yr. —trog , m.
o. w. met Z. , met het overige zakken.
—zeilen o. W. met Z., met anderen —vat, o. —verkooper , m. —ver-zenden, ongel. b. w. met iemand k000pster, vr.--winkel, m. - worm,
•
m. worm , die vaak in bet meel voorkomt en
of iets anders zenden. —zingen ongel.
de geliefdkoosde spijs der [mei] tegalen is.
b. en o. w. met H. , met anderen zingen ;
—worst, Yr. bij de landlieden , worst , die
aan het gezang deel nemen. —zuchten ,
voor bet grootste gedeelte nit meel bestaat.
• w. met H., met anderen zuchten. --zui—zalt, m. —zeer, y r. —zolder , rn.
geling, tn. en yr. die met anderen de
zelfde borsten of op den zelfden tijd zuigt. Meemaler, rn. die meekrap maalt.
—zuipen ongel. o. w. met H., met ande- Meenen , b. w. denken , vermoeden Zij
meenden, dat wij reeds vertrokken waren.
ren zuipen. zullen 5 onreg. o. w. zonder
voornemens zijn Zij meent overmorgen
verl. deelw. , met uitlating van een ander
to komen.*-, bedoelen : Vat meent gij dearwerkw. , bij v. gaan, kornen , als : Hij zal
meg ? .Hij sneent het zoo kwaad niet. Het
medegaan , medekomen.
niet mede, d.
is zoo kwaad niet gerneend. Ik meen hem.
—zwemmen ongel. o. w. met H.,
gemeenz. in opregtheid berninnen Hij
wanneer de voortduring, en met Z., wanneer
verkeert wel over hear , dock meent hear
de plaatsverandering bedoeld wordt, met
niet. —ing , y r. (mrv. -en,) denkwijze ;
zwerven ongel.
anderen zwemmen.
bedoeliug:
voornemen : Van meening
0. w. met H., wanneer de voortduring , en
Zoo dat uwe meening is.
met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
Meente, y r. (mrv. -n,) gemeene wcide.
wordt , met anderen zwerven.
Medgezel, m., —lin , yr, zie Mede- Meepenning, m. godspenning.
Meepsch, (..er, -st,) b y . zwak , sukkelig.
gezel.
Itledinan, re (des -s.) middelsoort van paperr1 1 — Lei , yr.
in grootte tusseben bet gewone en het zeer Meer, o. (des -s, mrv. meren,) meir,, een
groot door land ingesloten water, landzee
groote. —ader, yr. ader tussehen de hoofdHet Hearlemer sneer is drooy gemaakt.
ader en de leverader. —papier, o.
4-, in samenstellingen soms y our zee , bij v.
, m. (des -s, mrv. -en.) verond, ,
meermin.
vr. (mrv. -en,) geneesmiddel:
geneesheer.
met). Meer. bw. en praedie. b y . vergr. tr. van een
Afedictjnen gebruiken.
yerouderd mee , veel, groot , wordt gebruikt
geneeskunde: In de nzedicijnen studdren.
ter aanvul ling van den ontbrekenden compa— drank,m.—flescia,vr.—meester,
rativus van veel , ais: Hij heeft nicer schuld
m. geneesheer. — sett , by. enkel in De
clan geld. Dat is meer, dan ik hopen kon.
medicijnsche faculteit, de geneeskunde.
Zij had meer triencten , dan zij dacht.
Mee zie Mede.
Dat is niece den gezzoeg. Wet kan ik meer
Mee, zie Meede, --hoer , tn. hoer , die
Sons dient het ter vorming van
doen ?
meede verbouwt. —tie, y r. meekrap.
den vergrootenden trap , die op de gewone
—den , b. w, met weekrap verwen.

.1...w -00, 1 ......0
Meer
wijze onwelluidend of onduidelijk zou wezen ,
bij v. : Meer waar , dewiji tcaarder dubbel.
zinnigheid zou veroorzaken , fig. om de voortduring van een' tijd of eene handeling aan te
duiden , schoon veelal niet eene ontkenning :
Mijn vader leeft niet meer. Het zal niet tang
meer duren. RV is de zelfde man niet meet-.
*-,om eenegrootere voortreflelijkheid, waarde,
enz. aan te duiden : Men moet niet meer willen schijnen, dan men is. .Hij is weer dan
ik . 4'.. , om een' hoogeren graad van inwendige
sterkte aan te duiden : lk houd titans meer
van hem , dan vroeger. Hij is meer te beklagen,dan een ander. Te meet-, Des te meer,
Zoo veel te meer, volgens de aangevoerde
gronden, in een' hoogeren graad : Ik doe al,
wat hij verlangt , te meer omdat ik hem bemin. Meer en meer, hoe langer hoe sterker.
Min of meer, Neer of min, de eene meer,
de andere minder; ook: fig. een weinig, eenigszins : Het is min of meer kond. Zie ook Hoe.
De uitdrukkingen driemaal meer , tienmaal
meer, voor driemaal zoo veel , tienmaal
zoo veel, behooren als onjuist vermeden te
worden.
itleerattl , m. kongeraal. —baars , m.
baars , die zich in de meiren ophoudt.
Meerder, by. en bw, vergr. tr. van veel,
inzonderh. wanneer dit niet in den zin van
menigte, maar van eene groote mate, gebruikt
wordt , grooter: Bet meerdere deel der 'eleerden. 4*-, meer verheven , aanzienlijker.
—aar, zie Vermeerderaar. —e,
m. en yr. (des -n, tare. -n.) die boven ons gesteld is. —en , b. w. verrneerderen. 4"-, o. w.
met H., bij breisters, bet getal steken vergroo.
ten. *-, met Z. , meer worden, aangroeijen.
.heid,vr.getal meer dan eën;grooter getal:Bij
meerderheid van stemmen. De meerderheid
was er voor. *-, meer grootheid , magt of
gezag. —ing, yr. —jarig, by. mondig.
—jarigheid, yr. —jarigveriaaring, yr.
Meerendeel, o. het grootste gedeelte.
—endeels, bw. voor het grootste gedeelte.

—gemeld, —genoemd, —gezegd, by. genoemd , gezegd , vermeld.
Neerkat, yr. langstaartige aap. —koet,
yr. een zwart waterhoen. —kol, —kolf,
—kolt, yr. een roofvogel , die tot het geslacht der raven behoort. —krab , yr.
zeekrab.

Meerle, yr. (mrv. -n,) een zwarte zangvogel
met een' gelen bek , gieteling. —neb,
y r. —nei , 0. -nest, o. —veer, yr.
—vleugel, m.
Meerling, zie Marling.
Meermaal, —maals, —m.alen,
bw. meer dan eens , verscheidene malen.
BS eernum, m., —min, vr, gewaand
zeeschepsel , dat volgens bet bijgeloof van
hovel) mensch en van calcium visch is.

Meer
—minnentie, o. (des -s, mom,. -s,)
verkleinw. van meermin.
m. paal , waaraan men een
schip vastlegt.
Meerradijs yr. eene soort van lepelblad ,
welks lange dikke wortel van een' zeer scherpen smaak in de keukens geraspt en op onderscheidene wijzen toebereid wordt.
Meerslachtig, by. van meer geslachten ;
ongelijkaardig. —heid, yr.
Meerspin, yr. zeespin.
Meertouw, o. touw,, waarmede een schip
aan den meerpaal wordt vastgemaakt.
Meervisch , m. viseh in meiren.
Meervoud , o. (des -s,) in de spraakk. i
—ig, by. en bw. in bet-mervoudigtal.
meervoud getrurkt. —iglijk . bw.
Meervvater, o. water in een meer.
--svortel , m. kruisdistel. —zwijn,
o. vevarken , bruinvisch.
fees, yr. (mrv. -zen,) een kleine zangvogel.
Meesmuilen , o. w. met H., den mond tot
lagehen zetten , grimiagehen ; met gesloten
lippen eten. —er, m. (des -s, mrv. -s.)
—muilster,9 yr. (mrv. -s.)
Meest , by, en bw. overtr. tr. van bet verouderde mee , veel , welke den hoogsten
graad van menigte of van inwendige sterkte
aanduidt: De meeste mensehen , stemmen.
Hij is den meesten tijd afwezig. Daaraan
is het meest te verdienen. IN heeft het
west gewerkt. Het meeste (voornaamste) ,
dat mij bekommert. Sorbs dient het ter vorming van den overtr. trap , die op de gewone
wijze onwelluidend zou wezen , bij v. : De
meest dwaze. —al , bw. bijna altijd.
(Meestamper, m. stamper ter verbrijzeling der meekrap.) —biedende, m.
en yr. (des -n, tare. -tt.) die op verkoopingeii
bij opbod bet meeste hie& : 4an den meestbiedende verkoopen. —endeels, bw.
voor het grootste gedeelte , in de meeste
gevallen , gerneenlijk. —tijds, bw. meestal.
Meester, m. (des -s, trim -s,) die de meeste
magt heeft : Den meester spelen, het meeste
aanzien bebben en doen gelden. Den meester
over . . . spelen. remand voor zijn' meester
erkennen. Zijn' meestervinden. Zichmeester
van iets maken , het in zijne magt bekomen.
Meester van iets zijn, het in zijne magt
hebben. Meester zijn, overheerschen of
overtreffen , als : Zijne drifters zijn hem
meester. Zij is hare driften meester , of Zij
is meester over hare drzften. Hij is t n ij
meester. De wijn is mij meester geworden.
Zijn' toorn meester blijeen, inbouden ,
bedwingen. Zijit eigen meester zijn, onder
niemand staan. *-,. die boven anderen in
kennis uitmunt: Deze schilderij is door een
voornaam meester vervaardigd.*-,ambachts.
man , die zijn handwerk behoorlijk geleerd en
bet regt verworven heeft, orn gezellen Lc
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06

—

522 —

Mees
houden : Meester timmerman. *-, inzonderh.
die bedienden houdt : Vele ondergeschikten
noemen beer meester, bij v. de knecht
van een' bakker,, een advocaat zijn' client,
een gezant zijn' vorst van bier geeft men in
sommige streken- dien naam aan eiken ambachtsman en zegt meester Jan, waarvoor
elders Jan boas. op sommige plaatsen
heelmeester, , zie fireukmeester,9
Tandmeester, enz. 4- bezitter,
eigenaar, als : Sprw. Het oog dei s meesters
maakt het paard vet. *-, die een werk voortgebracht heeft ; van frier: oorzaak in 't
algemeen, als: Het kwaactloont zijn , tneester;
vroeg of laat wordt de ondeugd gestraft.
eeretitel van advocaten : Meester J. v. D.,
advocaat en procureur. dee in eene kunst
of wetenschap onderwijs geeft; vooral in
samenstellingen, als: Teekenmeester, school=
meester, taalmeester, muziekmeester ; doch
inzonderh. onderwijzer op Gene lagere school
W. is als meester te H. aangesteld. —ach
tig, (-er, -st,) bv. en bw. gebiedend ,
heerschzuchtig: Hij sprak op een' westerachtigen toon , sprak ineesterachtig.*-, zie

BichSehoolmeesterachtig.
tigheid, yr. meesterachtige toon. —en,

Meik
soms, hoewel ten onregte, year wiskund'e.
-kundig, b y . en bw. in de meetkunde
bedreven; dat over de meetkunde handelt.
—kundige, rn. en yr. (des -s, tnry -n,)
die in de meetkunde bedreven is. —kunist,
yr. practische geometrie.. -kunstenaar,
tn. -lijn, y r. —loon , m. en y r. meetgeld. —roede yr. —toter, yr. (tnr re
--tafeltie 9
-s,), die meet. —stole
o. een tafeltje der landmeters, waaarmede kij
afstanden ,hoogten enz. rneten.
1Jeeuw y r. , (mrv. -en,) naam van een'
watervogel. (Meezawen, zie Maau-

wen.) —edrek m. —ekop m.
—enei, o. —enest, a —eveer
, o. (des -s!
y r. —evleugel, m.
nary. -s,) verkleinw, van meeaw.

Me gvat, o. vat voor of met mede.
Meevat, a, vat, waarin men de meekrap
verw van meekrap..
verzendt. --verw
er, -st.) b y. en bw. meegaande , medelijdend. —held, yr.
Meawillen, zie Medewillen.
Mei, m. (des -s, sere: -maanden,) de vijfdemaand des jaars ; fig. bloei , bloeitijd.
(des - s, mint. -jen.) groene tak „ meitak.
—avond, m. —bloem,vri lelie van dedalen. —boom, m. meitak ; inzonderh.
groene tak , diet; men. op een gebouw zet ,
wanneer het gebint klaar is :-berk , waarmede•
owltijds in Mei huizen en kerken werden
versierd. —boseh „ in sommige streken
akkermaalsbosch , doch enkel in :. l rn den.
mei basch gaan, eiken bakhout Yellen,
schillen, enz. —boter, vr.
deren ongehnwdeMeld, yr. (tnrv.
dochter :-Eene- knappe mend. inzonderh.
dienstmaagd. (Meidag, m. dag in mei.

MeAwarig,

b. w. weinig gebruik., als meester (arts)
behandelen : Paarden tneesteren ; fig. in
scherts, breken : Wie heeft die karaf gemeesterd ? *-, bedwingen. o. w. met H.,
in sommige oorden , een' meester (d. i. heelmeester; ook : geneesheer) gebruiken : irty
hebben den geheelen winter gemeestercl.
den meester spelen. --es, yr. (mrv. -sem)
vrouw, die het gezag over bedienden heeft ;
minnares ; beelmeesteres. —geld, o.geld ,
dat een meester bekomt. —U , yr.. weinig
gebruik.. bedrijf van een' meester, heelkunde.
Meidauw, m.) —ebed, o. -edoek,
—knaap , m. verouderd , die op de klagt
m. —edragt, yr. —ekamer,,
van den hontvester rent spreekt. -kneeht,
—ekleetting, y r. —ekost, m. --em. eerste of voornaamste knecht ; bij papierloon , m. en o. -emuts-, vr.-enheand,
mak. die aan de kuip staat. —lijk, (-er,
0. —enhoed, m. —enhuur, vr.
-st,) by . en bw. als van of door een , meester,, —epraat, m. —esehoen„ ate —evoortreffelijk , uitmuntend. —loon, m, en
taal , vr. —ewerk , 0.
o. meestergeld. —loos, by. zonder meester. Meidoorn, —doren,
hagedoren.
—rib, y r. scheepsw. voornaarnste rib.
—drank , m. in de geneesk., een drank
-sehap , yr. gezag ; meerdere voortrefElijkvan het uitgeperste sap. uit onderscheidene
heid. o. gilderegt. —seize, y r. (tnrv. -n,)
kruiden in de lente. —hoot o bout,.
meesteres.—stuk , o. stuk van een' meester
dat in Mei geveld wordt.
meesterlijk werk ; voortreffelijkste stuk ; stuk, Meijer, m. fides -s. sere. - s,) weleer:
dat een gezel vroeger moest vervaardigen , om
schout, bewindhebber; opperste paltsgraaf ;
als meester aangenomen te worden. —worhofmeester;hoofdmaaden magistraat,bij de Fr.
tel., m. naam eener geneeskrachtige plant..
nog over in nzaire , bij de Eng. in mayor;
Meestoof, yr. stoof, waar de meekrap wordt
landvoogd ; dram.: in sommige oorden ,
pachter. —ij, y r. erskel in :De ideijerzy van
bereid.
Meet, yr. gemerkt punt van aanvang: Sta aan
, s Hertogenbosch.
meet. Van meet aan beginnen. —bazar, Meikers, y r. vroege kers. —kever, m.
bv. —baarheld, yr. —geld, o. geld,
een bekende kever, ook molensdrof funkier
dat men voor het meten betaalt. —kan, yr.
geheeten , die vaak groote schade aan bet
—ketting, m. —kunde, yr. theoretihoutgewastoebrengt. -lueht,vr.-maand,
sche kennis, om afstanden , enz, te meter];
—fineht, m.
yr. --morgen,
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Meineed 9

valsche eed ; moedwillige
schending van eene bezworene zaak. —eedig, aan mein eed schuldig. —eedi•
ge 9 m. en y r. (des -n, mrv. -a,) die een'
meineed duet of gedaan heat. —eedig-

held, we.
1lleir 9 o. (des -s, mrv. -en,) weer, binnenlandsch water. Velen geven aan deze
spelling de voorkeur.
1lleiregen 9 m. regen in Mei.
Meisje • 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.,
verbasterd van meidje, dat, behalve in sommige streken, niet in gebruik is , dochtertje:
Zij is van een meisje bevallen. *-, jonge
ongelmwde persoon van bet vrouw. gesiacht :
Een eerifik meisje. De meisjes naleopen.*-,
dienstmaagd, dienstmeisje., —sdragt yr.
—sgek, m. —skleeding 9 yr.
—8901001 9 y r. •—swerk, o.
m.
Meitak, m. mei , meiboom.
—winch, m. visch , die in Mei gevangen
wordt. —vogel, m. vogel, die in Mei nitkoala; fig. degene , die in Mei geboren is.
— worst , yr. nachtvorst in Mei. —weer,
o.
m. —son, yr,
iffejulfer, yr. woord van toespraak en
beleefdheid , wanneer men het woord tot een
fatsoenlijk meisje rigt . —frouw, vr.
mejuffer; tot of vansetrouwde vrouwen laden
burgerstand , op sommige piaatsen ook tot
of van de vrouwen van predikanten.
Melaatscia, (-er, -ste,) b y. leproos.-laeld,
y r. naam eener ziekte , waarbij de lijder
met vuile zweren bedektis. hubs, o.
leprooshuis.
y r• een plantengeslacht, waarvan een
paar soorten als spinazie genuttigd worden.
—bed, o. —Mad, o.
Melden, b. w. jerk-ands aankomst bekend
maken , aanmelden ; narigt mededeelen ,
hetzij mondeling ofschriftelijk:De bladen melden er niets van. Zoo gij hem spreken mogt,
meld mijn' naam openbaren , beitend
maken , noemed: De bovengemelde persoon.
roemen. prijzen, loyen.-enswaardig,
-st,) by. —er, m. (des -s, mrv. -s.)
—Ing, yr. het melden : Melding (gewag)
van lets maken.
Meldestronk m. stronk der melde.
o.
—strulk,m.
Melen, onverb. by. van meet. —Ig, (-er,
-st.) by. kruimig: Melly e peren , aardappelen. —igheid, yr.
Melia, yr. (mrs. -sen,) broodsuiker. -brood,

o. suikerbrood.

Iffelisse, y r. een welriekend kruid, citroenkruid. —Mad, o. —kruid 9 o. —water, o.
Neils-sulker, vr.' broodsuiker.
Melizoen 9 o. (des -s,) veroud., roode loop.
0, een gewas, dat naar koriander
gelijkt

Melk
Melk , yr. een wit sap in planten, b. v. in de
kropsalade; zaad der visschen ; in de meest
algemeene beteekenis een wit ondoorschijnend
vocht van een' zoeten smaak , dat zich bij de
vrouwen in de borsten en bij de zoogdieren in
de uijers ontwikkelt en den kinderen en den
jongen tot eerste voedsel dient : Er uitzien
als melk en bloed , zeer frisch en gezond; fig.
De melk optrekken zijne belofteniet bouden.
melkspijs: Meth eten ; fig. Zij heeft wat
in de melk to brokken, zij bezit middelen.
a-, op sommige plaatsen , pap ; zie ook
Aznandelnielk.
by. van dieren ,
melk gevend: Melk worden , kalven. Melk
zifit gekalfd hebben. —aebtig, by.
—ader,
—baard, m. melkbuik;
eerste haar om de kin van een' jongeling;
jongeling zonder baard; van bier fig. jonge
lafbek. —bak, m. —beer, m. —boerin„ y r. —brug, yr. brug , waarover de
melksters gaan. —bulk, in. en y r. die vee!
van melk hondt. --bola, y r. m.
die melk steelt. —distel, yr. vronwedistel.
— drinker, m. —drinkster, yr.
—eetster, yr. —eninier, m. —en,
b. w. (ik molk , gemolken,) met de vingers
de melk nit de uijers van eene koe, enz.
drukken en trekken: Eene gait melken ; fig.
Dulcet. melken, veel werk van duiven maken.
Iemand melken , hem uitputten of arm
maken. —er, m. (des -s, nirv. -s,) die
melkt; mannetjesvisch. erij , yr. (wire.
•en,) het melken ; inrigting, waar bet vee
gemolken en de melk bewaard wordt.
—Meseta, y r. —fontein, y r. fig. melkkoe. —geefster, y r. —geld, o.
—gevend, by. —haar, o. eerste wit-

achtige Karen om den mond van een' jongeling. —huh, o. melkerij. —1g 9 by.
melkachtig. —lug, y r. juk, o. j uk ,
waaraan men de melkemmers draagt.
—kaas, yr. roomkaas. —kalf, o. kalf,,
dat met melk gemest is; fig. melkbuik.

—ken, y r. —karn • yr. —ka,s9
least, yr. —k elder m. —kern,
yr. —ketel, m. —kleur yr. -kleurig, by. —klier, yr. —koe. yr.
Om yr. —kop m. kop , waaruit
men melk —Lost, m. —kruld 0.
kruid ,dat de melk bevordert , of een melksap
bevat. —kruik vr. —kuur, yr.
genezing door melk. —lam, zuiglam.
-111aat y r. —markt 9 yr. —meld,
yr. meid , welke de melkerij bezorgt.
-meisje,o.meisje,dat de melk rondbrengt;
melkmeid. —woes, o. kruidmoes , soort
van soep, die nit allerlei groenten , gepelde
gerst, enz. bestaat en een zeer gezond voedsel
y , yr. zie Mouw.
is. --mous
m. lafbek. —nap, m. —ooi, vr...—pad,
0. pad, waarover de melksters naar de weide
gaan. -- pap , vr. —plants, •vr..
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plaats, waar men de koeijen melkt. -pot,
m. –runsel, o. runsel. –sans, yr.
–schotel, rn. –schuit, vr. -spinde, yr. m. een wine steen die
zich in water oplost en het melkachtig
kleurt. —alder, y r. (mrv. -s.) - suiker,
yr. een suikerachtig zont, dat men tilt de
melk verkrijgt. —tared, In. een der eerste
tanden, die later weer uitvallen. —teems,
- terns, y r. m. - ton, vr. -uur, o.
—vat, o. melkton; in de ontleedk. een
tier vaten , welke de chijl uit de dunne
darmen voeren ; een der vaten in de borsten ,
waarin zieh de melk afscheidt. —vee, o.
—vloot, y r. zie `loot. —vrouw,
yr. —wagen m. —weg m. weg voor
de melksters; in de sterrek., witte streep aan
den hemel, welke door een talloos heir van
sterren en zonnen gevormd wordt. —wei
yr. –wijf, o. –wit , by. –zak , zie
Melkbuik. –zuur , b y . en o. in de
scheik., het eigenaardige zuur in de melk.
m. (des -s, mrv. -en.) de vrncht
eener plant, welke tot 1e komkommers
behoort ; de plant zelve , die-bij ons sleeks in
-warrne bakken en kassen gekweekt wordt.
—bak, m. broeibak voor nreloenen. - bed,
o. –glas, o. --kern, yr. –meloenklok , yr. zie Itlok. -reek, m. -sap ,
0. –schel , –schil. vr. –smaak,
rn. —tie, o. (des -s, mrv. -s,) verkleiuw.
van meloen. _veld ,o. –verkooper,
In. verkoopster, yr.
zaad , o.
Meltbak, m. moutbak , waarin het graan in
de melterijen wordt geweekt. —er, m. (des
-s, mrv. -s,) moutmaker, —erij yr.
(mrv. -en,) moutmikerij.
Memelig, (-er, -st,) by. van kaas, van buiten
met eene soort van mijt bedekt.
Memoriaal, o. (des -s, mrv. - g len,) bij
kooplieden , herinnerings- of aanteekenboek.
_le, yr. (mrv. -en.) gemeenz. geheugen ;
gedachtenis , aandenken geschrift, urn zaken
in bet geheugen te bewaren. —ieboekje,
o. —iestof, yr. —iewerk, o.
Men, onbep. voornw., dat enkel met den 3.
pers. enkelv. eens werkw. voorkomt, en
dies t, off, een' of meer personen te kennen te
g' even, die men niet noemen kan of wil : Men
zegt. Men leest in de bladen.
Mengel , o. (des -s, mrv. -en,) vroeger eene
mast voor natte waren , die op sornmige
plaatsen eene halve stoop, op andere eene
halve kan inhie/d. —viiehten, o. tare.
gemengde dichten. elen, b. w. voortdurend werkw. van mengen , door .elkander
werken. , yr. (mrv, -en,) het
mengelen. —eling, y r. (mrv. -en,) het
rnengelen; het gemengelde, mengelwerk :
Letterkundige mengelingen. - elklomp ,
m. chaos , bajert. —elmoes, o. met
Nerachtmg, ecn mengsel, allerici verward

Meng
,andereen geworpene dingen ; gemeenz. vereenigrng van liederi uit onderscheidene standen. —elstoll'en , yr. mrv. vermengde
stukken , mengelingen. —elwerk , o.
mengelingen, mengelstoffen. —en, b. w.
twee of meer dingen onder elkander doer :
Wija met water mengen. *-, inzonderh.
van rneel om beslag of deeg te maken : Meet
mengen. Kalk mengen;'-(zich), w.w.als : lick
mengen onder, b. v. de soldaten ; fig. Zich in
eens anders zaken mengen, zich daarmede
op eene onbevoegde wijze bemoeijen. o. w.
met H., onder elkander loopen , zich vereenien• Zwartsel wil met water niet men gert.
g
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —ing, yr.
(mrv..-en,) het mengen; een repel der rekena.
kunde. —set, o. (des -s, tnrv. -s,) het gernengde ; inzonderh. gemengd meel beslag.
—ster, vr: (mrv. -s.)
1.31enie, yr..cene roode verfstof. —an, lb. w.
met menie bestrijkert.
Menig , bv. of onbep teiw., dat, hoewel steeds
in bet enkelv. gebruikt , versebeidene personen of zaken te kennen geeft :,111enig schrijver , menie boom . memige vrouw. Menig
een , tnenig mensch. Ten onregte bezigen
sommigen bet in het meerv, en schrijven :
Menige lieden. —erhande,
onverb. by. van menige soort, vary onderhw. verFebeischeiden soorten.
dene malen, reis, bw. menigmaal. —te, yr. (mrv. -n,) een groot aantal
ofeene groote hoeyeelheiCli inzonderh. van
menschen ; van bier voor: de groote hoop, de
gemeene man. —voud . o. veelvoudi derde
maag van runderen. —vuldig, (-er, -st.)
b y . en hw. yeelvuldig , talrijk , overvloedig.
—vuldigheid, y r. vuldiglijk 9
bw. —werf, bw. rnenigmaal.
Menist, m. (van den -, Into. -en,) Menno-enblaauw, o. azuur. - enkerk,
yr. —enpredikant, rn.—enstreek,
m. fig. looze streek.
Menizoen, enz., zie "Melizoen, enz.
Mennen, b. w. door middel van een' thorn
besturen: Men meat paarden, een' wagen
Mensch m. en (met zekere verachting) o.
(des -en, mrv, -en,) wezen , dat uit een dierlijk hp;ehaam en eene redelijke ziel bestaat:
De mensch is onsterfelijk. Geen mensch
niemaral. In bet o. wordt het zelden voor
manspersoon , doch met verachting voor
vrouwspersoon gebruikt. —dom, o. (des
- s,) het menschelijke geslacht. —elijk
(-er, -st,) b y. en bw. den mensch eigen : Bet
menschelijke ligchaatn. Spew. Dwalen is
menschelijk ; fig. zwak, onvolmaakt;
mensehlievend. yr. menschelijke natuur ; fig. zwakheid , broosheid.

–enadel, m. –enarbeid m.
–enbeeld, o. --en.behager,9 m.
vleijer. —enbloed, — endief, m.
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Hens
--endoodend, by. --endooder
m. –endrek m. –eneetster, yr.
–eneter, m. –engedaante, vr.
–engeheugen. -engeraamte,
o. –engeslacht, o. –engevoel,
o. –engezigt, 0. –engunst, yr.
–enhaar, o. –enhaat, m. -enhaatster, yr. –enhand, vr. -enhater , m. – enheil , o. -enhoofd,
o.–enkenner, m. –enkennis,vr.
– enklasse, yr. —enkracht, yr.
–enieven, 0. –enliefde,vr.-enlist, y r. –enlof, m. -ennfin, yr. -enminnaar, ro. -enmoorder, m. -enoffer, 0. -enpaar, 0. -enplager,
m. -enpligt, m. -enras, o. -enregt,
o. --enroof, rn. --enschuw, (-er, -st,)
by. de menschen yliedend of ontwijkend.

–enschuwheid, yr. –enstem
yr. –enverstand, o. –envleesch , o.--envrees, vr.-vreter,
m. --envriend, m. --enwaarde,
yr. --enwereld, vr. -.-enwerk, 0.
menschelijke natuur; mensch—held.
verkleinw.
mrv.
dom. --je, o. (des
van mensch. unde, yr. menschenkennis.
- kundig, (-er,-st,) by. en bw. - lievend,
(-er, -st,) by. en bw. --lievendheid, vr.
--pa,ard, o. in de fabell., Centaurus.
--,schuwend, by. menschenschuw.
--stier, m. in de fabell., minotaurus.
--wording, yr. in de godgeleerdh., de
geboorte van Christus als die van een' mensch.
Menster, yr. (mrv. -s,) die ment.
Mei), tn. (des -s. mrv. -pen,) onverwachte slag:
Ile gaf hem pen, mep. —pen, b. w. een' of
meer meppen geven.
Mereniln , zie 1?Ieermin.
Merg, o. (des -s.) de zachte celvormige stof
in het binnenste van onderscheidenc ligchamen , inzonderh. in beenderen , en in bet ,
midden van scam, stengels en takken : .Het
.rnerg uit een been halen ; fig, Hij heejt
rnerg in de pigpen, botten. letnand tot het
merg in de beenderen uitzuigen, d,
hem van zijne krachten berooven. Dat dringt
door rnerg en been, dat ,maakt een , zeer
gevoeligen indruk. Bet rnerg (het edelste)
uit een bock, halen. —achtig, by.

—been, o.
Merge!, m. (des -s,) eerie vette aarde,
waarvan men zich ter mesting der aarde
bedierit. —aarde, yr. —achtig , by.
—en, b. w. met merge! mesten. —kuil,
m. –put, m. --Steen, m.
Mergen, zie Morgen.
Merglepel, m. lepel , waarmede het merg
uit een been wordt gehaald. —PUP, yr.
–trekker , m.*merglepel.
Meridiaan m. (des -s, mrv. -anen,)
middaglijn.
Merk , o. (des -s, mry -en,) teeken dat men op

Mess
of bij icts maakt, om bet daaraan to
kennen. —baar,, (-der, -AO by, en bw.
kenbaar., bemerkbaar. —elijk 9 (-er,
-st,) by. merkbaar; aanmerkelijk , groot.
—doek m. letterdoek. —en, b. w.
met een merk teekenen ; fig, iets= nit eenig
kenteeken gewaar worden „ ontdekken : Nen
merkte zijne list, het bedrog. Ilij merkte
het niet. Ge wet daarvan niets laten tnerken , blijken. o. W. met H., acht ;even,
letters :perk -op mijne woorden. ,Zie ,00k
Gemerkt. In sommige streken wordt bet
ten onregte ongelijkvl. yerioegd even als erven: 1k work gemorken. —er m•
(des -s, mrv. -s.) —ijzer,9 0. —in4r
yr. —je o, (des -s, mrv. -s,) . verkleinw.
van merk. —katoen , o. letterkatoen.
n. a a 1 d yr.
—lap, m. leLterdoek.
—paal grenspaal —regel, m.
zetregel. —steen, m. grenssteen. - ster,
yr. (mrv.-s.) (Merkt, enz., zie Markt,
enz.) —teeken, o. —teekenen,
b. w. (ik merkteeken, enz.) met ,een merk
teekenen. —waardig, (-er, -st,) bv. en
bw. dat verdient getnerkt of in bet geheugen
bewaard te .worden, gedenkwaardig.-waardigbeid, yr. (mrv. -heden,) bet merkwaardig zijn;merkwaardige zaak,gebeurtenis,
enz. —zijde, yr. letterzijde.
merle , yr. (mrv. -n,) meerle.
zie Nmerlijn.
Merrie , yr. • (mrv. -s. -ien,) bet wijfje
van den bengst. –beest o. –dier 9
0. –paard, ,o. –tje (des -s, mrv.
-s.) yerkleinw, van merrie. —veulen, o.
mes, o. (van het tare. -sen,) een werktuig met een metalen , meestal stalen lemmer,, dat aan de eene zijde scherp en gewoonlijk van eene spitse punt voorzien en in een
hecht bevestigd is : Len mes wetten, slijpen.
Het mes- trekken , opsteken, remand het
mes door de ribben jagen ; fig. lemand
het mes aan de keel zetten , op de keel
houden , hem in den uitersten nood brengen.
remand het mes in den bulk laten , hem in
de grootste verlegenheid laten.Er is wat voor
I rites , er is wat ten beste. Zijn mes snijdt
aan twee zijden , aan beide kanten , hij
wint aan beide kanten ; ook : hij heeft eene
scheermes Onder
kwaadsprekende tong.
het mes zetten , geschoren worden.
beneden aan eene oesterkor , een scherp
ijzer, dat onder het visschen langs den grond
gaat en alles, wat er voor komt , van den
bodem losrukt en in het net brengt. Zie ook
de samengestelde Droodmes, Kapmes , Itnipmes, enz. –Becht,
0. –heehtmaker, m. –je , o. (des
-5, mrv. -s,) verkleinw. van mes ; fig. Op
zijn mesje spreken , d. trotsch en stout.
—lemmer , —lemmet, o. —punt,
y r. —rug , m. —seheede vr, —se-
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Metab
Mess
van yen varken, dat voornamelijk tot worst
bak,M.—sekoker, m.—sekraans,
yr. —sekrasner, m. —selade yr.
gebruik wordt.
—semaker,9 m. sensakerij ltetaal • o. (des -s, mrv. -ales,) een reky r. —sesnakersjongen m. —seen smeltbaar zwaar ligehaam , welks digt.
held die van elk verbrandbaar ligchaam
arnakersknecht, m. —semandje,
pleegt te overtreffen en in de natuur over
0. —senhandel 9 m. —seslijper,
algemeen niet zuiver en gedegen voorkomt:
m. —sewinkel
steek , m.
Edele tnetakn , gond , silver , en platina,
Nessias 9 m. (rnre. -sen,) gezalfde ; een
honing; naam van den Verlosser bij de oudere
Joden , de nkuwere verwachteu hem nog.
Nesting, yr. geel komer.
Nest m. (van den afgang ; inzonderh.
van dieren, welke met stroo bladeren en
dergelijke wordt verrnengd voor zoo ver
zulks dient , om den grond vruchtbaar te.
maken ; alles , wat dient , om den grond
vruchtbaar te maken. —aarde , vr.
—bak , m. —beer, m. fig. gemeen ,
dik en zwaar mensch. —beest, o. beest,
dat gemest wordt. —bier , o. . zie Bier.
—brok , m. prop, waarme4 gevogelte
worth gemest. —dier,, o. dier,, 't welk
gemest wordt. —en, b. w. zie lUitmesten ; met mest vruchtbaar maken ; dieren
vet maken. *-(zich) , w. w. in : Zich vet
mesten, door rust en goed voedsel vet worden.
0-, o, w. met H., drek van zichgeven. —er,
m. (des -s, mrv. -s.) —galirel, yr. -gat,
o. —greep , yr. —hank, m. een haak,
waarmed de mest van den wagen wordt getrokken. —11soen, o. —hok , o. bok
voor den mest ; meststal. —hoop , m.
Nestles , m. en vr. (van den -, -zen,)
in de West-Indies, persoon van een gemengd
gestacht.
Nesting, vr.
o. —kar,, vr.
—koe , yr. vr.,—kot , o mest
stal. --knit, m. —ladder, vr. ladder
op den mestwagen. —land, o. —plank,
y r. plank op den mestwagen..---poel , m.
—put, m. —scoop, vr. —schot,
o. meststal. —schuit, yr. —soort,
yr. —specie yr. —stal , m. --stof,
y r. —vault , yr. —varken , o. -yewkooping , y r. —voeder , —voér,,
o. voeder ter vetmesking. —vogel , m.
—vork , vr. — wagen , m.
Net , voorz. dat eene vereeniging aanduidt,
derhalve in gezelschap van, hetzij daardoor
eene wezenlijke vereeniging , eene werktnigelijke oorzaak waardoor,, de stolTe waarvan ,
of de wijze hoe wordt te kennen gegeven
Met iemand orngaan. Met eene pen schrifven.
Met steer: bouwen. Metgeduld Zich
met schrtiven onledig houden. Met dat
al , evenwel , echter. tegen; Met demand
vechten , namelijk wanneer men elkander
bevecht. In samenstelling mede of mei ,
behalve hier en daar in de gesprokene taal:
Wat doe ik daarmet? (daarmede ?)
Met , o. (des -8? ) gehakt vleesch inzonderh.

in tegenstelling der overige , die onedele
bedew*. inzonderh. zeker mengsel dat
uit onderscheidene soorten bestaat Bacon
van metaal; fig. Hen hart van metaal
dat niet bezwijkt. —achtig, b y. - a4er,
yr. bergader,. die metaal bevat. —aseh,
yr. —gieter m. vr.
—glas o. een nit metaalstoiren gesmolten
glas. --Walk, as. metaal in de gedaante
van kalk. —scheider, m, die metalen
;uivert. —*chubs*, o.
Metalen, onverb. by. van metaal; fig. sterk.
'Metes, ongel. b. w. (ik mat, gemeten,)
de maat van iets zoeken vinden of bepalen:
Be hoogte der son meter. Men meet land,
melk , de kngte , Koren met het schepel
taken met de el ; fig. krnand den rug
(des -s,
meters, hem afrossen. -ellr
rarv. .s.)
poet, doopmoeder.
Neter,9 vr. Ong,.
verkteinw.
Netertje o. (des -s, sire.

van meter; meetliniaal.
Netselaar, m. (des -s, mrv. -s.) handwerksman, die muren en gansche gebouwen
van steen weet op te trekker. —aarsambacht, 0. —aarsbaa,s 9 m.
—aarsbedrijr, o. —aarsberoep,
o. —ssarsdoehter 9 - yr. —aarsgereedschap o. —aarsgilde O.
—aarshauser,9 m. —aarsjosagen9
m. -aarsknaap, m. -aarsknecht,
m. —aarsrekenins; yr. —oarsvrouw,, yr. —aarsweduw, yr.
—aarswerk 9 O. —aarssoon m.
—ark' vr. het metselen. —en , b. w.
steenen met eene verhindende stof samenvoegen en op deze wijze een geheel vormen:
Men metselt ern' muur,, een' toren ; fig.
beveatigen. o. w. met H., van een' metselaar,, werken Slecht metselen. -hanker,
m.—steen, m. -werk, o.
m. -Metten, yr. mein morgenzang in kloosters;
vroegdienst in II-C. kerken ; fig. lemand
de metten lezen, hem doorhalen, berispen.
—tug , m.
Networst yr. worst , die van met wordt
gestopt.Sprw. Met eene rnetworst naar eene
zijde spek werpen.

Meubel, o. (des -4, tare. -s, -en,) stuk
huisraad of roerend goed; fig. nutteloos
mensch , die anderen in den wee (; staat. -en,
—eren b. w. vast tie noochge meubelen
voorzien : Gemeubeleerde (gestoffeerde) kamen:. —gordiju , yr. pronkgordijn.
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Meub
—Lamer, yr. kamer,, waar meubelen
worden geborgen in den Haag , vertrek ,
waar men vroeger de veroverde vaandels
bewaarde. ---katoen, o. katoen, dat ter
rneubelering worth gerbuikt. —koOper 9
m. —ntagazijn $ o. —tanker, m.
—stuk, o. —tje , o. (ties mrv. -s,)
verkleinw. van meubel —winkel. m.
Meng, yr. enkel in : Tegen heteg en meng ,
gemeenz. met moeite , met tegenzin.
(-er, -st,) by. weinig gebruikelijk
smakelijk.
Meuk 9 y r. het meuken enkel in : In de
meek *titan, dat ici sommige streken voor
in de week staa n gebruikt wordt. -eta,
w. door zachte stoving murw deen worden.
*-, o. met H., door zaehte stoving murw
warden.
Menzelaar 9 m. (des -s, mr y -s,) -ear*ter, y r. (mrv. -s..) die meuzelt. —en ,
b. w. veil rnaken. Zie ook Venzelens
illevrouw y r. (Mr?). -en,) titel van aanzienlijkg getrouwde vrouwen of weduwen :
floe vaert itievrouw Walker? '-, in sommige gevallen wordt bet ook van ongehuwde
aanzienlijke vrouwen gebezigd. —*chap,
0. rang of tad vim mevrouw. —tje o.
(des
mrv. -s,) verkleinw. van rnevrouw.
Itlfanuw, m. (des -s,) gelnid eener manwende kat. —en tie !Masts:wen.
Itilddag nr. het midden van den dag
wanneer de zon in het toppunt is , twaalf
uur op den dag ; fig. etenstijd : lPe eten
van middag peulen. Des middags, op
den middag; fig. inannelijke ouderdom : Op
den midday zijns (event. tijd van het
midden des dogs tot den ondergang der zon:
lk horn den midday bij u doorkengett.
—heart, y r. namiddagbeurt. —eirkel9
m. meridiaan. —Menet vr, namiddagdienst, ..eten , o. —hitte , yr..-je9
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van tniddag.
— kerk , yr. —klaar, b y. en bw. zoo
klaar al§ op den helderert middag, veer
duidelijk.
m. —kring9
middagcirkel. --lijn, yr. —niaall9
m. o. w.
0.
met IL, (iIi middagmaal, enz.,). het midslagmaal gehruiken. —post, vr: -preek9yr. —rend, o. eerste meridiaan. —rust,
y r. rnidclagslaapje, —sehuit yr. schnit
welke des middags vertrekt.. —staapje,
o. slaps . y r. —task ,
—tafel,

y r. —tijd, m.

o.—wagen, m.
-werk, o. -maple, yr. zuidzijde. -son, yr.
Bridelret, -$t,) by. an bw. even ver van

de grenzen verwijderd. Qe overtr. tr. is nog
alleen in gebruiL, terwijC de stellende in
samenstellingen voorkomt.
vr. (tart,
-5,) rniddellijf. *-, telts—s, mrv. -en,);
.datgene , waardoor men iets bewerkt, inzon.derh. waardoor men cep oogmerk hereikt

Midd
Op middelen bedacAt DOW' niiddel van
geld. *-, datgene, wat men gebruikt om de
verlorene gezondbeid tc hersteller', geneesmiddel : Vcrsterkende middelen. *-. enkel
in bet rneerv. , middelen , d. vennogen ,
rijkdom, geld : Een man van middelen.
—star, m. (des -s, mrv. -s, -aren,) die
twee personen tot een vergelijk zoekt to brengen : lk Loos vu"neef tot middelaar.
inzonderh. J RUTS CAR Isnrs. —aarsanabt9
—aarsehap t o. (des -s.) —marstew, vr. (ramie -s,) —sires, yr. (mrv.
-sen.) —baar, b y. en bw. middelmatig;
middellijk , loch in deze beteekenis min
gebruikelijk. —baarlijk bw. -deur,
y r. tusschendeur, tegenstell. van voor- of
achterdeur. —eeuwen y r. mre. tijd
tusschen den val van bet Rom. rijk in 475
tot . de. inneming van Constantinopel in
1453. —eenwseh 9
bv. —en g
b. w. door tusschenkomst bemiddelen ; vereffenen bijleggen , heslechten. —ertijd9
—erwij19 bw. ondertusschen. —gang,
m.—getal., o. —hoop, m. middeiste
eskader. —lug, y r. —kanter, yr.
—kennis, yr. die kennis in GOD, welke
Hij door erne wetensehap van voorgeziene
oorzaken , die tusschenbeide korner ' , van
de nog verhorgene nitkomst zou verkrijgen.

—kneeht9 m. —mann, yr. -lundseh,
by. tusschen landen in bet midden gelegen,
enkel in : De Illieldellandsche Zee.
o. de middel. —1Ijk , by. dat slechts door
tusschenkomst van jets anders betrekkin
op lets heeft : De middellijke oorzaak.
—lijn 9 vr. Iijn door het midden ; inzonderh. de evennachtslijn , de linie. —loos,
by. zonder middelen. yr. fig.
behoorlijke meat : In apes de tniddelmaat
houden. (-er, -st,) by. en bw.
dot de rniddelmaat houdt ; inzonderh. meer
slecbt en onbednidend, dan goed : Een

middelmatig verstand. yr.
-matiglijk,bw.-zneestesirn.-moot,
yr. — moot,
o. -anuur, tussehen=--oorsaak yr. tweede oormak4
—pad, o.--prijs, m. gemiddelde prijs.
—punt, o. —puntig, —puntsehu.
wend, -puntvliedend, -puntzoekend, by. -sib, yr. middeiste rib van
een schip. --rif 9 o. de dubbele spier,

welke de borstbolte van de onderbuiksholte
afscheidt. --solzot , o. houteri schot tusschen twee vertrekken ; middelslot.
0. middelsoort. —slot, or. afseheiding;
tusschen de neusgaten.
middelbare snort.
--,st, hr. ovens::
tr. (van mi &del ,) dat in het midden

—stant, in. --stand., in ‘ middelbarir
toestand r inzonderh. stand- tusschen (re
rijken en armen. -stuk 7 o. -tje-r o. (desp
-5, //try .• verkleinwi van middel. -tOgt„
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Midd
m. middelste gedeelte van een leger in
slagorde. —vinger, m. —voor, yr.
-.weg, m. weg tnsschen twee andere ;

Mijt
beknelden boezem lucht te geven , Wren
Over jets mijmeren. —ig, (-dr, ..st,) by.
zwaarmoedig peinzend, sulfend. —ij, yr.
(mrv. -en,) zwaarmoedig gepeins. — ing , yr.
—vlaag, y r. vlaag van mijrnerij.
Mijn, bezitt. voornw. van ik ,als: Ilij leende
mijn paard. Die pen is mijn,, d. i. de mijne,
behoort mij. De verbuiging is gelijk aan die
van hoar, zie Maar. Zie ook Mijne en

fig. Den middelweg houden , de urtersten
vermijden. -wetenschap, yr. middelkennis. --zak , in. zak tusseben de twee
hoekzakken eener biljart. --zinnig, (-er,
•st, ) b y . en bw. weinig gebruik., dabbel' zinnig. —zinnigheido yr.
Mijnen.
Midden, o. (des -s.) dat punt of deel van
een ligchaam , hetwelk even ver van zijne Mijn, yr. (rare. -en.) tot het zoeken en uithalen van ertsen gegravene Nolte odder den
grenzen verwijderd is ; hetgene -als. het midgrond : In de rnijnen werken. *--, in de
den wordt aangemerkt; het binnenste van
krijgsk., een odder de aarde gegraven kelder
jets ; fig. In het midden zijner vreugde.
met de noodige gangen , om hetgene daarTe midden zijner rreugde. *--, bw. in het
bovenis door aangestoken buskruid in de I milt
midden : Midden door de stad gaan. Midte doen vliegen : Eene mijn aansteken,
den doorzagen , doorbreken, doorsnijden.
laten springen ; fig. De mijn is ontdekt ,
Middernacht, m. twaalf uur in den
de aanslag is naislukt. —delver, in.
nacht : Te middernacht. —elijk, by,.
miingraver.
van den middernacht.
*Midwinter, m. in sommigestreken,kersmis. Milne, zelfst. bezitt. voornw. van den 1 pers.
enkelv. De zelfst. bezitt. voornw. komen op
Miede, yr. (mrv. -n,)‘ weinig gebruik.,
tweeerlei wijze voor, 1.) als bijvoegelijk ,
gift. —penning, m. meepenning.
wanneer zij op een genoemd woord betrekking
"tier , yr. (mrv. -en,) een werkzaam zwart
hebben : Zen boek en het mijne. Hare
insect : De vlijtige mien. —achtig, by.
pennen en de mijne. In dit geval worden zij
..enbo,do 0. —enei, o. —enest, o.
verbogen als bijvoegelijke naamwoorden voor
--eneter, m. diertje , dat op mieren
een zelfst. naamw. ; 2.) als zelfstandig: in dit
aast. —enolie, y r. —evlijt, y r. —egeval beteekent a.) het o. enkelv. iemands
swum, o. en by. het eigenaardige zuur,
bezittingtu , als : Ik heb al het mijne
dat men uit mieren verkrijgt.
verloren ; b.) het meerv. iemands aanhoo*Mier*, b y . van eene koe : Die koe is mierig,
rigen : Ik ging met de lmijnen naar buiten.
beteekent in Gelderl. en elders , zij watert
Mijne, yr. (nirv. -n0 uiterlijk voorkomen:
bloed.
Eene goede mijne hebben, doch weinig tiro
Mierik, m. (des -s,) —wortel, m. pegebruik. 4'-, willekeurige gezigtstrek:
. perwortel.
Leelijke mijnen maken. *.., gemeenz.,
Mij , persoonl. voornaamw. 3.- en 4. naamv.
gemaakte houding , schijn : De vijand
enkelv. van ik. Zie Me.
maakte mijne te vertrekken.
Mijdelijk, b y . dat gemeden kan worden.
—en,gel.en ongel. b.w. (ik meed, gemeden,) Mijnen , b. w. door a iniin » te roepen
naasten : Ik heb den lessenaar soot, f 20
zich wachten om iemand of iets te ontmoeten:
gernijnd. (Mijnen, o. w. met, H., mijnen
Iemonds gezelsehap mijden. De zonde
graven. *.-, b. w., zie Ondermijnen.)
mijden. Zia' voor jets mijden, zich voor
—t , enkel in : Tot of Ten mijnent , in
jets wachten. —ing, yr.
of aan mijn huis. —thalveo bw. om
Mijge, yr. gemeen , pis. Waar bet woord
tnijnentwil , te mijnen nutte; gemeenz. het
in gebruik is', houdt men het niet voor
is mij onyerschillig. —twegeo bw.
gemeen. -en, ongel.o.w. (ik meeg,gemegen,)
voor zoo veel mij betreft : Van mijnentwege,
pissen. — epOt , m.
van mijne zijde. —twit, bw. gewoonlijk:
Mijl, y r. (mrv. -en,) afstandsmaat , die
Om mijnentwil , d. i. ter zake van mij.
echter in verscheidene landen van zeer verschillende grootte is: Een graad van den Mijner, m. (des -s, mrv. -s,) die a mijp D
roept. (Mijngraver, tn.) —ing-, yr.
evenaar is 15 Daitsehe mijlen, of twintig
—ster, y r. (mrv. -s.)
wren gaans ; fig. Iemand over duizend
mijlen wenschen , d. i. hem zeer moede Mijnstof, y r. delfstof. —werk, o.
--werker, m.
10; —paal, m. paal ter aanwijzing der
.afstanden in mijlen. —scha,al, y r- op Mijt, vr. oul. eene zeer geringe muntsoort ;
van hier nog fig. : Dat is geene najt (zoo
landkaarten , ent. schaal ter aanwijzing der
goed als niets) waard. Bet scheelt mij
mijlen. —steen, —wijker, m. steen
geene mijt, schier niets.
ofander voorwerp ter aanwijzing der afstanden.
Mijmeraar, m. (des -s, mrv. -s.)'—aar- Mijt, yr. (mrv. -en,) een naauwelijks zigtbaar
wormpje, dat men in de korst van oude
toter , y r. (mrv. -s,) die mijmert. ' --en, o.
kaas en ook in meet aantreft.
w. met H., zwaarmoedig over ids denken ,
yonder door mededeeling aan anderen den Mijt , y r. (mrv. -en,) stapel , hoop, hetzij van
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Milt

Mine

0. (des-s, mrv. -s,) verkleinw. van millioen.
opeengestapeld bout, van rijzebossen , of van
opeengevlijd hooi , koren , enz. : /Ian mijten Milt, yr. (mrv. -en.) een der ingewanden
in bet ligehaarn van Bier en menseli, 't wells
zetten. houtmijt ; brandstapel. --en,
nit een zeer los eelaelitig weefsel en vele
h. w. aan mijten zetten.
bloedvaten bestaat , en in de linkerzijde
Mijter, m. (des -s, mrv. -s,) spits toeloo.
tiissehen de rnaag en de korte ribbon list :
Pend hoofddekse:, inzonderli . de tweeptintige
De milt steekt miii , zegt men in het gebissehopshoed ; fig. bissehoppelijke waardigwone leven , wanneer men na een' vermoeiheid: Den mijter verwerpen.* -, het op een zit jenden loop of' door eenige andere oorzaak
veren of gotiden boekbeslag gedrevene sieraad.
eene stekende pijn in de linkerzijde gevoelt.
-berg, m. zangberg, naar den tweeplintigen
*-. bij vissehen, meik. —ceder , yr.
mijter zoo genoemd. --berg Odin, vr.
—dampen, in. mrv. —er, m. (des
zanggodin. —drageud, by. -drager,
-5, mrv. -s,.) melker, mannetjesviseh. -Mier,
m. diehterl., bissehop.Vo N DEL heeft daarvoor
y r. —krnid, 0. steenvaren. —picister,
Mijterdrig , even als vaandrig (voor rannvr. — zaif, yr. --ziek, b y . ziek aan je
drager), dat in algemeen gebruik is. en,
milt ; hypoehonder. —ziekte, —zncht,
b. w. met den mijter beschenken zie Geyr. ziekte der milt ; hypGebondefie , vooral
mijterd
st,) by. vol mijten ; door
in een' Iigten grand ; zwaarrnoedigheid.
—zuelitt r ig , bv. miltziek.
de mijten opgevreten of bedorven : Migerig
meet ; fig. gemeenz. mijterig uitzien, Min, yr. (mrv. - nen.) zie Diane. *-,
liefde.
er ongezond uitzien; er (nit armoede) ellendig
Min, bw. weinig: Op eene min voeszame
uitzien.
wijze. Er is rill cent te mitt , te Nreinig ,
Rink , yr. (mrv. -ken,) brood van het iijnste
te kort. Ztj had te min azijn. *-, praed.
roggen of tarwen meel gebakken : Lies je
van deze mik?
by. in sommige streken , gevaarlijk ziek ,
erg : De zieke is win , heel min. *--, ais
mik , (mrv. -ken.) iets gaffelvormigs :
verge. tr. voor minder : Drie gulden mitt
De mik (ga!g) eener pomp.*-, eene scheepsvier cent , d. i. 12.96. Min of meer, een
lantaren.
weinig , eenipzins. —Relating , y r. gem. en o. (des -s,) het mikken : Zijn mik
nemen.*-„wit,doelwi t.-kizer,o.doelijzer aan
zindheid en bandeling, wanneer men iemand
of' iets geringe waarde toekent : lemand
den mond van een' geweerloop. —je o.
met minachting behandelen. —der, by.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. ‘'an mik. -ken,
en bw. verge. tr. van min, Welke yeelal
o. W. met H., zijn fink nemen : Op een'
gebruikt worth am den ontbrekenden van
patrijs rnikken , d. i. het geweer op een'
weinig aan te vullen : Wij hebben weinig
patrijs aanleggen en hem pogen te treffen ;
fig. Op een hear (naanwkeurig) inikken.
peren en nog minder appels. Minder geHij durft kikken noch maken , hij durft
eerd dan zijn broeder. *-, primer, kleiner.
geen woord spreken.*-. b, w. treffen. —ker,
zwakker : De prfis van het koi en wordt
minder. Het karen wordt minder , orminder
m. (des -s, mrv. -s.) — king, yr. — knop,
in. prijs. De zieke wordt daselijks minder.
m, mikijzer. —punt, o. punt, waarop
men nat.
Een' minderen staut voeren. —derbroeder, m. Franeiseaner monnik, —derMild, (-er, -st,) by. en bw. week : Mild
vleesch. Made appels. *-, bet tegendeel
broederklooster, o. —dere , in.
(des -n, mrv. -n,) geriogere , ondergesellikte.
van wrang , zacht : Wilde wiju. Iu deze
twee beteekenissen , vooral in de eerste ,
—deren., h. w. minder maken : Zeil
zacht en
zal het zelden voorkomen;
minderen. Eene icons ininderen , d. i. minovervloedig Milde regen. zacht van
der sicken in ieder' volgenden toer breijen.
gemoed geneigd tot mededeelzaambeid :
De schulden min d eren. Z jn' sta at ili in deren.
Alild jegens de armen. Zijne milde hand
Dot zal urge smart minderen. *-, o. w.
open doen. Spew. De winnende hand is
met Z.. minder worden ; Zijn geld is reel
mild. 4E-, yrtielitdragend : De milde wijngeminderd. De koorts mindert. Haar angst
stok,*-, overvloedig : De styboone,1 drayen
begon spoedig te minderen.*-, bij breisters,
*-, al te openhartig Ht) is mild in
niinder steken maken. —derheid , ye.
'tuiten zijner geheimen. (-er,
mindere voortreffelijkheid ; minder fruit
stemmen : Wij hadden de minderheid.
-st,) by. en bw. geneigd om rnim te geven ,
–dering, vr. –derjarig, by.
liefdadig , goed gcefsch. —dadigheid
onrnondig. —derjarigheid, yr.
yr. —dadiglijk bw. (Made, yr.
melde.)
bw. —heid, yr.
Mineraal, o. (des -s, men. -alert,) bergMillioen, o. (des -s, rnrv. -en, en , van
stof, delfstof.*-, b y. a Is : Minetale ivateren,
Fen bep. telw. voorafgegaan, sours -,) duizendwaarin zich de kraeliten err eigensehappen
maal duizend. —ste, by. als : Bet lienvan een or rneer mineralen l'evind en. —rijks,
millioenste gedeelte van den evenaar
je,
o. rijk der delfstofferi.

l[ijteri, (-er,
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Mingenoot, m. en y r. geliefde. —genot,
cr. gcnot der liefde of min. —god, m.
minnegod. —godes , yr. godin der liefde,
VENUS. —ijver rn. jaloerschheid. —ijverig, (-er, -st,) by.
Minister, m. (des -s, mrv. -s,) een der

Wirt
van eene min of zoogstcr, (cen kind) de
borst geyen : Een kind bij eene zoogster
laten minnen. —nenijd, m. jaloerschheid. —nenijdig (-er, -st,) by. en bw.
aloerseh. —nepijn yr. pip door liefde
veroorzaakt. —nepligt, in. pligt der
liefde. —nepraat , m, verliefde praat.
--ne schicht , m. pip. van Amor.
—nescluaw (-er, -st,) by. afkeerig van
de liefde. —nesluikerij yr.
geheime minnarij. —nespel, o. minnarij.
—nestrijd, m. verliefde strijd. —nestuip, y r. minnevlaag. —netaal, yr.
taal der liefde. —netogt, rn. hartstogt
der liefde. —nevader, m. man eener
minne. —neviaag, y r. verliefde vlaag of
luim. —netonder m, hetgeen de liefde
voedt. —Deviant, yr. minnebrand.
—nevu.ur, o. —newarmte, yr.
—nezang, m. minnelied. —neziekte, yr. hevige liefde, welke ziekelijken
toestand veroorzaakt. —nezorg, yr.
—nezucht, y r. minneziekte. *-, m.
verliefde zueht.
l'ilinst, bv. en bw. overtr. tr. van min, welke
veelal gebruikt wordt, om den ontbrekenden
van weinig aan te vullen : Zij bezit de minste
bevalligheid onder al die schoonen. De
minst opgesmukte vronwen. geringst
kleinst , zwakst : De minste prijs. Gij hebt
mij in het minste niet beleedigd. Ten minste,
althans. Onder al de stukken was dat van C.
het minste. De minst inschrijrende, d. bij
aanbestedingen degene, welke aanneemt
het verlangde voor dal geringsten prijs te
leveren.
Minnut, yr. (mrv. -teen ) oorspronkelijk
opstel, inzonderh. van eerie notarieele acte;
zestigste deel van een mu; zestigste deel van
een' graad; in de bouwk. dertigste deel eener
mOdul. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van minnut. —lijn, y r. loglijn.
—rad , o. —wijzer, rn.
Minvermogen, o. kracht der liefde.
—zaant (-zamer, -MO by. en bw. vriendelijk , minnelijk, belcefd Zij ontving ons
zeer minzaam. —zaa.mheid, yr.
—zaandijk, bw. —ziek (-er, -st,)
by. met minneziekte behebd. —ziekte,
yr. minoezneht.

j

eerste en hoogste staatsdienaren , welke
aan bet hoofd der voornaamste afdeelingen
(departementen) van het staatsbestuur gesteld zijn : De minister van binnenlandsche
zaken , van buitenlandsche zaken , van
coloniEn, van justitie , van oorlog , van
financien. —le , 0. (des -s , mrv. -en ,)
bet hooge landsbestuur. —leel, by.
wat tot het ministerie behoort of daarvan uitgaat. —raad, m. —tje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van minister.
m. (des -s, mrv. -s,) vrijer ;
liefhebber Een minnaar van bloetnen.
—natres, yr. (mrv. -sen,) geliefde, beminde. —narij, tr. (mrv. -en;) minnehalide!, vrijazje, inzonderh. wanneer zij meer
voor tijdkorting , dan in ernst gemeend is.
—narijtje, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van minnarij.--ne yr. (mrv. -n,) liefde :
Orn de minne Gods. Eene zaak in der
minne (in vriendsehap) bijleggen, sehikken.
Een pand der minne , door vrienden ter
verzekering van geleende penningen gegeven.
*-, minnemoeder, zoogster.—nebrand,
m. vlammen der liefde, hevige liefde.
—Debrief, m. brief door minnenden
gesehreven , welks inhoud de fickle is.
(Minnebroeder, m. minderbroeder.)
—nedicht, o. gedicht, weiks inhoud de
liefde is. —nedichter, m. diehter,,
Welke de liefde bezingt. —nedranlit
m. drank , welke , volgens bet bijgeloof,
liefde verwekt. —negioed, m. minnebrand. —negod, m. mingod , Cupid°,
Amor. —nehandel, m. minnarij.
—nekans , yr. gelegenheid tot liefde.
. - nekind , o. kind , dat aan eene min
zuigt. —neklagt, y r. klagt van een'
minnende. —nekoorts, yr. ziekelijke
toestand waarin men ioor eene hevige liefde
wordt gebraeht. —nekozen o. w. met
11., (ik minnekoos, enz.,) verliefde taal
spreken. —nekozerij, —nehozing,
yr. verliefde taal en handelwijze. —nekunst, NI'. de kunst orn te beminnen. Mirakel, o. (des -s, mev. -en, -s,) wonder,
wonderwerk. —tje, o. (des -s, mre. -s,)
—nelied, o. lied der liefde.
verkleinw. van mirakel.
( -er. -st.) by. en bw. in der minne : Eene
minnekke schikking. *-, yriendelijk , Mirre, y r. een bruinrood doorLigtig gomliars van een' scherpen bitteren smaak en
beleefd: Minnettjke woorden,taal. Minnekijk
aangenamen reuk , dat van een' onbekenden
°Whalen , ontvangen. —nelijkheid,
boom in Gelukkig Arabie in kleine stukjes
ye. —nelist, yr. nelonk rn. verof groote korrels tot ons komt. —boom,
liefde look of blik. —neinim, Yr.

—nelust, m. —neinalten, o. W.
met H., (ik minnemal, enz.,) vleijend liefkozen. —nemoeder, —anoer, yr.
minne, zoogster. —nen, b. w. beminnen;

M. --sap , 0.
Mirt, m. (des -s, mrv. -en,) een in ZuidEuropa in Azie en Afrika inheemsehe vrij
hooge boom met kleine langwerpig rondo
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puntige blat:en , welke altijd groen blijvei
en gewreven een' liefelijken geur verspreiden.
Zijne takken en bladen dienen tot onderscheidene sieraden , b. v. tot kransen op
bruiloften, feesten, enz., en hij is ook een
zinnebeeld der treurigheid en des doods.
—ebes, y r. —eblad, o. —eboot,

m. —ebosch, o. —ekraus m,
—eloof, o. —estruik, —etak,
m. —etelg, yr. —ewijn, m.
Mis y r. (miry. -sen,) in de kerk ,
weleer: dat gedeelte van de godsdienst na
bet einde der reek en het wegzenden der
onderwijzelingen hetwelk inzonderh. in het
bonden van het nachtmaal bestond ; thins:
dat gedeelte der godsdienst , •waarbij de
priester ter gedachtenis aan den dood van
Christus bet avondmaal zelf geniet, bet
misoffer : De mis lezen, zingen ; fig. .Hij
doet Beene twee misses voor den geld, d. i.
hij zegt ten behoeve van anderen Beene
tweemaal het zelfde.
in Duitschl., groote
jaarmarkt, b. v. Le Leipzig , Frankfort.
mis, yr. (mrv. -sen.) weinig gebruik., zoo niet
verouderd , misslag. bw. gemeenz. niet
getroffen : Dat is mis.*-, voorvoegsel, waarrnede zelfst. en bijvoegel. naamwoorden,
docb inzonderh. werkwoorden samengesteld
worden. [let beteekent clan in het algemeen
eene verwijdering , afwijking, scheiding,
afwezigheid, dock op eene zachtere wijze,
dan waar zulks door andere woorden nitgedrukt word t. Het geeft alzoo to kennen I.)
eene afwijking of afwezigheid ten aanzien der
gesteldheid , eene verscheidenheid , inzonderh. eerie gebrekkige, onaangename als:
illiskleuriq. misklank , mishit* den ; II.)
eene onwillekeurige verwijdering van een
doe!, betzij door vergissing, dwaling of
toeval , als : Misgaan, misgrijpen
slaan , misslag, mislukken, mieraden,
afraden ; Ill.) eene verwijdering, afwijking
van een doe!, eene bestemming of een' rept ,
waar bet de begrippen van slecht, kwaad op
eene zachtere wijze u ;,tdrukt, als : Misbruiken , misbruik , m;shandelen , miswas
mispar,, mismoedig , misnoegen ; I V.) eene
afwijking van de volledigheid en volmaaktheid , of een gebrek daaraan : Misgeboorte
misdragt ; V.) eene afwezigheid der met mis
samengestelde zaak : Mistrouwen,misgunst,
misbillijken. Mis is soms scheidbaar, soms
onscheidbaar. Ilet cerste heeft plaats,
wanneer bet ornschreven kan worden met
niet raak, als : Misgooijen misschieten ,
misverstaan ,miswijzen,miszeilen, miszien ;
het tweede , wanneer het verkeerd in een'
moreclen zin , onvoegzaam beteekent , of
eene ontkennende kracht bezit, als: Misbruiken, nzisleiden , misvormen, zich
misrekenen. —aarden, o. w. met Z.,
vos., ontaarden. —aarding, y r. —ach-

ten, b, w. vos., niet zeer achten. —aeltting, y r. —baar, o. (des -s,) woest en
heft ig geschreenw Zqj maakten een vreeselijk misbaar. —bak, o. (des -s, mrv, -ken,)
dat slecht gebakken is ; fig. dat niet is, zoo
als bet behoort ; leelijk mensch. —bakje,
o. (des -s, mrv. verkleinw. van misbak ;
fig. gemeen , miskraam. —bahken, by.
niet behoorlijk gebakken ; fig. leak*,
misvormd. o. rnisbak. --bares, 0. W. met H., vos. misbaar maken,
—bedrijf, o. misfiriji. —begrip, o.
verkeerd begrip. (Vlisboek, o. bock,
waarin de plegtigheden bij de mis beschreven
zijn. Misbrood, o. hostie.) —bruik,
o. (des -s, mrv. -en,) verkeerd gebruik:
Misbruik van zijne magt maken. een
laakbaar verkeerd gebruik, dat allengs tot
eene gewoonte is geworden : Misbruiken
afschaffen, weren. —bruik.en, b. w.
vos. op eene met het doel of de bestemming
strijdige wijze gebrniken : Ientands goedheid,
geduld , genegenheid inisbruiken. Gods
naanz misbruzken.
onteeren. —bruiker, m. (des -s. mrv. -s.) —bruiking,
yr. —bruikster, yr. (mrv. -s.) —erediet, o. gebrek aan crediet. —daad, yr.
Gene met de wetten strijdige daad ; moedwillige overtreding eener wet : Bette misdaad
begaan ,stra.ffen, dw. van
misdoen. —daeht, verl. tijd en veil. dw.
van misdunken. —dadelijk, zie het racer
gebruikelijke
—dadig,
(-er, by. en bw. misdaden plegend ; eene
misdaad inhoudende Eene misdadige
handelwijze. Ow/tiger, rn. (des -s, mrv.
-s,) —dadigettor, yr. (mrv. -s,) die eene
misdaad heeft gepleegd. —danken
(zich), w. w, vos. weinig gebruik., berouw of
spijt hebben. —deed, tijd van
misdocn. deelen, b. w. vos. niet overeenkomstig de billijkheid bedeelen: Misdeeld
van iets zijn. die:Jaen , b. w. vos. weinig
gebruik., eene sleehte dienst bewijzen en
daardoor mishagen. —dienst y r. slechte
dienst, ondienst. (illivatoust, vr. het
bedienen der mis.) —debbelen, o.
met H., vs. in het dobbelspel verliezen.
—doers, onreg. b. w. vs. verkeerd doen.
4-, 0. W. met U., vos. tegen eene wet, enz.
bandelen , kwaad doen : Zoo ik tegen u
misdaan heb, bid ik om vergeving.*-, h. w.
vos. misdrijven : Wat heb ik u misdaant
Daaraan is niets misdaan. —doopen,
b. w: vos, verkeerd doopen ; fig. een'
verkeerden naam aan iets geven en daardoor
misvormen. —dooping, y r. —draaiJen, b. en o. w. met 11., vs. verkeerd
draaijen.*-, vos. gemeenz. ontdraaijen : Da,
is u »tisdraaid dat ging uw' neus voorbij.
—drageu, onset. o. w. met H., vos. van
landen boomen, vee, niet wel dragen
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ouvriiehtbaar zijn. *-(zich), w. w. vos, zich
kwalijk of slecht gedragen. --Aragt, Yr.
trisgeboorte, eigent. en fipuri. -dragtig,
b y . van eerie koe,die liet kallafzet. -dreef,
yell. tijd van misdrijven. --dreven, vent.
dw. van misdrijven. —driji, o. (des -s.
mrv. -yen.) wariedriji, misdaad. drij.
yen, oval. b. w, vos. misdoen , bedriiven
mat verkeerd is: yfrat heb ik den rauf
o. w. met Z.. vs. ‘'oorhij
imisdreven ?
drijven sander te taken. —droeg ,
tijd van misdragen. , o. Wad of
Haden, die, omdat ze niet behoorlijk gedrukt
ziin , voor seheurpapier worden fiebruikt
scheurpapier.-druk.
E'en yet misdruk;
hen ,
wr, vs. niet behoorlijk drukken.
duiden, b. w, vos. verkeerd duiden of
nitleggen _remands u'oorden misduiden.
—dniding, Yr. —duidsel, o. (des
-s,) hetgene misdnid wordt.
onrey. o. met H., vos., ats: flemmisdunkt,
hij is ergdenkend. "-, o. (des -s.) argwaan.
--gaan ° irreg. o. w. met Z., vs. verkeerd
gaan , voorbij giaan zonder le ontmoeten:
sj gingers elkander mis , wij gingen zoo,
dat wij elkander niet, ontmoetten. *-, niet
taken; Het sehot ging mis. vos. tegetiloopen : Het is hem seer misgaan.
w. w. zich vergrijpen : Zieh, aan iemand misplan. —geboorte, yr. onvoldragen
vrucht ; inzonderh. manschepset , gedrogt ,
monster ; fig. monster. —gegrepen
dw. van misgrijpen. —gehad 9 verl.
dw. van mishebben.
dw. van miskijken. —Belden , on gel. b.
wt. vos. hoeten. —geleid, veil. dw. van
inisteggen. —geloof 0. ongebruikeltik,
nantrollWen. —geschoten, dw. van
misschieten. —gesiagen, veil. dw. van
misslaan. —geszneten, vent. dw. van
missmijten. gesprolien, dw. van
riiisspreken. —gesprongen veil. dw.
van misspringen. —gestoken, veil dw.
van missteken. (Misgewaad, 0. kleed ,
maarin de priester de mis bedient.) gewas, 0. mishikt gewas van vruchten ;
onvolkomene vriicht. —gevivezen veil.
tiw. van misnijzen. —geworpen, veil.
tijd van
dw. van miswerpen.
misgaan. —gissen, b. w. vs. kwaliik
*-(zich), w. w. vos. zich vergissen.
gissing, vr. (mrv. -en,) vergissing ;
dwaling, tnisslag. veil. tij d van
inisgelden. - golden, veil. dw. van misvide!). —gooijen, b. eno. w. met H., vs.
iii het gooijen missen. —greep yr. rillsvatting. 4-, veil. tijd van misgriken.
pen, veil. dw. van misgrijpen..griljpen,
Ii. en 0. w. met H., vs. in bet grijpen missen.
w. ‘‘. vos. fig. zich vergrijpen ;
inzoildei h. eete misslag begaan . zich vergrijpen. - grajpang, vr. het misgrijpen
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dwaling, misslag. —groeijen, 0. *.
met Z., yes. zie Miswassen. --gunnen , h. w. vos. ongaarne zien , dat een
ander iets heeft, benijden : 1k misgun Naar
dirt Liesehenk niet. —gunner, m.

—gunning, vr. —gunst, yr. wanglin g afgunst. —gunster, yr. -gunstag (-er, -st,) by. en hw. afguristig.
—bad, vent. tijd
—gunstigheid
en veil, dw. van mishebben.
(-er. -st,) 1w. dat mishaagt. —hagen , b.
w. vos. onaangenaain of' ongevallig zijn. o.
(des -5,) als : Een misha yen can iets hebben.
_E'en groot mishag-en (misnoegen) over iets
, b.
toonen. —haging, vr. en o. w. met H., vs. niet behoorlijk !taken.
—Italiken, b. en o. w. met H., vs. in het
hakken missen. *-(zich), w. w. vos. verkeerd hakken. —handelen , b. w.
vos. door verachting , haat , nijd , toorn , of
andere booze hartstogten iemand groot nadeel,
bevige smart , ja alterlei teed aandoen.
--handeling, yr. (mrv. -en,) bet
mishandelen ; daad of verrigting, waardoor
men iemand mishandelt : 1 bans ondervindt

yij de yevolgen der nilshandelingen ,
die ye mij aandoet. —laa,nden, b.
w. vos, diet handen. —happen , b. en a.
w. met, H., vs. in liet happen missen.
ben , onreg. b. w. vs. niet wet hebben : Gij
hebt het mis , gij dwaatt. *-(zich), w. w. vos.
zich vergissen of bedriegen. —ltooren
b. en o. w. met H., vs. verkeerd hooreti.
—hopen, o. w. met H., vos. wanhopen.
--hoiden, onreg. b. w. vs. verkeerd
honden. —lioatIven , h. en o. w. rnet H.,
Vs. mishakken. —hutweikpien. -Jutwen , 0. W. met Z., NOS. zich mistrouwen.
—iinzigt, 0. verkeerd inzigt. —jaar,
ouvruchtbaar jaar. --le, 0. (des -s,
mrv. -s.) verkleinw, , genieenz. miskraam.
—heck , vr. weinig gebruik. verkeerd
—heck, veil. tijd van miskijken.
, vent. dw. van miskijken.
----lientten, b. w. vos. onjuist beoordeelen ,niet erkentien voor hetgene iemand of
iets is. —kenning, vr. —liljken 9
angel. 0. w. met IL, vs. niet wet toekijken.
*-(Licti), w. w. vos. fig. verkeerd zien,
tn. onjuiste
zich bedriegen.
klank , wank lank. —lileurig, (-er, -st,)
bv. onaangenaam boat; slecht geverwd.
veil. tijd en vent. dw. van
miskoopen. — koopen (zich) w. w. vos.
te dung of slecht goed koopen : Illiskocht arm
iets , iets te dour gekocht hebben.
--kratam, y r. kwade kraarn.
vent. tijd van mislezen. —leggen , °irreg.
en gel. b. w. vs. verleggen, kwalijk legp,en.
-- leaden, b. w. vos. om den twin leiden,
bedotten. —leider, m. —leiding,
vr. —leadster y r. —lezen, angel.
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ken o. w. met IL, vs. verkeerd lezen.*-(zich),
w. w. vos. onjuist of onnaauwkeurig lezen.
—loonen , b. w. vos. beneden zijne
verdienste loosen of beloonen. —boning,
—loopen, angel. 0. W. met Z., vs.
verkeerd loopen het loopen missen : Ik
ben u misgeloopen. De bal liep den paal
rnis ; fig. Hi) liep zijn doelwit mis , miste
zijn doe!. —hoiden, 0. W. met II., vos.
luiden. —inidend , b y . wariluidend. —.1uidencilacid, vr. o.
ongeluk. --Itchkeit o w. met Z.vos
tegelivailen, kwalij k 8 (iukke0 : E ene mislakte onderneming ; 113. Een mislukte
advocaat. -i1kiJ
'.r. —niaakt,
trijd met den
( -er— st,) b‘. en bw. i
gewonen vorrn, inisvorind inisvorrni; :
Huelva zij .;eenszins op schoonheid aanspraak kan maken, is zij echter niet
wismaakt.-Kriahastittelijii
held , vr. --iressakea, b. w. vos. misvormen, een misvorind veorkonien aan jets
of jemand een. —making, vr.
(Mismas, tn. (van den -, mrv. -sen,)
gemeenz. mengelmoes. Ilissmasje, o.
(des -s, nil-v. -s,) verkleinw. van mismas.)
— mat, verl. tijd van misineten. —meten , ongel. b. en o. w. met H., vs. verkeerd
rneten."-(zieh), w. w. vos. zich in het meters
vergissen. —meting Yr.
b. en o. w. met

vs. verkeerd mikken.
vr. --nsoedig, (-er,
-st.) bv. en bw. vAaarmoedig. mistroostig,

—suipedigheid
—znoedigliiii, bw. —sioeud,

neerslagtig.

vr.

(-er,
-st.) by cii bw, onvergenoep,d, ontevreden:

111isnoeqd OVer lets zlyn. —stoegdelijk,

bw. —maisnoewilheid, vr. —noegen, b. w. vos, ongenoegen bij iemand
opwekken : Dot zed am' varier misnoegen.
"-, 0. (des -s,)ongenoegen , ontevredenbeid :
Misnoegen rerweblen, (leen ontstaan,
baren, geven. —noetrilaw, vr.

offer, 0. zie
—oordeelen,
0. W. met IL, vs. verkeerd oordeelen.
—paitijen, b. w. vos. weinig gebruik..
kwaliJk tevredeu stellen. (ilitipaap , m.
sehe/dwoord voor mispriester.) —pas ,
misstap; rnisslag, font.
Mispel, m. (des -s, mrv. -s, -en.) de vruelit
van den mispelboom die eerst tot yerrotting
inoet overgaart , vow' dot zij eetbaar is.
—bloesesza , -boom, rn.
b y .—tje, o. des -s, mrv.
verkleinw.
'an rnispel.
mispilaten , 0. W. met II. , vs. in het
' Aiken missen. —prediken, O. W.
met H., vos. weinig teen de aangenomene leer prediken. —prees
tijd van misprijien. —prezen, %erl.
dw. van mispriizen. (Mispriester,
priester, Welke de Ellis heslientd)

(-er , -st ,)
b y.
Le
misprijzen, laakbaar. —prijzen, ongel.
b. w. vos. zijne afkeuring van iets te kennen
geven, lakett , verachten. —prijzer,
m. (des -s, mrv. -s,) —prijzing, vr.

—priktien, 0. w. met H.,

vs. in

het

prikken rnissen. —raad, m. verkeerde
rand. —raden onsel. b. w. vos. een'
verkeerden of sleehl en rand geven: 111israad
mij niet."-. b. en o. w. met H.. vs. verkeerd
Fallen of gissen. —lading, yr„
ken, b. en 0.W. inetH.,vs. niet raken. —ramen, 0. W. met H., vs. onnaauwkeurig
ramett."-(zielt) w. w. vos. zijn oogmerk niet
wei bereiken. — rekenen 0. W. met H.,
vs. verkeerd of onjuist rekenen. "-(zich), w.

w. vos. zich in bet rekenen vergissen fig.
zich cpsseri of bedriegen: Hi had zich

daalin misrekend. —rekening, yr.
, verl. tijd van misraden. —rotten, 0 V. met Z., vs. naar cane andere
plaats roller ' , dim bedoeld vterd. —rootjen, b. w. vs. kwalijk rooijen. —rootjing y r. —rukken , o. w. met H., vs.
verkeerd rukken. "-, b. w. vos. weinig
gebrtlik., door rukken misvormen. —scha.Pen, erLdw.van misseheppen.*-,(-er, -st,)
bv. ‘kauseliapen. —schapenheid, yr.
—schatten , b. w. vs. bown ofbenedcn
de waarde sehatten. *-(zielt), w. vos. zich
bij het sehat ten vergissen. —scheppen,
o. w. met H., vs. verkeerd scheppen.
—scheppen, ongel. b. w. vos. misvormen. —schepsel, o. weinig gebruik.
wanseliep,e1. (Inisschien, wellip,t,
eel I i 8 t mogetijk, ;outs , het kan zijn dat :
Weet gij het misschien? Alissehien horn
ik niet.) —schiep, verl. tijd van misscheppcn. —schieten , b. en o. w. met
H., vs. het doe! missen bij bet sehieten.
—setatidien , b. w. vos. weinig gebruik.
in wianorde brengen. —schoppen, b.
en O. vv,, met
vs. in het schoppen missen.
( -er. -st.) b y. en bw. leclijk;
ongedann alsehuwelijk: Eene
dragt ;
onaangenaarn , walgelijk : Wat
een misselijke vent. *-, vreemd, zonder(loch inzonderli.flanuw, onpasselijh , op
bet punt ont over to geven : Zij wierd
missekik seiijiiiteid, y r. —sen
o. Met H., afwezi2- Zijil, waarvan coke!
nog: Dat kan niet rnissen , dat kan niet
zijn doel niet bereiken ; dwalen
nog over in Spro, duet ?nissen. 4 -, b.
w. de afwezi 6 h,,,d van iernand of jets gewaar
worden : Ik lids een' mijner handschoenen.
117u eerst beon zij hcc:r7 beseherwer
missen. 4 -, van iets ofientand %,erstoacit zijn ,
ontberen : Ik kan dit bock, inijn , knee/it van
daag wel missen."-,
tegendeel %au raken,
treffen ,
en : Zijn doelmissen. —sieren, b. w. vos. van jets dat tot sieraaci
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moet dienen , ontsieren: Die sehilderijen
zullen het fraaije vertrekmissieren. —stering, y r. —slaan onreg, b. w. vs. in
het slaan missen : Den bal misslaan; fig. de
zaak niet treffen ; zch bedriegen. 4-, o. w. met
H. vs. fig. dwalen ; zich verspreken ; den
regten toon (in 't zingen) niet aanslaan : Dc
vogel slant mis. —slag, m. rnissende slag;
fig. dwaling feil, vergissing. —sruijten,
ongel. b. en o. w. met H., vs. in smijten
missen.—sprak, veil. tijd van missFeeken.
—spreken ongel. o. w. met IL, vs. en
*--spreken(zieh), w. w. vos. verkeerd of
kwalijk spreken , zich verspreken. -springen , ongel. o. w. met H., wanneer de
voortduring, en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeldwordt,vs. in het springen
missen. —sprolien , veil. dw. van misspreken. —staan, ottreg. o.w. met H., vos.
kwalijk staan : Die rok misstaat u; fig.
Zulke woorden misstaan (betamen niet aan)
Rene welopgevoede juffer. Zoo iets misstaat
ouden lieden. stal, m. weinig gebruik.
wanstaltigheid. zie bet meer
gebruik. Misstaltig. —staltig (-er.
-st,) b y , wanstaltig. —stand , m. wanvoegelijkheid, gebrek. —stap m. verkeerde
stap , mistred ; fig. eene geringe misdaad of
overtreding, mistred. —stappen h. en
0. w. met H., vs. in bet stappen missen. -steken 9 b. en o. w. met H., vs. in het sicken
missen. —stellen , b. w. vs. kwalijk
vos. weinig gebruik. ongesteld maken
—stelling, vr. (mrv.-en,) bet misstellen ;
verkeerde stelling, dwaling. --steitenis 9
y r. weiniggebruik. ongesteldheid.—stond 5
veil. tijd van misstaan. —stooten ongel.
b. en o. w. met H., vs. in 't stooten missen.
—sturen, b. w. vos. verkeerd sturen.
—sturing Yr.
Mist enz., zie !lest enz.
Mist, m. (van den -,) dikke nevei.—achtig,
zie Mistig.
Mistasten 0. w. met II., vs. in bet tasten
missen ; fig. in zijn oordeel dwalen : In of
Omtrent iets mistasten. —tasting , yr.
(mrv. -en.) bet mistasten ; lig. dwaling.
Mistelboom , m. eene diefplant, die hooldzakelijk op eiken groeit en nit welker zaad
vogellijm wordt bereidt, marentakken.
Mistellen, o. w. met H. vs. err:'-(zich), w.
w. vos. zich in bet tellen vergissen.
Misten zie Mesten.
Misten onpers. w. met H., als : Het mist
sterk er is een zware mist. —ig (-er,
-st,) b y . met mist , vol mist.
Mistoonen, b. w. vs. onjuist aantoonen.
--trail, vveil. tijd van mistreden. -tred,
zie Misstap. -treden, ongel. o. w. met
IL, vs. een' verkeerden tred:doen ; fig. een'
misstap doen of een' misslag begaan. 4-, o.
w. met II., vos. weinig gebruik. misdoen,

misdrijven, kwalijk bandelen. —trooste.
lijk 5 —troostig (-er, -st,) b y . kwalijk
getroost , droevig
treurig.neerslagtig.
—troostigheid, yr. trouwen,
b. w. vos. wantrouwen; niet vertrouwen, *-,
o. (des -s ) wantronwen , kwaad vermoeden :
Mistrouwen omtrent ienzand hebben , koesteren , voeden, in iemand stellen. -trou.wen , o. w. met Z., en 4 -(zich), w. w. vos.
een ongelijk huwelijk aane;aan , inzonderh.
van aanzienIijken , die beneden bun' stand
huwen. —trouwend —ig, (-er, -st,)
b y . wautrouwig. —trouwigheid yr.
—val m. weinig gebruik. miskraam. 4-, o.
weinig of niet in gebruik , ongeluk ; onbehoorlijke daad. —vallen, ongel. o. w. met
Z., vs. in het vallen missen; fig. door het lot
Met getroffen worden : lk ben misgevallen
tegenstell. van : ik ben er in gevall en.
h. w. vos. mishagen.
kwalijk uitvalien.
o. Illisvallen can iets hebben. —vallig,
(-er, -st,) by. weinig gebruik., zie Ongevallig. --varen, o. w. met H., wanneer
de voortduring, en met Z., wanneer de
plaatsverandering bedoeld wordt, vs. verkeerd varen ; in het varen missen: Wij zijn
de boot misgevaren. —vatten, b. w. vs.
niet wel vatten fig. niet wel vatten of
begrijpen.-vatting, yr. (mrv.-en,) bet misvatten;verkeerde meening,misbegrip,dwaling.
-v-erstand, o. (des-s, mrv. verkeerd
begrip, dwaling : Het geschiedde uit misverstand. oneenigheid, tweespalt, inzonderh. tussehen vrienden en kennissen :
(( Middelaar der misrerstanden.» —verwen , b. w. vos. verkeerd of slecht verwen :
Misverwd laken. —verwig (-er, -st,)
by. van eene verkeerde of slechte kleur.
il, verl, tijd van misvallen.
--vig
—voeden, b. w. vos. weinig gebruik.
slecht of onbehoorlijk voeden. —voeding,
yr. slechte voeding. —voegen, o. w. met
H., vos. kwalijk voegen. —vormen
w. vos. misrnaken. —vormig, (-cr. -st,
b y. mismaakt, wanstaltig. —vormir,
—vorming,
laeid 5 yr.
yr.
—was o. misgevvas , slecht gewas ;

fig. misgroeid voorwerp ; wanstaltigheid aan
mensch, (tier en plant. —wassen , ongel.
o. W. met Z.. vos. verkeerd wassen, misgroeijen,-wegen,b.w.vs.verkeerd wegen.4-(zich)
w. w. vos. zich bij 't wegen verg i ssen. -wenden, b. W. vs. verkeerd wenden.-werken,
b. w. vs. verkeerd werken. —werpen
ongel. b. en o. w. met H., vs. verkeerd
werpen. —vies, y eti. tijd van miswassen.
..—wijzen, ongel. o. w.met H., vs. kwalijk
wijzen. —wijzing, y r. bet miswijzen :
De miswijzing van het kompas.-winnen,
ongel. b. w. vos. waarschijnlijk geheel verouderd verliezen. —won , y eti, tijd van
miswinnen. —wonuen, veil. dw. van
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miswinnen. —zaakster, yr. (mrv. -s,)
die miszaakt. —zag, verl. tijd van miszien.
—taken, b. . vos. weinig of niet meer
in gebruik, ontkennen ; iemands tegenwoordigheid ontkennen. —zaker rn. (des -s,
mrv. -s.) —zaking yr. —zat verl.
tijd van miszitten. —zegenen , b. w. vos.
schraal zegenen , misdeelen. zeggen,
onreg. b. w. vos. verkeerd of onjuist zeggen,
iets kwaads zeggen : 1k heb daaraan niets
m ;szegd. Daaraan is niets miszegd. -zeg.
ging, vr. verkeerde uitdrukking. —zeid,
verl. dw. van miszeggen. —zeide
tijd van miszeggen. —zeilen , 0. w. met
11., vs. verkeerd zeilen.*-, met Z.,vs.in t zeilen
missen of niet aantreffen. —zeten, verl.
dw. van miszitten. —zien, onrey o. w.
met H., vs. miskijken : Gij hebt mls8 ezien ,
met wet gezien. *-(zich), w. w. vos. verkeerd
zien. —zitten o, w. met H., vs. verkeerd
zitten. *-, vos. weinig gebruik. misstaan ;
kwalijk zitten : « Als of lees rock den
Kerstenyodt miszit.»
Mits voegw. onder voorwaarde dat : Ik zal
het doen , mits ye mij of haalt. voorz.
weinig meer in gebruik , onder voorwaarde
van : Hij wil het doen, mits goeden loon.
4e-, yr. voorwaarde : Onder die mits. --dat,
voegw. weinig gebruik. mits, onder voorwaarde dat : Ik zeg het hun , mitsdat zij er
p een yaan. —dien, bw. alzoo , dus ,
overzulks. voegw. dewijI , omdat : Mits.
dien uwe schuld bewezen is zoo moet
de straf volgen. —gaders bw. gelijk
ook : De leerliny mitsgaders de meester,
Modde, yr. (mrv. morsebel, slordig
vrouwmensch. —den, b. w. in den modder
wroeten ; om iets te zoeken ; in Gelderl.
enz. bezigt men : Aardappels modden , d.
i. na het rooijen der aardappelen in den akker
nazoeken. —der , in. (des -s,) met water
vermengde aarde, bagger. —derachtig,
zie Modderig. —deren, b. w. den
modder uit . halen ; fig. in de daget. taal:
We zullen dat wel modderen , in orde
brengen. —dergat , o. modderkuil.
—dergoot yr. goat , waardoor madder
wordt afgevoerd; fig. rnodderige goat. -derig, (-er,-st,) by. vol madder. -derrauil,
rn. modderpoel. —derman, m. baggerman. —derm.olen , m. molen op eene
modderpraam. —dernet o. baggernet.
—derplas, —derpoel, m. gat,
knit, Alas of poet vol modder. —derpraam —derschuit, yr. baggeryr. modderige
schuit. —dersloot
sloot.
Mode, yr. (mrv. -n, -s,) de ingevoerde wijze
van gedrag in het gezellige verkeer , voor
zoo verre men ze voor aangenaam en schoon
houdt ; inzonderli. de gestadige afwisselende
in kteeding en opschik Zich naar de mode

Moed
kleeden, schikken. Een man naar de mode.
Dat is de mode. Vit de mode raken, komen.
—artikel o. modewaar. —dame,
yr. dame , welke zich in alles naar de mode
rigt. —gek m. di zieb in alles naar de
heerschende mode scbikt. —gekkin
yr. modedame. —goe4 , o. modewaren.
—handel m. handel in modeartikelen.

—handelaar m., —handelaarster, vr. die in modewaren handelt.
—hoed, m. hoed naar de mode. —jas
m. ---juirer, yr. modedame ; modemaakster. —kleed, o. —klenr yr.
kleur,, die in de mode is. —kraam, yr.
kraam met modewaren. (Model o.
(des -s, mrv. -len.) voorbeeld , waarnaar
men iets nidakt.) —laars,vr. --land ,
o.
*Modelbroek vr.. broek , die tot model
strekt. —degen m. —geweer o.
—hoed , m. —jas m. —laars, yr.
—letje 9 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van model. —mantel, m. ---muts,
yr. -.-rok, rn- —schoen
—vest, 0.
Modemaakster, yr. vrouw, die modegoed
maakt en verkoopt. —plaat, y r. plaat ,
waarop de heerschende mode is voorgesteld.
—pop , yr. vrouw, die zich in alles
naar de mode schikt. —prent yr.
modeplaat. —rok m. —schoen, m.
—taal yr. — y ak o. —vest, o.
—waar, yr. —werk o. —werkster, vr. .-- Winkel, m. winkel, waar
modeartikelen verkocht worden.—woord,
o. —zot m. mode gek. —zottin., yr.
—zucht vr. zucht om de mode te volgen.
Moed,ni.(des-s, )'s menscheu begeervermogen,
waarvoor men thans gem oed bezigt ; vervolgens gemoedsgesteldheid, nog kenbaar
Gem oe d , hoogmoed ; vender gesteldheid des gemoeds : Hoe zijt gij te moedel?
lilij te moede zijn. Hij is wel of kwalijk
te moede. Goeds moeds. ln amen moede.
Iemand in Loden moede vermoorden. -,
die gernoedsgesteldheid , waarin men verkeert , wanneer men voorziene hinderpalen
en gevaren , met het vooruitzigt op een'
gewensehten uitslag, te gemoet gnat ; en, in
meer beperkten zit) , de vaardigheid van
dien toestand : Moed hebben, krijgen ,
vatten , inboezemen , inspreken , geven.
Den moed verliezen , benemen. 4L, lust,
ijver ; wraakzuclit, doch enkel in: Zijns'

moed aan iemand koelen.
Moede, (rneer meest -,) by. vermoeid :
Moede maken, worden. Beene neiging
meer tot iets hebbende , zat , verzadigd van
iets Ik ben de muziek, het leven , nojne
vrouw moede.

Moedeloos (-zer, -ste,) b y . zonder moed,
—heid, yr.
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sterk gehecht aan de moeder.
zwijn,
Moeder, Yr. (nirv. -s,) cen wezen van het
o. zeng.
vronwelijke geslacht dat een ander levend
wezen ter wereld hrengt of gebracht heeft : 31oedig, (-er, -st.) b y . en hw. cooed hebgende , daarin gegrond en daarvan geMoedeP worden. Zij is moeder van twaalf
tirigende: Moedig zijn. Len moedige aanval.
kinderen. De moeder Go , ls , Maria ; fig.
zijne kracht met. levendigheid toonende:
bejaarde vrouw van geringen stand , anders
Een moedig paard ; fig. trotsch. —igen,
m o E v rtje: Zeg eens , Moedei , is uw
b. w. weinic gebrink. aanmoedigen.
een d;ng , waaruit jets
man to huis ?
held 9 vr. —iglitjk bw. —koeling,
zijn' oorsprong heef't: De aarde is ons alter
vr. mraakoefening. —wit, rn. verlangen
moeder.*-, opzigtster van een Bast- of eesom mike (linden te doen, N8 eike voor anderen
huis ; lijfmoeder ; opstijging der lijimoeder,,
nadeelig zijn , en bet opzettelijk bevredigen
anders m o e r: Zij is met de moetler gelweld.
van dit verlangen , ofsehoon rnen niet inziet ,
bezinksel van wijn , doch nicest alt ijd
dat het voor anderen nadeelig is ; meermalen
m o e r. ---acrd, m. —ader 9 yr. zekere
ook in een' zaehteren zin, verlangen naar
Borst, yr. —deugd 9 yr.
beenader.
zulke (laden , Welke voor anderen lastig en
—hand, y r. —hart , o. —11-ierk 9
onaangenaam zijn, ligtzinnigheid ; en nog
y r. boofdkerk in cen kerspel. --lioek 9
zachter, elke onschadeliike doch nuttelooze
m. nageboorte. —liruid 0. naafi() van
verrigting , die enkel nit dartellreid en
onderscheidene )lataten , aan welke geneesspeelziekheid begaan wordt, zoo als dikwijls
rooederkwalen toegeseLeven
kracht
bij kinderen bet geval is : Moedwil bedrijven.
m. —kwaal 9 y r.
wordt.
fl ij deed het ?tit of met moedwil, niet met
kwaal der ik,IMoeder. —land , 0. land ,
opzet. —willeus, bw. nit moedwil.
waaruit colonies zijn gekomen. —lever,
, (-er, -st,) by. en hw. moedwil
y r. nageboorte. —lief, vr. Peter: moeder
hebbende en daarin gegrond: Een moedlief , d. lieve moeder. —liefde, yr.
willige -bump. *-, voorbedacht; met opzct.
liefde voor eene moeder. —lijk (-er, -st,)
--williglijk , bw.
1w. en bw, van de moeder herb alr,tig of haar
behoorende : Het moeder 411, erfdeel. Moe- "Noel, vr. (mtv. -jen.) mister van vader of
moeder ten aanzien der kinderen.
derlijke liefde , liefde cener moeder voor
,
eene moeder hetamende of Moeiall, zie nemoelai.
haar kroost.
by. en bw. dat,rnoeite vcreischt,
(-er,
eigen : Het moederlijke hart. Moetierkk
long , yr. in de scheik. long, of inspanning vordert , zwaar, lastig : Een
gezind.
moeijelijk werk. 'mewl moeijelij k valkn.
waaruit zoutdeelen weggenomen zijn. -loos,
gestoord, genieBet viel
b y . zouder moeder. —maagd yr. de
lijk, boos : Zich moeije4jk make)? ., boos
maagd MARIA. —maal, y r. moedervlek.
in swill-nip streken , droevig ,
worden.
—melk , y r. —min , y r. moederliefde.
—snoord m. —moorder 9 m. bedroefd. —jelijkheld , yr. (mrv.
-heden,) het moeijelij k zijn ; het gene
naakt, b y .
—Nnoordster 9 yr.
vermoeit. —Jen 9 b. w. mocite veroorzaken :
geheel naakt. —imam 9 rn• —oog
Daarmede zijn weiniy Losten yet-noel:a. *-,
o. —pit, yr. zetpil. —sbroeder,9 m.
aanranden , lastig vallen, storen : 'Niemand
—schap o. (des -s,) hoedanigheid van
zal u moeijen. Het moeit hem, dat hij
moeder. —scheede, y r. zie Scheede.
uw verzoek moet a fwijzen. *-(zich), w. w.
—schoot, m. —schroef 9 yr. mo&r.
bemoeijen : Zich met lets moeijen. Ik
sgoed, o. —stand o. fig. beveling
er mij niet veel ?nee'.
spijten, smarten,
der moeder. —slag 9 r, 11-1,,- —slag* , y r.
moedermoord.—slagtig, b y. zijne moeder
vermoordende. -smoeder, vr.-spraak,

—taal Yr. taal van moeders schoot of
geleerd ; grondtaal. —svader , rn. -s-

bcdroeven. —te, yr. inspanning van hgchaams- en zielskraeli ten : Het host hem veel

naoeile. Moeite doen , besteden , veroorzaken. Het is de moeite niet waard.*-, twist,

oneenigheid. —maker, m. twistmaker.
zoontje 0., zie Moederskind.
—sznster 9 m. —tje o. (des -s, umr. Moek 9 yr. milik.
-s.) eene met darnmen
moeder zie Moetler. Moelje 9 vr. (mrv.
-s.) verkleinw.
argeslotene riurnte in eene haven , waar de
—viseh yr. —vlek vr. vlek , die
iemand mee ter wereld brengt.
0. maagdevlies. —vos 9 m. —vrengel
zetsel, o. wiekje.
yr. —zegen
dat in de moederseheede wordt gestoken.
ziel yr.
—ziek zae Nioederzot.
gemeenz. : Er was geene moederziel, er
was niemand, Moederziel alleen , geheel
alleen. —zog , 0. —zoontie , o. moebv.
1erszoontje. —zorg 9 yr. —zot

seliepen tegen wind en golven besebut zijn„
gemeen , salimgetrokkeu nit moeder.*-, moederschroef, bus,
w'aarin de spil van eerie sehroefloopt.
o. (des -s, rv, -e;),)
moerassig
land , zoo als de gronden, aar (lit men turf
graaft. --as , o. (van bet -, nirv. -sen,)
draslaed , inzonderli. wanneer het uit vette
zwarte en slijkerige aarde hestaat: In een

, g oer yr. (mrv. -en,)
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Meer
tneeras blijven steken. —assig, (-er, -st,)
by. moeras bevattende : Een moerassige
grond. —assigheid , yr.
Moerbei , yr. (mrv. -jen,) de vrucht van
den moerbeijehoom. —beijebosch , o.
—beijeloof, o. —beijetak, m.
—bezie, yr. (mrv. -ien,) de vrucht
van den moerbeziehoom.---bezieblad, o.
—bezieboorirt m. moerbeijeboom , een
boom die saprijke zoete bessen draagt en
welks bladeren den zijdewormen tot voedsel
dienen. —beziehosch, o. bezie-

!loge

'even wil , moet eten. ?Pie
het doel wil , moet ook de middelen
willen.
noodig zijn : Gij moet geduld
hebben. Hid moet alles weten. met een
bijdenkbeeld van ongeduld , misnoegen ,
wensch , enz. : Moet ik u clan alles zeggen?
Zij moet ook alles weten ter aanduiding
van iets , dat niet antlers zijn kan : Hut
moet reeds negen uur zijn. 4E -, het duidt
eene - mogelijkheid aan in : Ik doe het niet,
of men moet er nzij toe dwingen. het
wordt ook met uitlating van bet volgtnde
werkw. gebruikt , wanneer dit ligt te raden
loof, o. —bezietalk, m.—bezieis : Ik moet van huis (gaan). Hij moet van
wortel, m.
bier (vertrekken). De boehen moeten near
Moerel enz.,zie Morel, enz.
B. (gezonden worden). Met zoodanige uitMoeren , b. w. troebel maker); ondereen
lating vormt men ook samenstellingen : Aanmengen ; scheepsw. marren.
o. w. met H.,
rinkelrooijen.
moeten, afmoeten, doormoeten , losmoeten,
MoOrliaas , o. wijfje van den Naas.
medernoeten,namoeten , nedermoeten , om.
Moerig (-er, -st,) by. moerassig.
moeten , overmoeten, toernoeten, uitrnoeten,
Moerkoniju, o. wijfje des konijns.
voormoeten, voortmoeten,wegmoeten. WanMoerland, o. moerassig land.
neer op de samen 8estelde tijden eene onbep.
Nioersehroef, yr. moederschroef.
wijs volgt, bezigt men moeten in plaats van
Moerspet, o. moederkwaal.
gemoeten, als : Ilij heeft moeten heengaan.
Moertouwen , o. mrv, touwen om vast Moeten , b. w. scheepsw. zacht voortduwen.
te maken.
moezel, m. (des -s, mrv. -s,) weinig
Moervisch m. moerasvisch.
gebrink. doedelzak.
Mof, m. (des -s, mrv. -fen,) Westphaalsehe
*Moerwesp, yr. moer der wespen.
Moerzee, yr. onstuimige zee.
grasmaaijer ; fig. seheldnaam , door Nederl.
Moes, o. (van bet weleer elke tot eene
aan een , Duitscher en door Hollanders aan
cen'Gelderschman.Overijsselaar, enz. gegeven.
dikke pap gekookte massa , inzonderh. zulk
eene spijs, zie Appelmoes; weleer in- Mof, yr. (nen,. -fen,) snort van zak, welke
zonderh. eene spijs uit het plantenrijk , van
aan beide einden open , meestal met bont ,
waar Moestuin , moeskruid. —liof, m.
dock soms ook met eene andere stof , bedekt
groenturn.
en van binnen gewatteerd is , waarin men
Moesjanken, o. w. met H. , fig. in bet
ter verwarming de handen steekt ; zeker
gemeenz. verkeer, (voor de deur van een
bekleedsel , dat de vrouwen om de armen
dragen.
meisie) den vcrliefde spelen. —er, m. (des
-s, titre. -s.)
Mof,m.(des-s, mrv. -s,) een zangvogeltje,sijsje.
Moesje, yr. (mrv.
pronkpleistertje. Moffel, yr. (mrv. -s,) mof ; oven , waarin
—sdoos , yr.
verlakt good wordt gehard. —aar,
Moesketel, ketel , waarin men de
(des -s, mrv. -s,) —aarster,, yr. (mrv.
groenten kookt. —koppen, o. w. met
-s,) die moffelt. —en, b. w. op eene bedekte
H., van krijgsvolk, stroopen, het land afloowijze bergen , stoppen : Ienzand icts in de
pen. —kopper , m. ( des -s, rrirv. -s.)
hand moffelen.t, in het kaartspel , valseli
—kopperij, yr. —kruid , o. groente.
spelen.
—pot, m. pot , waarin de groenten worden itgolfelen zie Mommelen.
gekookt.
m
i offe ling , yr, bedriegerij.
Moest, verl. tijd van moeten.
moffenland, o. Westphalen ; fig. GelderMoet , enkel in : Iernand le moet gear), zie
land. —spra,ak —taal, yr.
G em oet.
',Loftin, yr. (mrv. -nen, Westphaalsche ; fig.
Moet, yr. (mrv. -en,) knopje aan het lemGeldersche.
mer van een pennemes ; verhevenheid door Mofje , o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw. van
verw veroorzaakt ; indruksel door knijping
mol; zie ook l'olsmofje.
in de opperhuid veroorzaakt.
Mogelijk bv. dat geschieden kan , dat
Moet, o. van moeten p, edwongenheid : Ik
B eene tep;enspraak lijdt Beweging is mozou lierer te huis blijven , mace het is
gelijk. Al het mogekke doen. 9f-, in bet
een moet. Sprw. Mnet is een bitter kruid,
gewone 'even van datgene , w'at onder
gedwongen te zijn is onaangenaam.
zekere om,,tandi heden ziin kan : Is het
onreg. o. w. met H., (ik moest, gemoeten.)
mogelijk , dat u die man heeft kunnen
met de onbcp, wijs van een ander werkw. I bedriegen ?
bw. misschien : Mogelijk
zonder te, tot lets genoodzaakt ofgedwongen

zijn :

kom ik niet.

Yr.(mrv. -he63
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Moge

?Mole

den.) het mogelijk zijn ; betren mogelijk
is: Het rijk der ntoyelijkheden. —en,
onreg. o. w. met El. (ik rnag , hij mag, ik
mogt , gemogt.) kunnen, de kraeht en het
verm0811 11 hehhen ors jets te doen , door
gee:ie beperking meérlionden worden te zijti
of te handelen. Deze thans niet mcer gebruikelijke beteekettis heert nog het tegenw.
dw. moyend,in den titel der Staten-Generaal:
Edelynnende Heeren. *- in de hedendaagsehe beteekenis , de vrijheid behben om jets
te doen voor zoo ver de wil van een' ander'
ons Met verhindert may zeggen , wat
It ij vertiest. Hij may doen wet hij wil.
Wij mosen van dally niet uitgaan. reden
of oorzaak hebbeu: Gij mogt uwat schamen,
dat gig' zoo laat le huis kowt.*- gelegenheld
hebben liThak dat ye westornt, men moyt
anders vinden.*-, van eene mogeltjke,
doch onzekere zaak , gesehieden kunnen :
Waar mag hij loch zoo lung blijren?
met het bijdenkbeeld van onverschilligheid
aan den kant des sprekers : Gij moot doen,
teat gij wilt, ik zal er mij niet aan
:toren.
ter aanduiding eener mogehikheid , die ligt wezenlijkheid kan worden :
ye most andes's te laat
Ga toch
komen. ter aanduiding eener waarschijnlijke moffelijkbeid , waarvoor men thans
veelal zullen hezigt: « Zijn' troepen moAtten
(zonden) tussehen de zeeven en aeht duizent
man te voet uitrnaaken. D bijzonder dient
het , om eene raadgeving een verzoek een
bevel , doch vooral am een' wensch
eene
wanneer het
i:it to drukken
aanvoegende wijze ver yang t 1k yaf
hem een teeken , dat hij zwijgen moyt
flij rerzocht mij , dot ik een ooyenbli k moyt
tvachten , d. wadi! te. Opdat hig zien mogt.
ti. zage. wilier met ef i ll algemeen hijdenkbeeld van wensehen en hegeeren :
?nag dat wel zien , hrtar wel lzjden ; yank
met nitiating van het werkw.: Zij mag
wel knollen houdt er veel van. Zij mag
hem niet, houdt niet van hem. [let volgende werkw. blijft wel Bens weg , bij v. :
lk snag er niet nit (komen , gran enz.). Hij
mag naar bed (pan). Met zoodanige nitla tmgen vormt men ook samenstellingen: 4anmogen,afmogen, doormoyen. losmoyensme •
detnagen,namogen . nedermos en, ommogen,
ondermogen,orermogen, opmoyen,toemogen,
uitmotg-en , voormoyen ,voortmoyen,wegmogen. Wanneer op de samengestelde tijden
eene onbep wijs voigt r hezigt men nsoen
in plaats van gemogt. 1k heks;ernogt. 1k heb
niet mogen uitgaan. — end , bv. mafftig ,
doch coke! in sameust. -edelmogend. grootmoyend. —endbeid, yr. (inrv. -heden,)
mapj , doch i i dezen zin wein; ff gehrMk. ;
staat , rijk : De geallieerde mogendheden.
Moggel zie
—en , 0. w.

met [I. , in sornrnige sireken , roeren
wroeten : In de asch moggelen.
Mogt , verl. tied van moiler).
iViok , vr. (nirv. -ken ) in Groningen soort
van duif.
Mok m. Trier en daar in gebruik, zie

Snok.
Masker, m. (des -s, rnrv. -s,) een zware
iizeren hamer, inzonderh. bij metselaars in
gebruik. —beitel beitel . die met een,
rnoker w ordt gedreven. --stag m.

—steel, m.
Mokkei m. en yr. (des -s, ware. -s.) dik
en vet kind ; inzonderh. vrotimspersoon ,
hetwelk dik en vet is.—aar ,m. (des-s, mrv,
-s,) die mokkelt. —aarster,, yr. (mrv,
-s.) —en, b. w. omhelzen , kussen. —lug,
vr. (mrv. -en.) —tje , o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van mokkel.

Mokken, zie Smokken.
Mokken, (de o als in mol,) o. w. met El., bier
en daar, prnilen , pratten. —ker m.
(des-s. mrv. .s.) —ster, vr. (mrv. -s.)
Mol , m. (des -s, mrv. -len.) een klein Bier

met een' spitsen snuit Welk order de
aarde leeft ; fig Ilij is zoo blind als een
mol. Zoo vet als een mol d, zeer vet.

Mol,

vr. soort van wit bier , dat men des

zomers gehrnikt of gehrmkte.

Molde , zie Monde.
Molten, tn. (des -s. wry. -s,) eene inrigtinff
om te mafen of te verbrijzeien , d. klein
te makes hetzij met of zonder raderwerk ;
fig. Da ,r is wat in den molen , daar is wat
op til. Dot is wafer op zijn' moten , dat
viijt hem. Dot brenst of is koren aan of op
dell ?no/en dat bevordert zijne helangen.
Bet koren van zisjn' molen wijzen zich
zelf benadeelen. nig Iteeft een' slag van
den molen , van den mo ien weg , hij is half
gek. De molen is bij Item door den yang, hij
is zeer toornig. Zie ook ?Mulder. —aar,
m. (des -s. mrv.-s,) die al ies. mat tot het duel-

matige gebruik van een' mole!) en tot het
vereischte andel bond daarvan hehoort , ver-

staat, inzonderh. wanneer hij eigenaar of
huurder van een' korentnolen is ; naarn van
een' zeeviseh ; meiketer. antlers ook mulder,

–aarsdochter, vr. aarsezel,
m. –aarsgezel tn. aarsjongen,
m.–aarskar,vr.–aarsknecht,m.
-aarster, vr. (mrv. -s,) eigenat es of bum ster va q
korenrnolen. at rsvrouw,
yr.–aarsvvedisw,, y r. –aarszoon,
m. –as , yr. –beek , yr. –berg,
m. –dak o. –deur , yr. –geld , o.
geld voor onderhoud van een' waiermolen.
–goof , y r. –heuvel, tn. ijzer,
o. –kap, vr. –1kar, o. –klapper,
m. —legger, m. onderste molensfeen.

–maker, in. —makersknecht,
m. ,.-zinakerswerk, o. –meester,
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opzieaer over de molens. —inuntr rn.
m. —paard o. yr.—pad,
fin

0. --p ranger, m.--rad , o.- roede,
yr. -schrijver m. .--alms vr.
-spel 0. -sta.nder, rn. -steen,
m. - steenvisch , m. trommelvisch.
—stof, o. stinfineel. —tje, 0. (des -s,
mrv.-s,) verkleinw. van motet); fig . Ilij loopt
met molentjes hij gedraagt zich al s een kind.

-treehter, in. -tremel,m.-veld,
0. -venster o.-vijver ,
ter , -werf, vi'. -wick , yr.
-za.k, m.-zolder, rn. -zwengel,
rn.

Molferd, m. (des - s, mrv. -s,) in Gron.
oribeschofte vlegel.

Molhoop , m. growl, welke door een' mol
wordt opgeworperi : Molhoopen lyken.

Molhuis o. [this, waar mol getapt of ver'webt wordt.

Molik. m. (des-s, mrv.-en,) vogelverschrikker.
Mollegat, o. —lekruid , o een gewas,
krinsboom. (Mollen, b. w. in de gaauw..
dievet. doolslaan doodsteken.) —lepoot ,
rn. —letje. u. (des -s, rnrv. -s.) verklemw.
van mol. —level , yr. --level , o.
—levellig, b y . fig. zacht van vel. - lig,
( - er, - sto hv. zacht (op bet aanvoelen); fig.
zacht van srnaak : Mottige wijn.
rn. (des -s,) vermolming : De molm
is in 'it /tout droop stol, meel. - etchtig , by. —en , o. w. met Z., vermolmen.
rn.
Molds , m. (van den -, mrv. -sera,) bij onze
oude dichters, jagthond.
ltiolsalade, yr. paardebloemensalade.
Molsean rn. (des -s,) molm. —en , zie

'firernaolsenien.
Moine vr. eeo Brnnsvvijksch bier.
Mom , yr. (rnrv. -men,) masker ; fig. schijn,
dekmantel : Cinder de morn der godsdienst.
Het onzijdige geslac hi, dat sommigen aan cult
woord geven, is al' te raven. —aangezigt , o. momgezigt. —bakkes , o.
masker.
Momber , m. (des -s, mrr. -s,) voogd: finder
mombers stellen staan. --dij. vr.
, yr. weeskarner. --kind, o. kind
onder voogdij. —sehap , vr. voogdijschap.
—sehe, yr. (mrv. -n,) voogdes.
Moingewaad , o. vermomming. —gezigt , o. masker. —medans m. dans
van gemaskerde personeri. —snekans ,
yr. avontunr, lotgeval. —mekansen,
o. w met H., (ik mornmekans, enz ) a lotspelen.v —mekleederen, o. mrv. maskeradekleederen.
Mommelen. o. w. met H., elders mummelen , het geltrid voortbrengen , dat tandelooze
persorreir bij het kaauwen doen hooren.
ing, yr.
Mommen 0, w. met H., gemaskerd gaan.

Mond
b. w. fig. vermommen. *--(zich), w. w.
zich vermommen. —iner , m. (des -s, mrv.
-s ) —merij vr. morruning; mommespel.
—mespel, o. maskerade fig. verrnornEning.
Mommie . zie Musnie.
Momming yr. het [nommen.
Mompelen , o. w. met H., binnen 's moods
sprekeii ; fig. elkairder iu stifte toefluisteren:
Ik heber reeds ran ()lover hoorentnompelen.
1*-, h. w. %%einig gebruik. prevelen
Een
gebed mompelen. —ing, yr.
Mompen , b. w. bedriegen.
itionarch , m. (des -s, rnrv. - en.) alleenheerscher. —nal , b y. in de magt van
een' monarch gegrond. —ij , yr. (mrv.
-en,)alleenheerschappij ; rijk, aan welks hoofd
een al leen heersc her staa t.
Mond . m. (des -s. tnrv. -en,) de van tong,
tanden, gehtimeIte, voorziene en door
de lippen geslotene ruimte tusschen de
bovenste en onderste kakebeenen, welke
dient en om bet voedsel op te nemen en om
de (richt in eri nit te adernen en toonen voort
te brengen Fen' Heinen rnond hebben.
Bij monde ran den graaf , door den mond
des graven ; fig. Geer' , mond hebben ,
Met durven spreken. Den mond houden,
toehouden , zwij gen. Iernand den mond
snoeren. hem doen zwijgen. remand den
mond cloppen, liern tot zwijgen ornkoopen.
Zzjrt mond Was gesloten , hij moist niets meer
in te brengen. Den mond inlets steken, zich
in een gesprek mengen. remand den mond
opbeeken, iei»and als met geweld tot bet
openharen van iets noodzaken. Den rnond
roeren, veel snappen. Den mond vol van iets
hebben , veel over lets spreken. Den rnond
opsperren, hard schreetiwen. remand een'
ruiten mond geren, heal schimpwoorden
toevoegen; ook : hem bits bejegenen. Een'
mond opsteken als een oven , geweldig
schreeuwen. Den mond houden. z ijgen.
Juffer nit den mond spelen, meedig spreken.
lemand naar den mond praten , Iemand
!sonic/ ont den mond smeren, hem vleijen.
Zij lout Beene spinnewebben coot den mond
groeijen, Zij is niet op den mond gerallen ,
zij kart h oed praten. Zij stant met den mond
rot tanden , zij weet !filets te zeggen. Op den
of zijn' mond gesteld gaarne lekker
eten en drinken. 'Four remand de brokken
uit den mond sparen , alles aan iemand
geven. Den mond op jets maken, zich spitsen
om iets lekkers te eten. remand den mond
open houden, hem voeden. Dat is niet near
zip' mond, dat smaakt hem niet. remand
in den mond loopen. hem onverwachts
ontmoeten. Stout in den mond zijn. bond
spreken. Los in den mond zijn, onkieschc
uitdrukkingen bezigen. 1/eel aan den mond
(d. veel praats) hebben, Dat is hem in den
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rnond bestoryen, bij spreekt er gestadig van.
gemeenz. de gave om gernakkclijk en veal to
Zich op den mond kloppen, zijne woorden
spreken : Een goed mondwerk hebben. -zak,
intrekken. flit twee monden spreken, met
En. zak, waaruit paarden, bij geniis van eene
zich zelven in tegenspraak zijn. Meet en koud
kribbe, de haver, enz. eten. —zalf, yr.
uit ednen mond blazer, nu voor, dan tegen
—ziekte , yr.
een' persoon of zaak spreken. Ienzand het Monnik, rn. (des -s. mrv. -en,) in de Latijnbrood uit den mond stooten, hem zijn bestaan
sche en de Grieksche kerk een manspersoon ,
door verliezen. Datgaat uw' mond voorbij ,
die zich aan den ongelmwden staat wijdt en
daar krijgt ge niets van. De hand op den
in vereeniging met andere afp;ezonderd in een
mond le jgen zwijgen. Gij neemt mij het
gebouw, dat klooster heet , voor godsdienstige
woorduit den mond, ik wilde het joist zeggen.
verrigtingen leeft: Ilfonnik worden. Sprw.
Sprw. Waar het hart vol van is , loopt de
De kap maakt den monnik niet ,bet zijn niet
mondvan over, zie Mart. De mond zegt
alle koks , die Lange messen dragen. Gelijke
het, dock het hart went het niet, hid spreekt
monniken, selijke kappen, de eerie is als de
tegen zijn hart. uitwatering eerier rivier;
andere. bedwarmer. —achtig, by.
operkinf“ ingang of uitgang van jets: De
naar een' monnik gelijkende, hem eigen.
nrond van de maag , van een kanon , van
—endomheid, yr. —engeleerdeene haven , van een' zak , enz. —arts,
trek!, yr. —enklooster,o.—enlam. arts voor mondziekten. -behoeften,
tijn, o. kloosterlatijn. —enleven, o.
yr. mrv. levensmiddelen. --bode, m. bode,
—enschrift , o. —enwerk, o. fig.
vielke jets mondeling overbrengt.--deksel,
vergeefsche moeite. —erij, yr. geest of
o. deksel van den mond Bens mortiers , enz.
inborst van eel " ' monnik. —schap, vr. de
—elijk, —eling by. en bw., --cmonniken.*--, o. (des -s,) staat van monnik.
lings, bw. door den mond : Eene monde—skap, yr. kap van een' monnik; eene
lihge boodschap.—en, o.w. met II.,smaken.
plant, akoniet.— skoleed,o),--smouw,
—gat, o. gat , dat tot mond dient ; aan
y r. --sorde, yr. —spij , vr. —srok o.
eene enz. dat gat, waarin men
En. —swezen, o. alles, wat de monniken,
blaast. —gemeen, by. in gesprek :
hunne leefwijze, hunne inrigtingen , enz.
Mondymeeen met iernand zijn. —gebetreft.
meenschap, yr. mondgesprek. —ge- Monster, y r. zie Munster.
sprek, o. mondeling onderhoud. -harp, Monster, o. (des -s, mrv. -s,) naam van elk
Nr. mondtrom. --bout, o. kee/kruid,
voortbrengsel der natuur en der kunst , dat
ligtister, Rijnwilg. —ig, (-er, -st,) by. en
zich , of door voila of door grootte , van het
bw. smakelijk ; tneerderiarip; ; stout in den
gew one oriderseheidt : Die vrouw is bevallen
mond. —igheid, y r. meerderjarigheid.
van een monster met twee hoofden en vier
o. mondpranger. —je, o. (des
armen. Dubbele bloemen worden monsters
-8, mrv. -s,) verk!einw. van mond. —kok,
geheeten ; fig. lets buitengewoons, schertsend
aan hoven, een kok , die enkel voor de
zel fs ten goede : Een monster van leelijkheid.
talk!! van den vorst de spij zen bereidt. -kost,
Heeft men oat leelijker vrouw gezien ? het
eetwaren. —kwaal, yr. —lijm, yr.
is een monster. Een monster van gierigheid.
en o. eene fijne lijw,die met den mond vochtig
Een monster van schoonheid, van deugd. In
wordt gernaakt. —pranger, En. gebit.
de beteekenis van buit,ngemeen groot zijn de
—schenker, in persoon , wiens tank het
samensteHingen talloos en alzoo hier niet op
is, voor een' ander' wijn, enz. in tescheiiken;
to geyen, want men heat : Mons-teraardappeinzonderh. aan de hoven die amhtenaar,
len , monsteyasteijen ,':monsterkanonnen ,
Welke de draiiken van den vorst onder
en duizend andere monsters. 4f-, ongerneeri
opzigt lieeft en aan tafel inschenkt. -spoegroot Bier: De monsters der zee. *-, staal ,
1ing, yr. lets, waarinecle de mond word
proof: Een monster van papier.*-, gemeenz.
gespoeld. —stuti , o. dat in den mond
'maroon , modd.-achtig, (-er, -st.) by. en
genomen wordt, b. v. van eene pijp, trombw. dat naar een monster gelijit fig. wreedpet, horen, flint; aan orgelpijpen dat gedelte,
aardig , alschuwelijk. —blad, o. blad , dat
Nt aardo or de ind ingaat ; aan een' paardetot monster dicta. —bock, o. boek met
loom het gebit, dat in den mond gelegd
monsters. —dier, o. dyer, 't welk een
monster is. , b. w. ten aanzien van
worth; dat stuk, hetwelk den mond nitmaakt , b. v. van een kanon. --from,
krijgslieden , schouwen. j"-, o. w. met H., als
Tegen of Met iernand monsteren, zich met
_trommel ; yr. een ijzeren spee/tuig met
cow tong , bctwelk tusschen de tanden
iernand vergelijken. —heer, m. commissaris van oorlog. —ing, yr. (mrv. -en.)
genomen ordt en brommende toonen voort-kaart, y r. kaart met monsters. -plaats,
m.(des -s-yol, tnrv. -en-vol,)
breqt.
y r. plaats, waar de monstering geschiedt.
zoo reel men in den mond kari nemen; fig.
--v of , yr. naamlijst der troepen. —tem.
kicine
—voorraad , in.
iner, En. die monsters (gernakkeliik) temt.
oorraad van moudbehoeften. —werli„ o.
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welke zich tot cen' moord verbonden hebben.
---tie, o. (des -s, Inrv. -s,) verkleinw. van
—geweer, o. —geweltit , o. geweld
monster.
met moord gepaard. —gierig (-er, -st,)
Monteren , b. w. opmaken ; in eene montebv. en bw. begeerig naar moord, bloeddorstig.
ring kleeden ; bij de ruiterij, van paarden
gierigheid, vr. -groef, yr..
voorzien. ing 9 yr. (mrv. -en,) regementso. moordkuil. - jaar , o. of: Het yroote
kleeding. —ingsrok, m. —ingstuk, o.
inoordjaar, d. i. bet 63. jaar des mensehen
Mooi (--jer, -st,) by. en hw. in de dagel.
hetwelk volgens het bijgeloof zeer gevaarlijk
taal , fraai , schoon: Een mooi kleed , meisje.
voor het !even wordt gehouden.
klok.
Zich mooi Timken zich opschikken. Bet is
Yr. klok , welke bet sein tot een , moord
mooi weer; fig. Mooi weer spelen, zwieren.
geeft.
kuil , rn. plaats, waar zich
Met eens anders geld mooi weer spelen , zich
moordenaars opliouden en soms menschen
ten koste van eens anders bear's vermaken.
van het Leven beroofd worden ; fig. Geer'
Mooi met iets zijn , zich op iets verboovaarmoordkuil van zijn hart maken, de
digen. Dathebt ye daar moor yemaakt g e
zaak niet verbergen. —lust , m. lust
liebt het daarleehj k laten liggen. Hij is mooi
om te moorden. --mes, o. mes als
(aardig) aan 't beteren, --heid, —jigmoordtuig. —pooh, —prien" m. pook
heid, yr. —praatster, yr. flikflooister.
of priern als moordtuig. —sehavot , o.
—prater, m. flikflooijer. —ties bw.
schavot , waarop iernand onschuldig wordt
lief , aardig.
ter dood gebraelit. —spelonk , yr.
Mookhamer, m. rnoker.
moordhol. —staal , o. dolk , zwaard of
Moor, o. (des .-s, mrv. -moren,) zekere stof,
mes orn te moorden. --sink, o. moord.
het Fransche moire.
—tooneel, o. —trompet, yr.
Moor, m. (des -s, mrv. -en,) inwoner van
trompet , waardoor het begin van een' moord
Marocco; menseh van eene zwarte kleur,,
wordt;aangekondigd. —Nvapen , o. -ziek,
kroes Naar en dikke lippen. Sprw. Den Moor
(-er, -st,) by. begeerig naar moord, Wed(veelal : ftlooriaan) schuren, wasschen ,
dorstig. —zwaard o. zwaard orn te
vergeefsch werk does.
moorden.
Moord, m. (des -s, mrv. -en,) daad, waardoor cen mensal opzettelijk en zonder be- Moorendans , m. dans der Mooren. -enland, o. land, waar Mooren wonen; Ethiopia.
voegd heid van het !even beroofd worth,: Een'
--loan, rn. (des -s, mrv. -anen,) Moor.
moord begaan. Zich aan een' moord schul—tri , y r. (mrv. -nen, ) Moorsche. —kop,
dig maken ; fig. gemeenz. Moord en brand
m. paard met cen' zwarten kop. —man ,
schreeuiven,roepen,een geweldig geschreeuw
m. (mrv. -rnannen,) Moor. —Os , m.
aanheffen. Hij meet van den moord hij weet,
zwarte os. —paard , o. moorkop. —sat,
Nat er gebeurd is. Daaruit ontstaat nog
by. van de Mooren. *-, o. (van bet -,) Moormoord en doodslag. —aanslag, m. -besche taal.
/dual, o. —boog , m. moarddadige boog.
—brand:, m. opzettelijk veroorzaakte Moot , yr. (mrv. -en,) stuk snede of schijf
van eere visch. —je o. (des -s, mrv. -s,)
brand, met het doel om een huisgezin te
verkleinw. van moot.
vermoorden. —brander, rn. (lie een'
mlordbrand veroorzaakt.-dadig, (-er,-st,) Mop , m. (des -s, mrv. • pen,) mops.
by. en bw. aan moord schuldig ; bloedig , Mop, Yr. (mrv. -pen.) soort van klein, meestal
rondachtig koekje : Ben pond moppen. -,
wreed , wreedaardig. —dadigheid, yr.
zekere groote baksteen voor metselwerk.
--dadiglijk bw. — drank, m.
0. (des - s, mrv. -s,) verkleinw. van mop.
vergiftigde drank om to vermoorden. —en ,
—mutts, vr. nachtmuts cener vrouw.-pen,
b. w. op eene ongeoorioofde wijze dooden.
0. w. met H.; zichaan moord schtildig maken ;
o. w. met H., gemeenz. pruilen , 7.uur zien.
—per , m. (des -s, mrv. -s.)
fig. in het schaak- en damspel , stuk op stuk
wegnemen , dam op dam slaan. —enaar, Mops , m. (van den -, mrv. -en,) soort van
m. (des -s, mrv. -s,) die moordt of zich aan
honden van middelbare grootte met een'
Breeden zwarten snuit , hangende lippen
moord schuldig maakt. —er, m. (des -s,
mrv. -s,) moordenaar,, dock meest enkel in
en cen dik ligehaarn , steendog. —je
samenstell., b. v. broedermoorder, konings0. (des -s,
-s,) verkleinw. van
mops. —netts m. neus van cen' mops.
moorder. —eres, yr. (mrv. -sea,) vrouw,,
m. en yr. persoon met een' mopsneus.
die een' moord begaat. —erij, yr. (mrv.
-en,) moord. —erselt , b y. en hw. weinig Mopster,, Yr. (mrv. -s,) die mopt.
gebrudi., moorddadig. —fakkel, yr. Morel , y r. (mrv. -len,) groote donkerroode
of zwarte 'mire kers. —lebier,, o. —lefakkel, welke tot moord of verderf client.
bloesexn, m. —lebooin , rm. —le-feest o. hloedig feest. —geroep
-geschrei, o, geschrei , waarmee het brandewijn, m. —lestam, m.—lemoorden verzeld gaat, of dat een' moord
steer, m. —lewijn, m.
bekend maakt. —gespan, o. personen, Morgen o. (des -s, mrv. -s, en , vooraf-

M2-Morg
gegaan van een on bep. tel w., veela I -,)voorheen
cene landmaat thaws door bunder vervangen
m. (des -s, mrv. -s.) in de sterrek. tijd
van middernacht tot 12 uur des rniddags ,
wanneer de avond hegirit . zoo dat men daar
spreekt vary : 's Morgens 1 uur. (d. i. 1 tuff
na middernacht) en des ovonds 1 uur
(d. i.1 our na den rniddag).*-. in het gewone
levet). oehtendtijd wanneer de son opgaat:
De morgen bre, kt aan. *-, tijd van het
krieken des dart s, van middernaeht, of van
iemands opstaan , tot 's middags 12 trirr, of
tot den tip! vary het middagmaal : Goeden
morg en ! ; fig. De morgen des lerens.*-, bw.
ten aanzien van den spreker,, op den volgenden dag , tegenstell. van heden en gisteren

Moss
--week , o. —wind m. —wijn
m. wijn. lien men 's morgens drinkt.-wollt,

y r. —zang, m.--zegen, m. -zitting,
vr. —zon, y r. —z tweet o.
Morille , y r. (mrv. -n.) eene eethare zwarte
' kampernoelje.
Morten, o. w. met H., in het donker of hij
den last iets verrigten. Zie Dwarlen.
Morren 0. w. met II., miirmelen ; doch
zijn ongenoegen door knorrende
meestal
toonen aan den dag leggen: Over iets morren.

Tegen lemand morren. —rig , (-er, -st.)

b y . gemelijk. —righeid, yr. —ring, yr.
plotseling : liars dood.
Mors, bw.
Mors , y r. (mrv. -en.) morsebel. —beer,
rn. en y r. morspot. --beerig (-or, -st.)
Morgen rroeg oehtend avond , middag.
b y . morsig. —ebel yr. mot-spot. —en
0. W. ma
vuil waken: Met het eten mooMorgen blijf ik to heels. Op den dag ran
Met iets morsen , eerie zaak slorsen ;
morgen. -bad , o. —beurt, y r. —bedig behandelen.
vuile taal uitstaan.
zoek 9 O. -bijeenkomst, vr. -Wad,
b. w. oneerlijk met iets to work gaan , dock
o. dagh'ad , dat 's morgens versehijut.
welligt reeds verouderd. -erij, y r.( mrv.-en,)
--damp, m.—dauw m. —dienst,
het morsen;
morsige &men. — ig (-er,
Yr. drank , m. —droom m
: rIiorsig maken , be-st,) b y . en bw.
—eten , 0. —gaar, yr. geschenk dat
morsen. Morsige handen; Morsige tool.
de Bade op den morgen tia den trouwdag van
—igheid, yr. (mrv. -heden.) —iglijk,
haat . ' echtgenoot ontvangt. —gebed o.
bw. —jurk y r. overjurk. —keukea,
—gesprek o. —gewaad o.
y r. keirken, waarin het virile work gedaan
—gezaog o. gezeischap „ o.
vvordt, mouw , y r. overmouw hij mor,ig
— glans, rn. —groet, m.—hemel,
work —pak, 0. pak ter hr sparing van betere
m. —japon , tn. —ja,s, m.
kleederett. —pot, m. en y r. die worst.
0. —kleeding, y r. —hoelte, yr.
—koude, y r. --land, o. oosten. *Morta,det y r. (mrv. -len,) groote Italia atische worst.
—Ia,ndsch by. oostersch. ---Debt, o.
--lied, o. —11ucht y r. — mtal o. Kortei rn. (des -s,) met klein gemalen
steenen of met sand verinengde katk ; steengrout ootbijt ; melk , die cote koe des morgens
grins : Te mortel slaan, verbrijselen ; fig.
vat. —melk, yr. —mutts, y r. —in Itafrossen. —bak, rn. —en , b. w. verbriiziek yr. -newel , in. — offer , 0.
selen.
o. w. meI Z., aan mortel
—partij, y r. —post, y r. —preeiti
(-er, -st,) b y. dat broos is en in sulkvr. —retie y r. inorgenpreek ; ° order) ,
ken aly alt.
die men des rnorgens spreekt: Sprw. De morg-

enrede en de avondrede korner' niet altijd Mortier, rn. (des -s, mrv. -en,) vijzel ; bowketel. —stamper, --stok rn. -tje
orereeo. regen.m.—rood9o.dageraad.
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van mortier.
—rust , y r. —seitexneriarg , yr.
rnrv. -s,) afgebroken
—school , yr. —schuoit, yr. - shop, Morzei rn. (des
stink ;
i'e morzel slaan , vermorselen.
na. —spraak, vr. enkel in: ilorgenspraak
houden , over landszaken beraadslagen ; en Mos , o. ( van bet -, mrv. -sen.) eerie klasse
van teederegewassen met onkenbaren bloesern,
in : fig. gemeenz. IIij maakt er weinig
die zich van andere inzonderh. door billow
morgensproak mee, hij tnaakt er weinig cornvrtrehten cu bladeren onderscheiden , en op
plimenten [nee - star, - ster, Yr. de ster
VENUS; vroeger een wapen, dat in cone knolls
bestond , welkin aan het dikke oriole met
ijzereit pulite) beset was. —stond • m.
dageraad. S l ams-. De morgenstond heeft goad
voor den
in den mond, de morgenureir
rnorgen , morgentijd.
y lijtige gond waard,

--studio, . —taa,k, yr. —tat, o.
getal morgens. —talts, y r. —tijd, rn.
—tje 9 o. (des mrv. - s,) verkleinw. van
morgen. —uur , o. —vergadering,
yr. —vorst, vr.—waelit , vr.—wandeling , yr. —wekker, m. een uurwerk zie Wekker. —wensch, rn.

voelitige plaa (Sell in koele cri konde streken

op de aarde , Op boomen On steenen groeijen:
Met mos beg roeid. —acktig , bv.
Mosch. sic Musch.
Mostiee , yr. (mrv. -eeen,) een Turkseh
bedeliu;s ; Turksche tempel.
Iosket, ens., zic Musket , cnz.
Losset vr„ (moo. -s,-en.) een bekend schelpdiet . ; fig. gemeenz. kwalster, rogchel. - bak,
m. - geld. o. allerlei klein geld -jonvr,en,
kreek , y r. —krukjer,
m.
- man, m. —mand, y r. —schelp,
yr. —schuit, y r. —tie, o. (des -s, invr.
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Moss
koren, dat men eerst heeft
-s.) verkleinw. van mossel. —vanger , flout, o. (des
laten kiemen en daarna gedroogd, om er
m. —vangst, yr. —vloot yr. fig.
bier van te brouwen. —bak, m. bak,
eene kleine nietige vloot. —vrouliv , vr.
waarin men bet koren Iaat. kiemen. —en,
---wages, m. wijf, o.
0. wb. w. behoorli j k van mout voorz.en.
Most , rn. (van den ,) intgeperst suikeracbtig
met H., moot maken. —er m (des -s. mrv.
sap van onderseheidene vritehten ; inzonderh„
-S.) --eest, m, —erij, yr. (mrv. -enj
nieuwe ijri , eer hij door gisting klaar gem orden is.

het mouten ; plaats waar het mout wordt

gemaakt. —kuip, y r. —maker, m.
Mostaard, enz., zie Mosterd, era.
Mosterd,m. (des -s,) gemalen mosterdzaad, —makerij, yr. mouterij. —molen
dat met eenige sans wordt bereid:llijeet ham m. —oven, m. @chop 9 y r. —wijn,
m. koretibrandewijn.
mosterdzaad ; de plant of
planten , waaraan het groeit. —fabriek, Mouw, y r. (mrv. -en,) moud , een langwerpige houten bak , uit 6611 stuk gemaakt en
yr. Resell, yr. jongen , m.
peltje,o. —man,m —molen, m .van onderen road, waarin men melk ; te
—poeder ---poeijer, o. —pot, m. roomen zet.
—sans, vr. —vrou.w, yr. —zaad, Mouw, yr. (mrv. -en,) bekleedsel van den
arm , belzij aan een kleedingstuk bevesti{1d
0 . —zaadje, o. verkleinw. van mosterdof atzonderlijk gedragen: Wijde mouwen;
zaad korrel mosterdzaad,
fig gemeenz. kk weet er geene mouwen aan
Mot, yr. (wry. -ten.) een vraatziek diertje ;
te zetten. ik weet er niets van te maken. Het
Van de molten doorknaagd ; fig. gemeenz.
is eene gernaakte mouw, het is slechts een
De mot in de maag hrbben , honer hebben.
voorwendsel. lemand jets op de mouw spelDe mot is in, dien winhel. die %inkyl beat de
den. lernand jets wijs maken, waarover hij
avonds
diertje, dat
klandizie verloren.
zich als eene waarbeid verblijdt. Eiddelen
tritvliegt iiihje; fi3. gemeen , ligtekooi, hoer.
in de mouw hebben. geheime middeleri weteri.
Mot, vr. (mrv. -ten.) zeug.
Lets uit de mouw schudden, zonder schroom
fijne afval van turf, bout.
Mot, o. (des
leugens zeggen. Den nap uit de rnouw tate4
kiiken. springen. zijti gebeim laten blijken.
Mot, vr. zeer fijne m ist , nevel of regen.
De handen nit de mouw steken, naarstig
1Viotgat, o. mottegat.
werken. Hij beefze achfer de mouw, hij
Mothoer, o. laag w. gemeene hoer.
Mothok, 0 . hok , waarin het mot wordt weet te veinzen. —stinoop,m.—svoering, yr. —tje, o. (des -s, mrr. -s,)
gebor gen.
verkleinw. van mouw. —vest,o.vest met
Motbuif , y r. voile muts.
mo. trA
Mothuis, 0., —has, yr. bordeel hoerhuis.
Mozakek , b y . enkel in: Illozafek work, of:
Motp r u ik ye. sleelite pruik.
*-. 0. (des -s.) ingelegd work.
Motregen, m.zeer !line regen. —regenen , o. w. met H.: Het motregent , er vast Mud, vr. en o. (van het mrr. -den. en, na

met mosterd.

een bep. telw. , som -.) zekere mat voor
onderschealene droge waren : henige madden
Bij de mud,
borkweit en zes mud tarwe;
menigte. de , -me Mud. -detje,
lien paard
maken knotteo ;
van mud of
0. (des s, mrv. -s,)
motsen . het de Doren arsmiden.
mudde. —sic, 0. zie 1P utsje —szak,
Motte, yr. (rnrv. -n.) mot. tegat, o, door
m. zak . die een mud inliondt.
eene mot gebeten gat. —tekruid , 0.
-st,) bv. en hw. dal art vochtigheid
imam van onderscheidene krmdert, weiker Muf,
en Schimmel een' onaangenamen reuk beeft.
renk , zoo islesmil , de molten verdrijit , b. v,
achtig, bv. _ fen, o. w. met H.,
r so ril arn.
mid rinken ; fig. gemeenz stinken. —fig,
otter, o. w. met 11.: Het ?not cr Yak mot
zie Muf. —figheid , --lteid, vr
o f fijne regen.
-gen,) een k ein stekend insect;
Motten, 0. w. met H., gemeenz. kribl ■en , Mug, yr.
fig. De mug rlie,gt reedy our de blurs, het zal
krlhbig zijn.
spoedig met hem gedaan zij n ; hij zal spoedig
1.111ottesteek, rn. rnottegat,
zijn' loon ontvarigen. S l im. Van eene mug
Mottig, (-er, -st.) by. van bet weer, mottend :
een' olijant maken , eene zaak aatimerkeitik
Mottio weer,
vergroot en. -gebeet, m. - gebij.
-st,) by, waarin de mot is:
nottig,
gesteek. rn —geter, rn. horzel.
Motti9 silken; 11 3 . leel6k . stud, morsig
tje, o. (des -s. mrv. s„) verkleinw van
slordig, nalatig ; gemeenz. pokdalig. -held,
mug. —gevieugel, m.—geziften,
yr.
o. NY. met H., (ik muggezift, enz.) liaark lover/.
Mond, yr. (mrv. -ere) bij WEILAND en
—gezifter, in. —gez;fterij, yr.
BILDERDIJK, een houten bak , zie Mouw.
Muidehond, rn. in Frtesk zie Zeelt.
Monde, vr, in Grout, enz., fijne aarde.
een Zeer fijne

Mots, m. (van den -, mrv. -en,) paard met
algesneden omen. —en, b. w korter
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RI add
lguij
duimeling
,
duimleer.
—vital, liv.
weinig
gebruik.,
zoo
niet
w.
Aluijeren,
verouderd, verbergen ; mengen. —ing, y r. ltluitachtig, (-er, -st,) bv. en bw. muitziek. —aclatiglijk, bw. --e, y r. in
yr.
Muik , (-er, -st,) by. zacht, verwaterd.

Gelder'. enz., ruzie : Muite inaken ,hebben.
mock , zekere gezwollenheid aan de beenen ,
inzonderh. van paarden. —been, o. Muite, yr. (rnrv. -n,) kooi , waarin de vogels
ruijen ; tig. In de nzuite bkven of zitten
gezwollett been.
Zich in de mut:le houden , t'hws blijven of
Mull, yr. (7nrv. -en,) zeker schocisel zonder
zitten.
Ineileer van aehteren ; zie ook Muiltje.
m. (des -s, mrv. -en,) oproerling.
ni. (des -s, mrv.':-en,) de breede door de
—emaker, m. rnziernaker.
lippen cmgevene wijde opening van sommige
groote dieren , welke hoofdzakelijk diem, Itiniten, o. w.met H., ruijen.
om het voedsel hinnen te brengen : De Muiten. o. W. met FL, zijne ontevredenheid
al morrende aan den dap; leggen ; in stilte
midi van een' leeuw,, van een' krokodil ;
een oproer verwekken. —erij, y r. (tam
gemeen en met zekere verachting, de mond
-en,) muiten, oproer. —meester, m.
van een' mensch: lemand voor den mud
roervink. —ziek, (-er, -st,) by. tot muiten
slaan.*-,in den verhev. st., voor opening
geneigd , oproerig. —zucht yr. oproerigof mond van andere dingen.
heid. —zuchtig, (-er, -st.) by. en bw.
Mufti, m. ( des -s, mrv. -en,) muilezel.
Muilband, m. band, enz. Bien men som- lig uizedrek, m. drek van muizen. —
gat, o. gat van eene muis. —gift,
rniun dieren aandoet orn te heletten, dat
o. vergift voor muizen. —kat, yr. kat ,
zit biker). --banalen. b. w. (ik muilband,
m. keutel
die goed muist.
enz..) yen' muilband aandoen.
Muizekeutels,
van eene muis ;
Muildrijver, m. drkiver van een' of nicer
muisjes fijn gekorrekl suikergebak , dat
muilezels. —ezel, m. een diet, van
men bij kraambezoeken op eene boterham
een' ezel en eene merrie of van een' bengst
geeft : van een' jongen jongensmuisjes , van
en eene ezelin geteeld , welke tusschen het
een meisjc meisiesmuisjes. —koehje, o.
paard en den ezel bet midden houdt, loch
koekjeorn muizen te vergeven. koorn*,
zonder voortplanting. —ezelin, yr. — U—koren, o. naam van een onkruid.
ser, o. muilprang. —korf, m. muil—maaltijd, m. fig. eten zonder a drinband in de gedaante van een korfie.-paard;
ken. —n , O. w. met H., muizen trachten te
o. muilezel. —peer, yr. fig slag op den
vangen : De kat inuist goed. Spew. W at van
moil. —prang , --granger, m. zie
katlen komt, houdt van muizen , kindcren
Praeger. (Muiltje, o. (des -s, mrv.
aarden gewoordijk naar hunne ouders; fig.
—za-s,) verkleinw. van moil.)
hartig eten:Hij muist wel,dochmaauwt niet.
,
zadel van of voor een'
-nest, o. nest eener muis; zie Muizenis.
Mikis, yr. (mrv. -zen,) een uitgestrekt geslacht
-nlaaar, o.-nhuid, yr. (Muizenis,
van Heine vrolijke zoogdieren , waaronder
yr. (mrv.-sen.) gepeins, mijmering: Muizenisde Imismnis het bekendste is : De malls is
sen in het hoofd hebben. DewijI dit wooed,
in de val ; fig. de man is gevat. _Het schip
Bat enkel nog in de opgegevene uitdrukking
verging met man en muis , met al de mangebruikt wordt , niet nicer verstaan vserd,
sehappen. Bij is zoo sill als eene muis,
maakten onkundige lieden er rnuizenesten
d. zeer stil. Men hoort B eene muis ritselen,
van.) —floor, o. oor van eene muis; naam
men hoort Diets. Sprw. 't Is eene arme muis,
van onderseheidene planten, weaker bladeren
die maar an gat heeft , hij is er slim aan,
eenigszins naar het oor van eene muis gelijken.
die rnaar een middel beeft. aardaker, ook
-poot,m.-staart,m.-tand,m.—val,
wet eons in het meerv. muizen met staarten
yr. —vanger , m. —vel, yr.—vet, o.
genoemd ; bet onderste vleezige deel van den
duim ; kabelbekleedsel; beslag van een' riem. *Mulat , tn. en vr. (des -s, mew. - ten,)
persoon van eene-Oost-Ind. vermenging, wat
—doorn. —doren, een geslacht
(nestles van eene West-Ind. is.—tin , yr.
van heesters. bij v. steekpalm. --en-kik(mrv. -nen.)
vorschenooriog m. naam van een
dichtstuk van HOMERUS en van BILDERDIJK. Mul,(-ler, -st,) by. van aarde of zand , los , fija
en droog: De mulle grond. Het mulle zand.
—graauvv, by. —bond, m. bond,
yr. moim , turlmolm ; de afgedorschte
die muizen vangt ; ezel. —jaar, o. jaar,
schil der gedroogde meekrap.
wanncer er veel muizen zijn. —je, o. (des
-s. rnrv. -s.) verkleinw. van muis. Sprw. Dat Mulder, m. (des -s, mrv. -s,) in Noord-Hol.
middeldeur.
rnuisje zal een staartje hebben , die zaak zal
gevolgen hebben ; fig. gemeenz. Ik heb er Mulder, m. (des -s, mrv. -s,) rnolenaar.
—sbaas, m. —sdochter, yr.
een muisje van hooren piepen d. er iets
ezel, m. —sgezel, m. —shoed,
van vernomen. eerie snort van langwerpige
m. —shond, m. —sjongen, m.
aardappel ; zie Muizekeutel in de fig.

beteek.—kat, yr. mnizekat, —Ie4Ar, 0.

—ukneciat.m.—spaard,o,-srok,
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MuId

yr. Murf , Yr. (mrs. - yen,) gennen w. tread.
m. .---111vroview, yr. —swed
Mnrg, enz.,zio het meer algemeene
—swerk oa, —szoon m.
enz.
Malheid, y r. het mul zijn. —len o.
met H., van turf, in kleine stukjes vallen, Murik , y r. mum' , vogelkruid.
niteen vallen .—jig, -(-er, -st,) b y . mul. Mnrmelen o. w. met H., een zacht, dof
en naauwelijks hoorbaar geluid voortbrenges.
—ligheid yr.
gelijk zacht vlietend water : Een murmelend
Mamie y r. (mrv. auien,) een Egyptiseb gebeekje.
b. w. mompelen.
balsemd en gedroogd lijk ; elk dood uitgedroogd ligchaam, gelijk het soms in de heete Murmureren, o. w. met II., zijne ontevredenheid rnorrend uiten : Over lets murzandwoestijnen van A frika voorkomt. —tje
(we. - en,)
murdren. —ing
0. (des -s, mrv. -a,) verkleinw van mumie.
*Mummelen , 0. w. met H., mommelen. Murw, ( - er, -st,) b y . de gesteldheid van
vaste en inzonderh. tevens sappige en eetbare
Munnik zie Monnik.
ligchamen aanduidende , wanneer de sautesMunt , yr. (mrv. -en,) een gestempeld veelal
hang hunner deelen ligt kan verbroken wordes.
rond stukmetaal, dat als geld wordt gebruikt:
en hun sap gedeeltehjk opgedroogd is : fen
Munt slaan. Klinkende taunt, gereed geld;
murwe appel. Murw vleesch ; fig. Iemand
fig. Voor gangbare of goede munt aannemen,
murk, staan ,hem afrossen. ----en, o. w. met
al to ligt geloof slaan aan hetgene men oils
Z., murw worden. —held y r. —tjes
zegt, lemand met gelijke munt betalen d.
praedic. b y . eenigszins murw.
1. hem zoo behandelen, als hij oils beltandeld
heeft. plaats , waar men geld munt; Illstsch,vr.(mrv.-sschen.)een bekend vogeltje.
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. von
muntstempel ; de stempel tegenover de kruismusch.
zijde : Kruis of munt werpen; fig. Hij heeft
kru .s nosh munt.hij heeft Been geld.(ittnnt, Musk , y r. muskus.
zieMudate.)—beeldenaar, rn. (des-s. Muskaat, yr. (mrv. -aten, ) de vrueht van
den muskaatboorn , waarin de rnuskaatnoot
mrv.-s,) —boek o. boekje , waarin de albevat is.*-,rn.(des-sOrnuskaatwiirr.-bloesn,
beelding en de waarde van de gangbare munyr. zeer oneigenlijk gebrinikt voor foelie.
ten voorkomen. —biljet , o. - - biulefje,
—boom , era. boom , waaraan de muskaar
o. bankbriefje. (Mutate, y r. eene welrie noot grocit. —noot , yr. —wijn in.
kende plant van onderscheidene soorten.)-en,
muskadellewijn.
b, w. (stukken metaal) van den yereisehten
stempel voorzien : Gemunt zilver. (Mun- Musliadel, yr. (mrv. -len.) druif, welke
den muskaatwiint oplevert. —druif vr.
ten, b. w. enkel met het als voorwerp: Het
—lewija rn. een zoete , kruijig smaop iemand gemunt hebben , een' toeleg op ,
kende win in Italie. --peer, yr. eene
iemand of jets hebben. Is het op ?nide geDiet zeer groote , smakelijke en kraijig (t:tnunt?) --err, rn. (des -s, corr. -s,) die
kende peer.
moot Valsehe munter, vervaardiger van
Muskeljaat, o. (des -s,) m y skus, -lint,
valsche moot. --=--ersItnecht, m.
o. muskusdier. --reek rn. musktisreuke
o. geld , dat voor het munten worth betaald.
—gereedschap, o. —gezel, rn. Musket, o. (des -s, nary . -ten,) weleer soort
van bus met een lontslot ; later soort van
werkman in de munt. —hamer, rn.
grouter geweer , waarmede het voetvolk was
--Buis , o. moo. —ing , yr. —114a.bigewapend. --gat o sehietgat. ter,,
net o. —kamer,, yr. stempelkarner.
m. (des -s, mrv. -s,) met een nmslet gewapend
—lienner, m. —ku.nde y r. kermis
soldaat. —je o. (des -s, core. -s,) vervan de munten—meester m. opziener
kleinw. van musket. —kogel, in. -loop,
over de munt, inzonderh, voor zoo vet hij
m. —schot, o. —vuur , o.
bet gehalte aan het gond en zilver geeft.
---meesterschap , o. (Muntolie, Musklas , yr. eene smerige , donkerbruinc,
seer sterk ruikende stof, welke in een'
yr. olie nit munt verkregen.) —pers , yr.
borsteligen zak omstreeks den navel van bet
—schroef, yr.—slag, rn. muntstempel.
muskusdier gevonden wordt. —bloeux,
.stager , m. munter , inzonderh.
vr. bloem der muskusplant. —dier, o.
wanneer de munten geslagen, en Diet geperst
Tartarije en Sina een dier , hetwelk eenigg
worden. —soort —specie , yr.
naar het beet en de gait , en-zinsgeljkt
—stelae' , o. stelsel , dat voor de must
in de navelstreek in eene soort van zak de
van een land is aangenornen. —stempel,
muskus heeft. --tacit, Yr. .....peer,
m. —stof , yr. metaal of metalen , welke
yr. peer met ears' muskusreuk. - plant,
tot munt gebezigd worden. —stuk , o.
yr. plant met een' muskusreuk. —renk
gemunt stuk, stuk geld. —toren rn,
m. —stank m.
toren der munt. —waag, yr.—wezen,
o. alles, wat de munt en het munten betreft. Musschekan , yr. kan of pot met gaten,
waarin men mussehen last nestelen. —nest,
—zaken yr. we. zaken , welke de
o. --uhagel , rn. tij ge sE.rietl+ gel.
munt betreffon.
MOW
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Nit
--rtler, o. -pot , III. mussellekm•
—stof, o. mussehenhagel.
'Mutt 9 yr. verouderl . ruenigte ; nog oye,k . ill

verkleinw. van muur. —werk , o. metselwerk , !rmen. —zwaluw,, yr. steenzwaI trw , spierzwaluw.
de gerneenz. itt.1- Lkiu : Daar is het hut i e Ig uzelman, In. (des -s, mrv. -mannen.,)
bij de Turken , belijder van het ware geloof.
met het mutie , daar is alles.
Nuts , yr. (mrv. -.en,) ecti hoofddeksel ter Iffuziek 9 yr. toonkutist ': De muziek leeren ,
bekleeding en verwarming van zeer verschdonderwijzen. *-, oefening dezer kunst ,
uitvoering van mnziekstukken: Ik hoor
Iende gedaante , doch bijzonder bij vronwen
gaarne muziek, *-, geschrevene of gedrukte
in gebruik : Eene mitts drag en , opzetten ;
muziekbladen: Muziek verkoopen. -Mad,
fig. Bet schort hem onder de mats ., hij is
niet wel bij het hoofd. Hij is zoo gek niet,
o. -boek, o. -drukker, m..drukals hem de muts wel staat , als hij wel lijkt.
kerij, yr. -handel, m. -handeDe muts staat hem niet wet, hij is niet wel
laar , m. -handelaarster, y r. -instrument, 0. -kunst, yr. -les, yr.
gemutst of gehumeurd. De milts scheef
-lessenaar, m. -liefhebber,, in.
zetten , zich boos maken. Hid' had er geene
-liefhebberij , vr.-maker, m.
muts op, er geen' trek toe; ook : hij had er
geen' goeden dunk van. Op zVne ?nuts krij-meester, m. -noot, vr. -oefening, yr. -onderwijs,o.-onderiOn , afgerost worden.
wijzer, m. -onderwijzeres, vr,
Mutsaard 9 rn. (des -5, nzrv. -en, -s.) takkehos ; van hier in de gesehied. : Tot den
-papier, o. -partij, yr. -school,
yr. - schrijver , m. ---sleutel, m.
mutsaard veroordeelen , d. i. wegens ketterij
tot den brandstapel veroordeelen; fig. Naar
-stuk , o. --Winkel , m.-zaal, vr.
den tnutsaard (naar ketterij) rieken. Iluzikaal , (-aler, -st,) b y . tot de muziek
behoorende of daarvoor vatbaar : Een
—gloed, m. —vlam, vr.
muzikaal gehoor hebben. *-, in de muziek
Itlutseband, m. band aan eene muts. *-,
bedreven : Is hij muzikaal? --kart, rn.
o. mutselint. —elint, o. smal wit lint of
(des -s, mrv. -en.) iemand, die de muziek
band. —emaakster , y r. —en,
b. w. eene muts oazetten , doch enkel in 't
verstaat en oefent , doch inzonderh. degene,
welke de muziek eenigszins verstaat en als
yen'', deelw., als : Niet wel gemutst (gelnimd )
acne broodwinning oefent , speelman.
zijn. - enopirnaakster, yr. -epaN.
troon 9 0.-estijfster, yr. -je 9 o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van muts. Zie N, de veertiende letter van het alphabet en de
elide van de medeklinkers. Zij wordt in den
ook Mudsje.
uitgang en door velen niet uitgesproken : De
muur, yr. morik.
manne zulle morge met de kindere gaan
Maur, m. (des -s, mrv, muren,) een van
rijde 1 Men trachte dit misbruik met alle
steenen opgetrokken wand; fig. Met het
kracht tegen te gaan. Een ander misbruik is
hoof d tegen den muur loopen, yruchtelooze
pogingen aanwenden , om eene zaak door te
het, wanneer de n overtollig wordt gehezigd,
na de toonlooze e voor een,' klinker,, als :
drijven of te kceren. Er is niets dan de vier
Hij haalden uwe zuster van de stoomboot.
muren , er is geen menbelstuk. lemand
Da eene en andere is oorzaak, dat sornm igen
binnen de vier muren (gevangen) zetten.
arren , mars, enz. in plaats van narren,
Sprw. De muren hebben ooren , wordt
aars , enz. spreken en sehrijven, *-, vr. ( rim%
gebezigd , om iemand tot voorzigtigheid in
n's,) naam der letter : Eene Duitsche n.
7 t spreken aan te manen. *-, ringmutir orn
eene vesting ; fig. Hij staat zoo vast of Na,bw. en praedic,bv. ten opzigte van plaats or
zoo pal als een muur, (onwrikhaar. Shawn
ruimte, op een' geringen afstand, digt b:j:
De schepen lager: elkander na op zijde.
als een muur, zich niet storen aan beelt,...igingIemand na (digt) op het 1 ij f iagen ; fig. van
en, gevaren, verleidingen , enz, —bloetn,
den tijd : Hij is na aan den dood. Dat gevaar
yr. eene fraaije , welriekende gele bloem.
is m0 zeer na. #-, van andere betrekkingen ,
—brelier, rn. een stormtnig der onder:.
als: Zij zijn elkander veel te na in den
—brood, o. brood , welks eene zijde
blonde. Zij bestaan elkander na ; fig. Dat
in den oven tegen den muur heeft
gaatmij te na, dat roert mij te zeer, gait mij
gestaan. ---gat , o. gat in earl' moor.
te zeer aan 't hart. Bid ligt mij te na aan 't
—kalk , m. metselkalk , pleisterkalk.
hart. ik hood te veel van hem. Fernand te na
—kroon , yr. kroon , waarmeé de Romeikomen , iemand beleedigen. Een meisje te
nen dengenen versierden, die bij 't beklimmen
na komen, haar onteeren. Zie Op. Zie ook
van een' moor de eerste was geweest.
—kruid , o. naam van verseheidene planNader , Naast en Naaste.*-, voqrz.
dat eenlater zijn aandiridt: I k kw am na hem,
ten, die bij of op muren groeijen. —peper,
dat is later dan hij. Na het uilspreken van
yr. eerie soort van hnislook. —ruit, yr.
doze woorden. Na de kerk , als de kerk
eene soort van miltkruid. —steen, m.
geeindigd is. Na een' hevigen strijd vandrie
—tapkit , 0. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
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uur. bw, als: Voor en na gedurip; , hij
naaiwerk heeft. —zijde y r. zijde , waarmede men naait.
herhaling. *-, in samenstell. met zelfst.
ataamw. duidt het eene opyolging in tijdsorde Itiaakt (-er, -st,) by. en bw. met niets bedekt
of bekleed , dan met zijne eigene buid
aan , als : 1Yehooi, najear,, naweide. 4-, in
Naakt gaan. Len naakte vogel, die nog
samenstell. met werkw., wanneer bet altijd
geene veéren heeft. *-,.van andere dingen
seheidbaar is, beteekent het i.) een later
bloot , on bek 1 eed , bedekt : Naakte velden,
geschieden, als : Nakomen ; 11)
als eene
Naakte halmen ; fig. De naakte waarheid.
herhaling , om iets op nienw te onderzoeken ,
als: IV ameten , nawegen ; eene werking,
openbaar: Alle dingen zijn naakt voor
die achter ecu' persoon en in de rigting van
God. gerneenz. meer dan anders ontledigd:
Wat is het bier naakt!*-, minder dan anders
hem plaats heeft, als: IVakijken ; 117.) eene
strekking aehter den rug van iemand , als :
gek!eed : Loop niet zoo naakt ,gij zult verslecht gekleecl , berooil :
kouden warden.
Naroepen ; V.) het volgen van een voorbeeld,
De naakten kleeden. arm, behoeftig:
waar het in plaats van near sehijnt te staan
Nee& en bloat, van lilies beroofd. Iemand
(gelijk men vroeger wel ecns schreef, bij v.:
naakt uitschudden , uitkleeden, hem van
IVaarijveren, JVaarvolgen,) als: IVaijveren,
al les berooven;lig.Eene naakte zweletw, luis.
navolgen. Zie ook de Aaiun. op Door.
.Naiiapster, yr. (mrv.-s,) die naaapt.
s-, o. (des -s,) in de sehilderk., bet naakte
liaad m. (des mrv. widen.) de wijze van
beeld 2Vaar het naakt teekenen. -a,arsje,
o. in sommige streken, sneetiwklokje. —enaaijen : Verstaat zij den overhandschen
naad? plaats, waar twee stukken aaneen
iijk b i.V. —held , yr. het naakt zijn ; fig.
een owl ig heid.
genaaid of op eerie andere wijze verhonden
zijn : De naad is losgegaan. De naden van litTaald , yr. (mrv. -en.) een dun en aan het
eene einde (of ook sows aan beide , h. v.
een schip , de voegen tusschen de planken.
breinaald)puntig ligchaam om te naaijen,
De naad eener wonde. Zijn gezigt is vol
te borduren te breijen ,,te pakken, te rijgen:
naden; fig. Zijn' need (naadje) naaijen. in
Ben' dread in de naald steken ; fig. Met de
stilte zijn voordeel doen. hij breisters, twee
heetenaald genaaid, d. slecht of in haast.
toeren of gangen breijetts —je 9 o. (des -s.
mrv. -s,) verkleinw. van naad ; inzonderh. hij
Zisj is zoo scherp als eene naald, zeer boos.
breisters, twee gangen : Hoe veel needles
Spew. Weet hij eene naald, ik meet een'
drlad, weet by jets in te brengen , ik niet
moet Lise breijen 2 fig. Zijn needle naaijen,
minder. beslag van eel!' veter ; kompaszijn voordeel behartigen.
naald ; bled van een' den, enz. ; van onderNaar, y r. (mrv. naven.) gedeelte van een rad,
scheidene spits toeloopende dingen , alt:
waardoor de as gaat en waarin de speeken begedenkzuil ; grafnaald; piramide; top van
vestigd zijn. -boor, Yr. -gat, o. -stout,
een huis met een' puntgevel ; spits van
0. —je, o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw.
een' kerk toren. —edoosje o. —efavan naaf. —ring, m. ring om den naaf.
Naaibank 9 yr. bij boekbind. bank tot het
brick , yr. —efabrikant 111, —egeld , 0. speldegeld. —ekoker,, m.
innaaijen van boeken. doos yr. doos ter
_ekoop,--ekooper, m......ekoopberging van het naaigaren enz. —garen
ster, yr. —ekop m. —ekussens
o. garen om te naaijen ; fig. Duivels naaio. --clap, 1m. —emaker, m. —egerm , een gewas, kruistEstel. —ien , b.
meis je , o. --enhout 4). dennen hoot,
w. door middel van naald en dread samenenz. —enoog 9 O. —epapier, O. —ehecbten Hemden naaijen. hit naaijen
verkooper, m. —evormig, by.
gean, aan de huizen naaijen; fig. zie Draadnaaldvormig. —evrouw, vr. -ewerk
je. -jer, m. (des-s. mrv. -s,) -kamery yr.
o. met de naald gemaakt werk ; met de naald
kamer, waar het naaiwerk in can huis verrigt
gewerkte kant. —ewerken, o. W. met
wordt. -katoen, o. katoen , waarmede geH., (ik naaldewerk, enz. ,) met de naald
naaid wordt. -kind, 0. kind op een' naaiwerken ; inzonderh . kant maken.
winkel. --kistje , 0. naaidoos in den norm
o. -ewinkel, m. --je o. (des -s,mrv.
van een kistje. —kussen, o.
-s,) verkleinw. van naald. —vormig, by.
vr. mand voor het naaiwerk. —meisje . o.
meisje, dat op een' naai winkel gaat. -naald, Naam m. (des -s,mrv.narnen,) cen woord,
met hetwelk men een ding, als men er van
vr. —pers, yr. naai bank. ---plank, yr.
spreekt , zoodanig aanwijst, dat iemand zich
—school, vr. —ster, yr. (mrv. -s,)
daarbij aanstonds het ding zelf yoorstelt :
vrouw ofjonge dochter,, welke in het naaijen
Algemeene of Gemrene ?tauten duiden
een bestaan zoekt. —sterswerk , o.
geheele Masser) of geslachten van voorwerpen
—stertje, o. (des -s, mrv. -st) verkleinw.
aan , ter ondersebeiiling van de bidzondere
van naaister. —tafel y r. —vrouw,
nanzen of eigennamen welke voorwerpen
vr. vrouw, die eene naaischool bona.
eener zelfde soort onderscheiden : Welken
--werk o.
Winkel, m.
nuarn heeft dat tverktuig? meer algcmcen
naaisehool. —zak, m, zak , waarin men bet
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is naam een woord, dat dingen eener zelftle
soort onderseheidt : Nederland, Groningen,
-Willem, van Alphen ; fig. Het kind bij
z we re gten naam noemen, jets met verhelen.
Under, den naam (schijn) van vriendschap.
Velen zijn slechts Chri stenen in naarn.*-,
aanzien : Zijn' naam tot iets leenen. lets op
den naarn van een' ander' borgen. Ik wil
den naam er niet van hebben.*-,het oordeel
van anderen over ooze zedelijke of burgerlijke
waarde : Een' beroemden naarn hebben.*-,
persoon , in den ibijbel Pe naam Gods. in
iernands naam ,in zijno plaets, op zijn bevel.
Ga in Gods naarn , d. ga met God ; of: ga
maar, ik heb er niets tegen. —buiging
yr. in ce spraakk., zie Verbuigang.
—christen m. Christen in naam.
—cijfer o. een teeken, dat den naam van
cm/ persoon voorstelt , hetzij het de verkori ing van den naam of een willekenri ff teeken
is. —dag m. die dag , bij welken in den
almanak de zellde naam staat , dien men
draagt. —dicht o. gedicht, welks beginletters van elken regel to zamen gelezen een'
naam geven , acrostichon. —dichter,, in.
—gek (-kor, -st,) b y . met eerie bijzondere
genegenheid behebd voor eery' persoon , die
ouzen naarn vocrt. *-, tn. en yr.: Zij is eene
regte naamgek, zij ,houdt bij voorkeur van
degenen , die naar haar genoemd zijn. —geeing , y r. ---hafting(-er, -st,) b y . weinig
in gebruik , beroemd. baltigheid , yr.
—lotterkeer, In. eene aardigheid, welke
daarin bestaat , dat men door bet verplaatsen
der letters van een of meer woorden iets
anders verkrijo , bij v boord en brood, kurk
en kruk , grot en yort. —lijst, yr. eene
list, inzonderh. van eigennamen. —pje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw, van naam.-rol,
y r. naamlijst. —roof, m. lastering. - roofster, ye, —roover, m. die iemand van
zijn' goeden naam berooft. —ruchtig ,
(-er, -st.) by. weinig gebraik. roemruchtig.
— sbeteekenis , y r. rn. in de
sprk. eerie aanduiding der betrekkingen ,
waarin de zelfitandige naamwoorden voorkomen : De Nederlandsche tad heeft vijf
naamvallen , den eersten , den tweeden , enz.
naamval. —woord o. in de spraakk.,
woord, dat een voorwerp of eene hoedanigheid
te kennen geeft: Een zelfstandig en een
bijvoegelijk naamwoord. Sommigen noemen
het substantief ten onregte naamwoord.
—zietz (-er, -st,) by. naamgek. —ziekte y r. bijzonc:ere liefdc voor sommige
namen.
Natipen , b. w. als een nap , d. belager,0 rn. (des -s, Hire.
chelijk , nabootsen.
s.) —erij y r.
, yr.
Naar , voorz. (eigenlijk do vergrootende trap
van nu , n a er ,) dat eene beweging in de ,
rifting vtiA een voorwerp aanduidt

Naa,u
reisde naar Hamburg , schreef naar hais ,
ging naar de kerk , wandelde naar
broeder,, schoot naar den vogel , greep
naar zijn' stok, tastte naar zijn' hoed.
bet drukt de darting des gemoeds , der begeerte, des verlangens, enz. nit: Naar iemand
vragen. Naar een ambt staan. Naar iemands
komst verlangen. Zucht naar verstrooijing.
Dorsi naar goud.*-, overeenkomstig, volgens:
Naar mijn gevoelen. Naar den Latijnschen
tekst. Naar mijn' yin. Naar de wet.
het
duidt een voorbeeld aan : Naar de natuur
geteekend. Naar ons geld. Naar iets oordeelen. Dat smaakt naar look. Alles gaat
naar wensch. Sprw. Er zal Been haan
naar kraal-en, er zal niets van uitlekken.
*-, voegw. gelijk , overeenkomstig hetgerke :
Naar ik hoof, zie, hoop.
Naar, (-der, -st,) b y . en bw. bang makend ,
akelig beangstigend : Een nare nacht.
Nare wildernissen. Eva naar geluid , geschreeuw.*-, droevig, treurig : ik werd er
naar van. 't Is naar met hem gesteld ; fig.
laf, ellendig onaangenaam : Nare verzen.
Een naar mensch.
Naarbeiden o. w. met H., nog eene poos
tin de anderen arbeiden.
Na,ardemaal , Naardieu, voegw.
dewijI , omdat , vermits.

Kaaren, o. met H., na anderen aren.
Naarheid, y r. bet naar zijn , akeligheid;
treurigheid.

Naarstig, (-er, -st,) b y . en bw. aanhoudende
vlijt aantoonende : Een naarstig mensch ,
kind, Naarstig werken , studdren • in
die vlijt gegrond Een naarstige arbeid.
—heid vr. —lijk, bw.
1Taast, b y . en bw. overtr. trap van na , bet
digtst bij : De naaste plants. Het naaste
huis. Zijn naaste buurman. Het naast vooryaande jaar ; fig. Ik ben er de naaste toe,
de eerste, die er aanspraak op heeft. De
naaste erfgenamen. De naaste (uiterste)
prijs. Ten naaste bij , ongeveer, omstreeks.
Sprw. leder is zich zelven de natiste , het
hems( is nader dan de rok.*-, voorz. het digtst
woont naast de kerk.
in de nabijheid

het digtst aan iemands zijde : Kom mast
mij zitten. Willem stood, ging, reed naast
mij. *-, het beteekent eene ornstandigheid
met opzigt tot orde, rang, Wanneer iets
middell kik op een ander voorwerp van hoogeren
rang of grootere wdarde volgt : Naast GOD
heb iku mijn leven te danken. -bestaande , m. en y r. (des -n, nice. -n,) naaste
bloedverwant. —e, m. (des -n, rum -n,)
evenmensch : Bebt uw' naaste lief als u
zelven. —en, b. w. benaderen , naar zich
nemen voor den tangegeven' prijs: Goede ren naasten. —ing , y r. bet naasten : Bet
re t van naasting hebben.
Miaow (-er, -st,) by. en bw. van eene
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ruimte, welker omsluitende deelen op geringen afstand van elkander zijn, eng : De rok
is te naauw. Naauwer maken. Rene naauwe
steep. Naauw gehuisd zijn; fig. E en naauw
geweten hebben , d. niet wel tegen de stem
van zijn geweten kunnen handelen. "-,
karig, vasthoudend , gierig : Zij is wat al
te naauw. *- schraal , sober : Zich naauw
behelpen. lemand naauw (kort) houden.
Ter naauwefr nood, naauwelijks , slechts
met moeite. "-, bepaald , beperkt: In een'
naauweren zin. *-, van nabij , eng verbonden : Jets naauw in acht nemen. Naauw
op lets letten. Naauw aan lets verbonden
zijn. Ten naauwste verbonden. Het zal er
zoo naauw niet op aan komen , zoo naauw
niet genomen worden. W ij nemen het hier
zoo naauw niet, zijn niet zoo naauw,
d. wij zijn bier zoo streng niet. Bet zal
naauw houden, hetzal moeijelijk genoeg zijn.
naau w (zorgyuldig) bewaren.Naauw(scherp)
ding en.*-,naauwelijks,pas,even:Hij is naauw
te huis. *-, o. (des -s,) naauwte , straat;
fig. verlegenheid : In 't naauw zijn, zitten,
komen, raken geraken , brengen, helpen.
bezet by. digt bezet. —elijks, bw.
ter naauwer mod ; bijkans niet. —en 0.
w. met H., bijna enkel als onpers., bij v.: Het
naauwt , het komt er op aan , het beslissende
oogenblik is daar. —genet (-ter, -st, )
by . en bw. streng in het nakomen van zijne
verpligtingen , of zijne beloften. —gezetheld y r. —heist yr. het naauw zijn ;
fig. schrielheid , karigheid. —keurig
(-er, -st,) by. en bw. stipt , j uist, getrouw,,
streng : Een zeer naauwkeurig man. Ben
naauwkeurig verslag van het gebeurde.
—keurigheid yr. —keuriglijk 9
bw. —/ettend (-er, -st,) by. en bw. die
naauw op jets let, zeer oplettend. — lettendheid yr. —nemend, (-er,
-st.) by. die het naauw neemt , streng tot
in het kleine ; ligtgeraakt, kitteloorig. —le,
yr. (mrv. -n,) naauwe plaats„ engte, straat:
De naauwte van Propontis ; fig. verlegenheld : In eene naauwte gebracht zijn.
—ties, bw. eenigszins naanw.
Nabaauwen, b. w. baauwende herhalen ,
d.i. met de woorden ook de stem nabootsen,
inzonderh. van de echo : « De echo baauwt
den galm no. —baauwer m.
(des -s, mrv. -s.) —baauwing, yr.
—baauwster, vr. (mrv. -s.) —bab-

belaar m. , —babbela.arster
yr. die nababbelt. --babbelen , b. w.
babbelend navertellen, overbabbelen. -babbeling , yr. —baffen , 0. w. met H.,
achter iemands rug baffen ; eens anders
gebaf nabootsen. —bakken ongeL o. w.
met H., nog eene poos bakken.*-, b. w. later
bakken. —balderen zie %abutderem—balkem 9 O. w. met U., achter

Nabo
iemands rug balker). "-, b. w. (bet gebalkte)
nabootsen. banket o. een prachtig
nageregt. —bassen zie Nabairen.
—bazuinen b. en 0. w met H., achter
iemands rug bazuinen ; het: door een' ander°
gebazuinde nabootsen. —bedenken,
onreg. b. w. enkel in : Sprw. Voorgedaan en
nabedacht , heeft menigeen in leed gebracht,
men moet eene zaak we! doordenken , om
naberouw voor te komen. —beelden
b. w. de trekken van een beck! of eene andere
zaak overbrengen, nabootsen.—beelding,
yr. —berigt o. tegenstell. van voorberigt. —berouw, o. berouw over eene
daad. —bestaande 9 m. en yr. (des -n,
mrv. -n,) die iemand van nabij bestaat,
bloedverwant. --betalen, b. w. later
betalen. —betaling y r. —betrachting, yr. nadere of latere overweging van
hetgene men gehoord of verrigt heeft.
—bidden , ongel, b. w. het gebedene
naspreken. o. w. met H. , na anderen
bidden ; later bidden. —bier, o. lekbier,,
dun bier. —bij, bw. digt bij , op een'
zeer geringen afstand : :Ids van nabij (in de
nabijheid) bezien beschouwen ; fig. Fan
nabij gezien , komt nrij de voorslagonaannemekk voor. —bijgelegen by. op
sets' geringen afstand. —bijheid yr. geringe afstand ilij woont in de nabijheid
niet ver vats bier. —bijkomend by.
fig. weinig verschillend. —binden, ongel
b. w. het gebondene nabootsen.
0. w. met
H., later binden. blatren z ie Nabaffen. blaten b. w. het geblate
nabootsen. "-, o. w. met H., na de anderen
blaten ; nog eene poos blaten.
ongel. b. w. het geblazene nabootsen ; achter
iemand blazen. *-, o. w. met H., nog eene
poos blazen , wanneer het blazen reeds heeft
opgehouden. —bleeken 9 b. en o. w. met
H., na het overige op de bleek laten of blijven.
-bleeking, yr. —blij wen, ongel. o.
met Z., achterblijven ; na anderen blijven ;
naderhand overblijyen, blijvende m.
en yr. (des -n, mrv. -n,) die na anderen blijft
leven, overblijvende. -blijver, m. -bloeden, o. w. met H., blijven bloeden.
—bloeding, y r. —bloeijen o. w.
met H., nog bloeijen , wanneer de andere
planten of boomen reeds met bloeijen hebben
opgehouden. -bloeijer,, tn. (des -s, mrv.
s,) bioem of plant, die na de andere nog bloeit.
-boenen, b. w. het geboende nog weder
boenen. -boening, y r. -boetseren b.
w. boetserende namaken. -boomen , b. w.
met eels , boom na een ander vaartuig voortbewegen. —bootsen b. w. in was of

eene andere weeke stof namaken ; fig.
naschilderen; nadoen ; nabaauwen. —boot-

ser, m. (des •s, mrv. -s.)—bootsing,
yr. (wiry. -en,) bet nabootsen; bet nagebootste.
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-bootsster, yr.(mrv.-s.)-borduren, b.
w. bordurendnamaken. *--, o. w. met 1-1., na
anderen borduren.—boren, b. w. achterna
boren ; wijder borer). —borstelen , b.
w. op nieuw borstelen. —bouvven , h.
w. bouwend nabootsen. *-, b. en o. w. met
IL, later boirwen. —brabbelaar , m,,
—brabbelaarster, yr. die nabrabbelt.
—brabbelen, b. w. hrabbelend nadoen
of nazeggen. -brabbeling, yr. -branden, b. w. later branden. *-, o. w. met
11., na het overige branden. --breijen,
b. w. naar het patroon van iets breijen of
naar het door een' ander' gehreide , en wel
even good : Brei Naar dat rnutsje eens na.
*-, o. w. met H., na de anderen breijen.
—brengen, onreg. b w. iemand , die
vertrokken is , jets brengen : Breng uwe
zuster den paraplu na. *--, later brengen.
—brieschen, b. en o. w. met H.. achter
iemand rug hrieschen ; later hrieschcn.
—broddelen , h. w. hroddelend namaken. —bromuten , h. w. brommend
naroepen. *-. o, w. met H., achter iemand
brommen; na anderen brornmen; zijri gebrom
nog voortzetten.—bruljeva, b. w. gemeenz.
nagooijen.*-, 0. w. met Z,, gerneen , naloopen.
— bruiloft , yr. gasterij na de eigenlijke
bruiloft. —bruisen, o. w. met Z.. wanneer de plaatsverandering , en met H., wanneer de voortduring bedoeH wordt , met gebruis volgen. —brulleu , b. w. brnliend
naroepen : Hij brulde mij eenige scheldwoorden na. *---. o. w. met H., achter iemand
brullen ; na de anderen brullen. -buigen,
ongel.h.w. buigende namaken.*-,o. w. met Z.,
achterna gebogen worden. —buitelen ,
o.w.rnet H., iemands huitelen nahootsen; trade
anderen buitelen. *-, met Z. , buitelend
navallen. —bulken, b. w. bulkend
naschreeuwen. *a., o. w. met H. , achter
iemand bulken ; na de anderen bulken.
—burig , (-er, -st,) by. op geringen
afstand. —burin, yr. , —buur , rn.
persoon , die op geringen afstand van ons
woont. —buttrschap , yr. streek , die
op geringen afstand van ons ligt : In once
nabuurschap. - --buurstad, yr. nahurige
_stall.
Nacht, m. (des -s, mrv. -en,) de tijd , wanneer de zon verre beneden den horizont is,
tegenstell. van dag : Het is , wordt nacht.
De nacht brak aan, overviel ons. In den
nacht. Bij nacht. Des nachts. Van nacht,
dezen nacht. Bij nacht en ontijd , op ongepaste uren. Sprw., zie Hat; fig. Zoo
leelijk Os de nacht, zeer leelijk. —anker,
o. anker, dat in grcotte op bet groote anker
volgt. —bezoek , o. --Maker, m.
—bloem , yr. bloem , die 's nachts open
is. —boot , yr. boot, die 's nachts vaart.
—Weaken, o. w. (tk nachtbraak, enz.,) I
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in den nacht wcrkzaam of op de been zUn.
—braking, yr. —broek, yr. --das,
yr. --lief m. —dienst, yr. — dieverij vr. —doek, m. —egaal m.
(des -s, mrv. - glen,) een hekende en zeer
geliefde zangvogel ; fig. bevallig zanger of
dichter; vermaarde zangeres : De nachtegaal
op de peuluw,, de huisvrouw. Een nachtegaal (d. schertsend, een schreeuwend kind)
voor 't bed hebben. Hollandsche nachtegalen,
k ikvorschen.—egaalsliooi, -egattlskouw , yr. —egaalsnest, o. —egaalsslag, m. —egaalsstem yr.
—egaalstong, yr. —egaalstoon,
m. —egaalsvangst 5 yr. —egaalsveer , yr. —egaalsvieugel, in.
—egaalsvoer, o. —egaalszang,
m.—elijk , by. van den nacht. Sommigen
keuren dit woord af. evening , yr.
1-0 des jaars , wanneer de dagen en nachten
even lang zijn : in Maart lentenachtevening,
in September herfitnachtevening. —gast,
m.gast , die ergens overnacht; fig. nachtdief.
-gebaar, o. -gedrogt, o. nachtspook,
—,geest m. nachtspook. -gespuis , o.
—gewaad, o. -gezigt, o. verschijning
in den yacht; schilderstuk , 't Welk den nacht
Yoorstelt ; fig. leelijk gezigt. —glas, o.
zandlooper van vier our. —goed, o.
kleeren , die men 's tracks aandoet. -hats-

dock , m. —hefind, 0. —huts, o.
herberg, die 's nachts open is; nachthuisje.
—huisje o. op schepen , houten kast
zonder het minste ijzer, waarin zich eene
koperen lamp, een horlogie en een kompas
bevinden. —hut, yr. —je, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van nacht. —kaars,
vr. zeer donne kaars, die men 's nacht op een'
nachtblaker brandt. -koude, vr. -kroeger, m. iemand, Welke den nacht in kroegen
doorbrengt. —kwartier, 0.--lamp,

vr.—Ieger, o. —licht, O. ,
o. —looper, m. —loopster, yr.
persoon , die 's nachts rondloopt. —1u.cht,
vr. —maal, o. maaltijd in den naclit;
inzonderh. avondmaa I (des lleeren). -maalganger, in. —maalgangster vr.
-maalsbeker, m.-maalsbrood,
o. —maalspreek, yr. —maalstafel, yr. —maalszang, m. —mannetje, o. volgens het bijgeloof, mannelijk
spook, dat eene vrouw beslaapt. - mantel,
m.—merrie, yr. volgens het bijgeloof
een booze geest , die zich op de slapende
menschen legt en hurl de ademhaling moeijelijk en de beweging onmogelijk maakt.
—mist, m. --nuts, vr. —muziek,
yr. —partij, yr. —post, Yr. —raaf,
yr. vogel , die 's nachts vliegt ; fig. iernand ,
die 's nachts werkt of studeert ; nachtlooper,
nachtloopster. —raven, o. w. met IL, (ik
nachtraat, enz.,) 's yacht werken of studeren.
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–regen m. –reis yr.
ger,, rn. rok m. ronde, yr.
--room, m. - rust , yr. -schade,
yr. een geslacht van planten waartoe t.)t de
aardappel behoort. —sehuit, yr. -scan,
0. —sia,ap 9 ill. —slot, o. SlOt. waarrnede
men iets bij nada stint,: De dear op het
nachtstot doen, den sleutel tweernaal owdraaijen en daardoor den geheelen schoot
uithrengen. —spiegel rn. wate9)ot.
-spook, o. -state, vr. - iabbaard,
—tabberd, —tafeltje , o. beddetafeltje.
.
rn. in het algemeett
wiji hij des nachts trityliegt ; inzonderh. de
gewonc bruise
; fig. menschenhater.
—uilitje , 0. verklemw. van nachtud ;
inzonderh. naeht y litider.
—mar, o.
vermaak , o. —viooltje, o. een
plantengeslacht: er is cone soort onder,
Welker bloetnen des !tacks een' liefehiken
geur verspreiden. -vlinder, rn. - vogei
m. —vorst, vr. —vrouwtje 9 0. volgens het bij geloot vrouwelijk spook dat zich
onder een' man legt. —waak , yr.
–wacht, yr. –wackier , in. –wagen , rn. –waker, in. –wandelaar, m., –wandelaa,rster, yr. die,
zonder het to weten , in den nacht of in den
slaap opstaat en rondwandelt. —ivandeling , yr. —werk, o. werk des nachts;
voortbrengsel van den geest in den naeht ;
het ruirnen van sekreten. —werken, 0.
w. met4H., (ik nachtwerk , enz. ,) sekreten
ruimen. —werker, —werkster,
yr. die sekreten ruimt. —wijzer, m. bij
stuurl., werktuig, dat in den nacht doet
vinden, hoe veel de poolster hooger of lager
staat, clan het acpunt. —wind, rn. —wite o. nachtylinder. --worm, m.
worm. —zoen m. zoos of kus, lien men
bij het naar bed gaan geet't. —zorg, yr.
—zweet o.
Nacijferen , b, en o. w. met H.. met cijfers
narekenen. --courant, yr. bijvoegsel, dat
na het afzenden der courant gedrukt wordt.
—dacht yr. weinig gebruik. nadenken.
—dagen, rn. mrv. verzuitnde dagen,
welke men na den bepaaiden tijd moet
blijven; fig. Op zijne nadagen zijn, zijn
eiude naderen. —dalen, o. w. met Z.,
dalend volgen. --dansen, b. w. den dans
van . navolgen. o. w. met EL, na de
anderen dansen. —dat, voegw, ter aanduiding, dat eene zaak na eene andere geschied
is: 1Vadat hij gegeten had, viol hij in slaap.
—deel, o. lets, dat ons schade, verlies,
enz. yeroorzaakt: 1Vadeel door of bij jets
lijden. Dat liep tot zijn nadeel nit, verstrekte tot zijn nadeel. Nadeel bij jets hebben. 1Vadeel doen .*-, oneer, schande: Man
kan niets tot zijn nadeel aanvoeren. - deelig, (-er, -st,) b y. en bw. dat schade of
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verlies te weeg bretigt: Nadeelig voor tie
gezondheid, voor de eer. —denken
°Irreg. h. en o. w. met H., zijne p;edachten
later hij jets bepalen , orn er naauwkeuriger
rnede belted te worden: Iets nadenken,
dock meestal : Over jets nadenken, iets
o. (des . s,) bedachtiaamwider overwegen.
hebben, Zonder nadenheid Gees
ken te werk gaan. achterclocht , argwaan.
—denkend, (-er, -st,) by. en bw„
bedaehtzaarn alles onderzoekend of navorschen(' : Ben nadenkende geest. achterdochtig, argwanig. —deniting, yr.
—der , by, en bw. verge. tr. van na, digter
bij: Een nadere weg-. Korn nader can of bij
het raam; lig. nierrw, meer bepaald: ij verwachten nadere bevelen. Spew. Zie
—deren, o. w. met Z., nader komen : Men
zag den vijand naderen. De blijde dag
nadert. De troepen naderen de stad. Het
geschut was tot aan de brug , tot voor de
poortert genaderd. Op eens naderde hun
eerie bende miters. - derhand, bw. later,
vervolgens : Hij sprak er naderhand gees
cake! maal van. —dering, yr. -delanen , b. w. met een dentin‘nd geluid nabaanwen. disch m. nageregt.
—disschen, o. W. met EL, aan deny
nadisch zitten. —doen, onreg, . b. w. naar
het voorbeeld van een' ander' doen : Wie kat;
mij dat nadoen? —doener, rn. -doen, by. na te doen. —dommelen
0, w. met EL, in Gelder!., enz. nadat men
wakker is geweest, nog een weinig dommelen.
—donderen h. w. fig. met eene donderende stem naroepen. onpers. w. met
H., nog aanhouden met donderen. ---dorschen, b. w. overdorschen, nog eens
dorschen. 0, w. met H., na anderen
dorschen. --Borst, m. Borst, welken
iemand heeft , als hij den vorigen avond to
veel wijn enz. gedronken heeft. —dow.
wen, b. w. douwend nastooten—draaijen , b. w. op de draaibank namaken. 0.
w. met H., na de anderen draaijen. —dra-gen, ongel. b. w. achter iemand dragen
dragend nabrengen. o. w. met H., weinig
gebruik. nageven , besehuldigen: Men droegAnn na, enz. —drammen o. w. met H.,.
in Gelded. enz. drammend naschreeuwen.
—draven o. w. met H., wanneer devoortduring, en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt, dravend volgen ;fig. nastreven. —drentelen o. w. met
wanneer de voortduring, en met Z.,
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,
drentelend volgen. —dribbelen, zie
Natrippelen. —drijven ongel. b.
w. drijvend doen volgen: Men dree f hem de
sehapen na. o. w. met Z., achter iets
antlers of later drijven : Het vlot dreef na.
—drogen, b. en o. met Z., naderband
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weinig gebruik. ; els : Hem gaat na , dat ,
droger maken of worden : llebt gij de kopjes
enz. , men vertelt van hem , dat , enz.
nagedroogd? --drossen, o. w. met Z.,
—gain', m. galm , die naklinkt.
naloopen , zie illrossen. —druipen,
—galmen, b. w. galmend naroepen.
ongel. o. W. met H., wanneer de voortduring,
*-, o. w. met II., galmend nak linker,.
en met Z., wanneer de plaatsverandering
--galnaing, y r. —galoperen, o.
bedoeld wordt , nog eenigen tijd druipen ; fig.
w. met Z., in galop volgen. —galpen,
zich na een , ander stillekens wegpakken.
o. w. met H., gal pend naschreeuwen.
—drult , m. het nadrukken : Iemand
gang, m. spoor : Op den nagang kowegens nadruk straffen.*-, nagebootste druk;
men, en iemandbetrappen. - gapes, o. w.
nagedrukt boek: Men heeft van dat werk
met H.,fig. met open' mond en oogen nakijken.
seen' zeer goeden nadruk , die veel minder
—gebleven, verl. dw. van nablijven.
kost ; fig. kracht : Met nadruk spreken. *-,
—gebogen, vent, dw. van nabuigeu.
kracht in de uitspraak van een woord , klem—gebonden, veil. dw. van nabinden.
toon : In stadhuis valt de nadruk op huis.
geboorte , yr. een rond , dik spons—drukItelijk, (-er, -st.) bv. en bw. met
achtig ligchaarn, dat nit vliezen, bloedvaten
nadruk , krachtig, sterli : Een nadrukkelijk
en een celachtig weefsel bestaat , met de
bevel. lets nadrukkelijk zeggen. —drukvrucht in de baarmoeder ontstaat , daarmea
kelijkliteid , vr. —drukken, b. w.
door middel der navelstreng verbonden is en
na een voorbeeld drukken : Die katoenna de geboorte ontlast wordt. - gebraeht,
drukker drukt alle fraaije patronen na.
verl. dw. van nabrengen. —gebutur,, zie
*-, inzonderh. een geschrift , nadat het door
Nabuur. —gedaan, verl. dw. van
mu' ander' gedrukt en uitgegeven is, op eene
nadoen. —gedaelate , yr. nadenken ,
onregtmatige wijze en tot nadeel van den
overweging: Zonder nagedachte.-gedachregtmatigen uitgever drukken : Hen bock natenis, yr. nagehetigenis. —gedoken ,
drukken. - drukker, m. - druksel, o.
verl. dw. van naduiden. - gedreveni, verl.
bet nagcdrukte. - drukster,, yr. —duidw. van nadrijven. - gedropen, verl. dw.
den, b. w. naderhand duiden of uitleggen ;
van nadruipen.-gelloten,verl.dw. van nadoch enkel fig. in : Iemand iets naduiden,
fluiten. ••••gegeten, verl.dw. van naeten.
iemand iets te laste leggen , hem van iets
—gegleden , verl. dw. van naglijden.
beschuldigen. —duiken, ongel. o. w.
—gegoten , verl. dw. van nagieten. - gemet Z., duikende volgen : IN dook mij na.
grepen, vent. dw, van nagrijpen. - ge- duwen, zie Nadouwen. - dweihegen 9 verl. dw. van nahijgen. - gehenlen, b. w. het gedweilde nog Bens dweilen.
genis, yr. herinnering. —gekeken,
—Pggen , b. w. achter of na imand
verl. dw. van nakijken. —geklag , o. klaeggen , om de kluiten nog fi jeer te maken.
gend naberouw. —geklommen , verl.
*-, o. w. met H., !anger of later eggen.
dw. van naklimmen. - geklonken, veil.
—erfgenaam, m_ en yr. die op den
dw. van naklinken. - gekloven, verl. dw.
eigenlijken erfgenaam vole. —Pten, onreg.
van nak 1 Ili ven. —gekreschen, verl. dw.
b. w. na bet reeds gegetene eten. 'if-, o. w.
van nakrijsehen - gekreten, veil. dw. van
met H., na de anderen eten , later eten. —etnakrijten. - gelkroden, - geltrookien,
Nen, b. w. etsend navolgen. *-0. w. met
verl. dw. van nakruijen. —gekropen,
H., na anderen etsen. —feest, o. later
verl. dw. van nakruipen.
fees!. -feilen, zie Nadweilen.
--Badderen, —flodderen, o. w. Nagel, m. (des-s, mrv. -s, -en,) het horenachtige hekleedsel aan de uiterste einden der
met Z., fladderend volgen. "-, met IL, na
vingers en teener): Zijne angels knippen,snijanderen of later fladderen. -- fluiten,
den, korten ; fig. Zyne nagels scherpen, zich
ongel. b. w. na iemand fluiten ; fluitend
gereed maken. Op zijne nagels bijten. Ienabootsen. *-, o. w. met H., later of langer
mends nagels korten , zijne magt besnoeijen.
fluiten. *-, o. fig. in : Ilet nafluiten hebben,
Het zal hem nag den nagelen en teenen uitte lour gesteld zijn.
zweren, d. i. zuur opbreken. 4*-, van sommige
Naftha , y r. de fijnste soort van bergolie.
dicier, teronderscheiding van kromme en dik—bron , yr.
ke nagels ! De kat heeft scherpenagels; fig.
Nagaan, onreg. o. w. met El., wanneer de
Die vrouw heeft klaauwen en nagels, is eene
voortduring , en met Z., wanneer de plaatsbooze reeks. *-, eene specerij, zie liruidnaverandering bedoeld wordt , te voet volgen :
gel.* - , een lang puntig ligchaam van bout,
Ik heb hem den ganschen dag nagegaan.
koper., enz. doch inzonderh. van ijzer,, spijIlijis haar lot aan de kerk nagegaan. *-,
ker: Ben houten , koperen , ijzeren nas-et ;
metH.,van uurwerken, achter zijn; fig. aan het
fig. Dat is hem een navel aan zijne doodhart gaan.*-, b. w. bespieden; fig. Iemand met
kist, dat zal hem voor den tijd in 't graf
looden schoenen nagaan.*-, ter hartenemen,
brengen. (Nagelag , o. later gelag.)
behartigen; fig. hetgene gezegd wordt , in ge—bak , m. —bloearn , y r. eene plant
dachten volgen; bedenken.*-,onpers.wimettl.,
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met welriekende bloemen. —bol, m.
—boor, yr. spijkerhoor. —borstel
borstel ter reiniging van de nagels der
vingers. —en, b. w. met nagels bevestigen.
—gat, o. spijkergat. —gruis, o. gruis
van kruidnagelen.—handel, m.—hout,
o.gedroogd of gerookt vleesch van runderbillen , elders rookvleesch geheeten. —kist
yr. —knipsel, o. —kop, m.
o. een gewas. —la, —lade, yr. -maag,
m. en vr. weinig gebruik., blbedverwant in
het zevende lid. —viand, Yr. --veep
yr. —nieuw, b y. gloednieuw,, geheel
nieuw. —punt, vr.—rinde, yr., - run,
0. eene verzwering aan den vingertop, waardoor de nagel van het vleesch losgaat.
—seliaar, , Yr. —smederij, yr.
—salad , m. —tang, yr. nijptang om
nagels uit te bairn. —ton , yr. vast,
by. met spijkers vastgemaakt. —vat, o.
—vlek, vr. vlek op den nagel. —vriend.
m. nagelmaag. —water, o. van d'ardelle.
—winkel m. —wortet m. wortel
%an een' nagel aan vinger of teen.
Nagemaakt, by. gemaakt, onecht, va/sch.
—genoeg, bw, genieenz. ten naaste bij.
—gepetus, o. diep nadenken. —gepepen, verl. dw. van napijpen. —geplozen , yen!. dw. van napluizen. —gereden, veil. dw. van narijden. —geregt, 0. laatste geregt, dessert —gerey en, veil. dw. van narijven.
o. naklinkend geschal. —geseholden,
•
d w. van naschelden. —gesehoien,
verl. dw, yan naschieten. —gesehoven
verl. dw. van naschui yen. —gesehreden,
verl. dw. van naschriiden. - geselsreven,
veil. dw. van naschrijven. —geslacht
0. later geslaeht (in volgende tijden). geslagen verl, dw. vati naslaan.
pen, verl. dw. van naslijpen.-gesiopen,
veil. dw. van nasluipen. —gesmeten,
verl. dw. van nasniiiten. —gesmolten,
verl. dw. van nasmelten. —gesneden,
verl. dw. van nasnijden. —gespogen,
yea. dw. van naspugen. —gespoten
verl. dw. van naspuiten. - gesproken
•
dw. .an naspreken.—gesprongen,
veil. dw. van naspringen. —gesteen, o.
bet nastenen. —gestegen veil. dw.
van nastijgen. —gesteu.n, o. nagesteen.
—gestoken, verl. dw. van nasteken.
—gestonken, verl. dw. van nastinken.
—gestoven , verl. dw. van nastuiven.
—gestreken veil. dw. van nastrijken.
—getogen verl. dw. van natiegen.
—getrokken, verl. dw. van natrekken.
—geven, on,gel. b. w. naderhand given.
o. W. met H. , to lasts leggen : Bern
wordt nagegeven , dat hij, enz.
slapper wordirn . merle ;even ;
toegeven , minder stcrk op ziju sink siaan. De beide laatslie
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beteekenissen sehijnen germanismen. —guy ing , yr. —gevlochten, yen/. dw.
van navlechten. —gevloden, verl. (1w.
van navlieden. —gevlogen, verl. dw,
van navliegen. —gevolg, o. gevolg. - gevreven , verl. dw. van navrijven. —gewas, o. dat later gegroeidis.—gewezen.
yen!. dw. van nawijzen. —gewogen, verl.
dw. van nawegen. - geworpen, verl. dw.
van nawerpen. —gewreven, vent. dw,
van nawrijven —gezang, 0. slotzaug.
—gezegd, verl. dw. van nazeggen.
—gezegen, verl. dw. van nazijgeu.
—gezeten, verl. dw. van nazitten.
—gezocht, verl. dw. van nazoeken.
—gezogen, verl. dw. van nazuigen.
—gezonden , verl. dw. van nazenden.
—gezongen , verl. dw. van nazingen.
—gezonken, verl. dw. van nazinken.
—gezonnen, verl. dw. van nazinnen.
—gezwolgen, verl. dw. van nazwelgen.
—,-gezwommen, verl. dw. van mlzwernmen. —gezwongen , verl. dw.
van nazwingen. —gezworen, dw.
van nazweren. —gezworven, verl.
van nazwerven. —gieren , W. met 11.,
naschreeuwen. a-., met Z., nawaggeleu.
- gieten , onset. b. w. later gieten ; aeliterna gieten ; gietend nabootsen. *-, w.
met H., na anderen gieten. —gietsei,
o. nagegoten beeld , enz. —gillen, b. e.)
o. w. met H., aeliter een' vertrekkende gi I len,
gissen, b. w. later gissen. —gisten
0. w. met H., nog een' tijd fang gistett.
glijdeu, on;e1: 0. w. met Z., gliklend
volgen. *-, met U., na de anderen glijden.
- gluren, o. w. met H., glurend met het
oog volgen. —gonzen, 0. w. met H., nog
eene pons gonzen. 4 -, met Z , gonzend volgen.
*- , b. w. met gegons nagooijen. —gooijen , b. w. nasuldten , nawerpen : &nand
stee pen nagooijen , ea, met zinverzetting,
le wand 'net steenen nagooijen. —graauwen , b. en o. w. met H achter den
rug van een' weggaande trammel/. - gran,
0. etgroen ; Op het na 'vas homen, iets
van de over8eschotene brokken krijgeo.
-graven , onget. b. w. fi ravend volgen :
Het spoor nab raven. Lie ookNamodden.
0. iv. m-A 11., na anderen fpven.
graveren, b. w. graverend nabootsen.
*-, 0. w. met H., na anderen graveren.
—grijpen, ongel. o. w. met H., achterna
grijpen. 7-grommen , b. en o. w. met
H., achter een' weggaande grommet), -harken, b. w. nog eens harken , overharkon.
0. W. met H , nog eene poos harken.
--hekelen, b. w. nog eens hekelen. *-,
o. w. met nog eene poos hekelen.
—11.zrfst m. ein le van den littrist begin
der win termaanden.
angel.
ea gel. o. w. met H., lig. liaken naar ,
70
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najagen. —hinken, a. w. met II., wanneer de voortduring , en met Z., wanneer
de plaats y erandering bedoeld wordt, hiukend
volgen. –hippelen, –Itippen , zie
Nahuppelen. –hoede , zie het
meer gebruikelijke Aehterhoede.
—hoepelen o. w, met II. , achter
iemand boepelen. —hoereren , b. w.
fig. in de bijbelyert. af4odisch navolgen.
_honen o. w. met 11.. yi mincer de
voortduring, en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt, hollend volgen.
o. m. met Z., hompelend
volgen. hoot o. hooi van nagras.
—huilen b. en o. w. met H., met gebuil nasehreeuwen. —bunkeren o.
w. met H., achter iemand hunkeren ; hunkerend volgen. —huppelen o. w. met
H., wanneer de voortduring , en met Z. ,
wanneer de plaats y erandering bedoeld wordt,
huppelend. volgen. —ijlen o. w. met Z.,
ijlend naloopen. —ijver,, m. vlijt om een'
ander' te evenaren : Een edele naijver.
hoovaardige begeerte om niet voor een'
ander' onder te doe!) : Een boosaardige
naijver. —ijveraar, —ijvernarster,, yr. in een' goeden zin , rnededinger;
in een' kwaden zin , tegenstander. —ijveren., o. w. met H. , weinig gebruik. ,
trachten te evenaren. —ijverig (-er ,
-st,) b y . die iemand tracht te evenaren ;
afgunstig : IVaijverig op iemand zijn.
—jaagster , yr. die najaagt. —jaar,
0. laatste gedeelte des jaars ; herfst. -jaarsbloem y r. -jaarsblad, o. -jaarskoorts , y r. –jaarslooveren
0.mrv.–jaarsmis, vr.--Jaarsweer,
o. –jaarsregen –jaarsziekte y r. –jaarszon , y r. –jagen, gel. en ongel. b. w. nadrijven.
0. w. met H., fig. sterk begeeren : De vermaken najagen. df-, met Z., jagend volgen.
—Jager, m. yr. —jagt,
Yr. ikerige vervolging. —ja,mmeren
b. en 0. W. met H., jammerend naroepen.
—janken b. en o. w. met H., jankepd
naschreeuwen. —joelen , o. w. met 11.,
joelend naroepen. —jouwen, o. w. met
H., jouwend naroepen. —juiehen o.
w. met H., juicbend naroepen. —kaatsen , b. en o. w. met H. , na anderen
kakelen o. w. met H. ,
kaatsen.
na anderen kakelen. b. w. het gekakelde
nabootsen of overbrengen. —kallen , b.
w. navertellen. —kammen , b. w. nog
eens kammen.*-, o. w. met H., na de anderen kammen. —keeren , b. w. nog eens
keeren of vegen. o. w. met
H., achter iemand , die heengaat, keffen.
(Naken o. w. met Z. , naderen , genaken.) —kerk , vr. gemeenz. : in de
,wkerk blijven , niet aanstonds uit de kerk

te huis komen. —kermen , h. en o. w.
met H., kermend naroepen. —kijken
ongel. o. w.met H., (een' weggaande) nazien,
h. w. gemeenz. nazien naar iets kiikert:
Bebt sij het al nagekeken? o. fig. in : Het
nakijken (nafluiten) hebben. —kind o.
kind uit een tweede , enz. huwelijk.
y r. het naken.) —kla,dden
b. w. slordig namaken , hetzij eene teekening,
eene schilderij of een schrift. —klagen
b. w. klagerid naroepen. —klank , m. een
na den eigenlijken klank nog eene poos aanhoudende klank , die gedurig in sterkte
vermindert ; fig. hetgene aan iets y oortreffelijks in vroegere tijden her innert. —klappen, b. w. van een' vogel , nazeggen ; nayertellen.*-, o. w. met H.. met eerie zweep
achter iemand klappen. —klauteren ,
0. w. met Z., klauterend volgen. —klimmen , ongel. o. w. met Z., klimmend volgen. —klinken, onget o. w. met H.,
aanhouden met klinken ; achter iemand
—kloppen , b. w. nog eens
kloppen. o. w. met H. , nog eene poos
kloppen. —klossen o. w. met Z., klossend volgen. —klueht, yr. kluchtig nastukje ; fig. aardigheid na den alloop eerier
bijeenkomst , enz. —kluiven, ongel. b.
w. nog eens of op nieuw kluiyen. —knaging, yr. fig. naberouw. —knappen
b. w. as anderen of later knappen : We zullen nog eene fleschnaknappen.*-, o. w. met
H., suet eene zweep achter ietnand knappen.
—kneden , b. w. overkneden, nog eens
kneden. —knorren , b. en o. w. met H.,
knorrend naroepen. o. w. met Z., knorrend volgen.: —koeteren b, en o. w.
met H., koeterend napraten. —koken
b. w. koken wanneer eene andere spijs gaar
is; op nieuw koken.*-,o. w. met H., later of nog
eene poos koken. —komeling m. en
yr. (des -s, mrv. -en,) die na ons komt of
leeft , nazaat. —komelingsehap, yr.
nakomelingen. —komen onreg. o. w.
met Z . , later komen , volgen : Ga maar,,
ik zal nakomen ; van bier : Het nakornende
geslacht , d. i. het geslacht , dat na ons
komt ; fig. op olgen , volbrengen : lemands
bevelen nakomen. Zij is hare belofte niet
nagekomen. —korner m. (des -s, mrv.
-s,) opvolger ; nakomeling. —koming
yr. fig. volbrenging. --komst, y r. latere
komst ; fig. ongebruik. nakomelingschap.
—hoop m. latere koop. —kraaijen,
13. en o. w. met H., eigenl. en fig. kraaijend

naroepen. —kraam yr. gevolgen eener
kraambevalling. —krabbelen , b. w.
krabbelend naschrijven, zie Krabbelen.
—kraut, y r. buitengewone courant.
—kreet m. kreet , die later wordt aangebeven. —krijgen ongel, b. w. er
toe krijgen of bewegen om te volgen.
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—kriigen , o. w. met H., nog eene loos
krijg voeren. —krijsehen , ongel. en
gel. b. en o. w. met H.. met gekrijsch naroeperi. —krijten , onyel. b. en 0, w.
met II., krijtend naroepen. —kroost , o.
nakomelingen. —kruijen , onpel., onreg.
en gel. b. w. op een' kruiwagen nabrengen.
4-. o. w. met H., iemand met een' kruiwagen
volgen; van eerie kruijende rivier, nog eenigen
tijd kruijen. -kruipen, ongel. o. w. met H.,
wanneer de voortdmeng , en met Z., wanneer
de plaatsverandering bedoeld wordt, krui •
pend volgen. —krnisen , o. w. met Z.,
kruisend volgen op zee. —kuaieren ,
o. w. met H, wanneer de voortduring, en
met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
wordt, knijerend volgen. *-, h w. iemands
kuijeren nabootsen. 2kuiselsen , b. w.
weinig gebruik. op nieuw knischen ; fig.
nabootsen , na4en. —kuisciter,, rn.
—kuisching , yr. —kunde , yr.
weinig of niet in p;ehria , later verkregene
kunde. —kuur, yr. genezing, die op de
badkuur volgt. —kwaken, b. en o. w.
met H., kwakend naroepeti. —kwalien,
It en o. w. met H., bet gekwahe van anderen
nabootsen. —kwelen , b. w. kwelend
nazingen. —kwijnen , o. w. met R., nog
eene boos kwijnen. —labben , o. w. met
IL, achter iemands rug kwaad spreken.
—lagehen , onyel. o. w. met H.. aehter •
den rug van eon' weggaande spottend lagehen.
chter—laten
—laten , ongel. b. w. bij zijn' dood a
; fig. verznimen : Laat niet na, er
kennis van te geren. k..., afwennen , laten
y aren.—latensehap , yr. hetgene men
bij zijn' dood aehterlaat. —latig, (-er,
-MO b y . en bw. zuimachtig, aehteloos.
—latigheid, y r. —hating, yr.
—leen, 0. aehterleen. —lekken, o.
w. met H., wanneer de voortduring , en met
Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
wordt, later Iekken. —flente, Yr. laatste
gedeelte der lente. —leppen, b. en o. w.
met H.. later leppen. —levee, 0. w, met
H., na anderen in 't Leven blijven ; fig. Lich
naar jets rigten , nakorner, . op.oigcn. in
deze beteeken is gebrui kt men het t lions ook a Is
b. w. *--, o. bet lever na bet overlijden van
anderen. - lever, m. (des -s, mrs. -s,) die na
anderen hlijft leven• - lezen , angel. h. w.
naoogsten: Men leest druiren na, den wijngaard en. *-.opsiaan en overlezen. *--,0. w. met
H.. in het lezen volgen ; na de anderen lezen.
—iezing, Yr. het nalezen ; bet nagelezene,
—liehten , IL w. achter iemand met een
lick volgen. --liegen , ongel. b. w.
iemands leugens navertellen. —likken ,
b. w. nog eens likken, —lobberen , 0,
w. met Z., lobberend volgen: —loeijen ,
b. en o. w. met H., loeijend nasehreeuwen.
—loeren , o. w. met H., loerend nakijken.

Name
—loeven , o. w. met Z., loevend volgen.
—loop , m. loop : Veel naloop hebben ,
sterk gezoelit worden. —Joopen , ongel.
0. w. met H., wanneer de voortduring, en met
Z., wanneer de plaatsverandering bedeck!
wordt , iernand loopende volgen : Hij heeft
al moor long de awls jes nageloopen. Is it de
bond nayeloopen? ; fig. Het geluk loopt
hem na, baj is al tijd gelukkig. De melk
loopt elkander na , is geschift. —looper,,

m. vervolger. —looping , y r. vervolging.
— loopster . yr. —luiden , —luijen , o. w. met II., nog eene pons luiden.
--luisteren, o. w. met H.. in de rigting

van een' weggaande luisteren. *-, b. w. een'
weggaande influisteren. —luizen , b. w.
nog eens luizen. —maag, m. en yr. bloedvriend , bloedvriendin. — inaaijen, h. w.
later maaijen , wat andere maaijers laten
staan. *-- o. w. met H., achter iernand maaijell. —manijing, yr. — maaisel , o.
nagemaaid eras , hoof , enz. —snaak , yr.,
—maaksel, o. dat nagemaakt of onceht
is. —maakster, , y r. die narnaak t.
--mania, bw. doch meestal hiernamaals,
later, in bet toekomende. —maand, yr.
het laatste gedeelte of het einde der maand.
—maauwen, b. en o. w. met H., maauwend naroepen. —snaauwing, yr.
—maken. b. w. maken gelijk een ander:

Hij maakt alles na. Nagenzaakte paarlen.
*-, op de wijze van een' ander' maken :
remands gebaren namaken.*-, naschrijven,
nateekenen : Men maakt iemands hand na.
Nagemaakt geld. —maker, m. —van•
king, yr. —malen, ongel. b. en o. w.
met H., later malen.*-, gel. b. w. nascbilderen. —markt, y r. afloop of einde van
de markt. —meeuwen, zie lila-

maauwen.
Namelijk, bw. hetwelk client, om iets, dat
slechts in bet alp;erneen is opgegeven, met
name te noemen : Wij ontmoetten er verscheidene kennissen , nantelijk Graafla nd , Heijink. enz. (Namelken ,
ongel. b. en o. w. met H,, later melken.)
—loos. by. zonder naam ; ongenoemd ,
waarvan de naam onbekend is : Eennameloos
sehilyver. *-, niet onderteekend : Namelooze
brier en. —loosheid , yr.
Naznennen. b. w. achterna mermen. -mop
ten, onyel. b. w. meten, om te zien,of een ander goed heeft gemeten. —meting , yr.
Nalssidda,g, m. tijd van den middag tot den
avond : Van namiddag , dezen namiddag.

—beurt, yr. —bezoek , o. -dienst,
y r. —kerk, yr. —preek . yr. —rust,
yr. —siaap, m. —slaapje, o. —studie, yr —taak, yr. --tijd, m.-uur,
o. —wandeling , y r. —werk , o.
—zon , yr.
Nam's, yr. herfstmis, fig. Hij is in de names
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getreest, zegt men van iemand, die fang na het
cinde der mis te finis komt. -modden.1). w.
nog eens modden. —moeten, onreg. o. w.
met H., waarbij een ander werkw. is uitgela-

Naro
—ragen, b. w. nog eens ragen. —raging, yr. —ramsnelen, o. w. met H.,
ach ter den rug van een' weggaande ramtnelen.
• met Z., met gedrutsch volgen. h.
w, ramtnelend napraten. —ratelen, o. w.
met H.,achter cote weggaande ratelen; naderhand ratelen.
Narcis yr. (mrv. -sen,) een bolgewas met
welriekende bloemen. —sebloem , yr.
—sebol, m. --sesteen, m. zekere steen
hij de ouden.
Nardus, yr. eene grassoort in Oost-Indie met
een' langen wortel van een' bitteren smack.
*-, m. (van den een daaruit verkregen
welriekend water of olie. —gear m.

ten : ik *noel hem na (gaan, reizen, rijden,enz.).
-nacht , m. tijd na middernacht. —neef,
m. kleinzoon ; fig. late nakomeling. —neurien, b. w. neuriend nazingen. —nenzen , b. w. in sommige streken , neuswijs na
zoeken of onderzoeken. yr. kleindochter: fig. late nakomeling. -noemen,
I). w. later noemen, doch enkel in het verl. dw.
als hijv. naamw.: De nagenoemde getuigen.
—noen, m. (des -s,) namiddag : Des
nanoens om 3 uur. —nut, o. fig. genot of
—reuk m.
nitspanning na eene nutsvergadering. —oo
gen. b. w. met de oogenvolgen. -ooging, Narede vr. slot eener rode ; naschrift ,
naberigt. —,regten , b. w. fig. weinig
vr. —oogst, m. nalezing. —oogsten,
gebruik. nadoem namaken. —reizen
b w . nalezen. —oogsting, vr. (Nap ,
o. w. met Z., een' reizende volgen. -rekem. (des -s, nary. -pen,) een rondo uitgeholde
nen , b. w. overrekenen mat iemand gerehonten bak , veelat met een handvat , om er,
kend heeft ; berekenen. —rekening
eenig vocht mee te scheppen.) —pein
y r. —rekken , b. w. later rekken ;
zen, 1). w. peinzend over iets nadenken.
nog eens rekken. o. w met Z., fig. ge—peinzing, yr. —percent, b. w. nog
meenz. naloopen , nazetten. —rennen ,
eens person. —persing; yr. —peuren,
o. w. met Z., rennend volgen. (Narigo. W. met H., manneer de voortduring, en met
heid, (mrv. -heden,) naarheid; naar voorval
Z., m anneer de plaatsverandering bedoeld
of ding.) —rigt , o. (des -s , mrv. -en,)
wordt , gerneenz. naloopen. (Napgat zie
tijding , mededeeling , min uitvoerig berigt
Xapkruiper.) —piepen , o. w. met
van eene gebeurtenis: lemand. narigt van iets
B., een piepend golutd achter een' woggaande
doen toekomen. voorsehrift , onderrigting,
maken. —pijpen, ongel. en gel. b. w.
waarnaar men zich te gedragen heat. —rijiemands pijpen nabootsen of herbalen.
den , ongel. b. w. rijdend navoeren : De
(Napkruiper,9 m. iemand , wiens
koetsier reed zinc' beer den wager na.
ligchaam , bij B emis van beenen , in een' nap
• o. w. met Z., rijdend volgen. *1 -, met H.,
rust , om zich alzoo voort te bewegen.)
fig. gemeenz. iemand tot zijto pligt noodzaken
eens met
—pleisteren,
of aansporen : Gij hebt dien knaap niet
pleisterkalk bestrijken. —ploegen, h.
genoeg nagereden. —rijgen , angel. b.
b. en o. w. met H., later
nog eens pioegen.
w. later rijgen. —rijpen o. w. met Z.,
ploegen. —pluizen, ongel. b. w. nogrnaals
later of naderhand rijp worden. —rijven,
pluizen ; naauwkeurig onderzoekett of
angel. en gel. h. w. nog eens rijven. —roelnavorschen. —pluk m. het naplukken.
jen, b. w. roeijend achterna voeren, o.
-plukken, b. w. later of ten tweeden male
w. met H. , wanneer de voortduring , en
plukken. —pok, yr. eene pok, die zweert,
met Z wanneer de plaatsverandering bedoeld
wanneer de andere reeds afgevallen zijn.
wordt roeijend volgen : zijn hem na—polijsten., b. w. nog eens polijsten.
geroeid —roep , m. het naroepen ; fig.
—polijsting, yr. —polsen, b. w.
gerucht van iets naderhand. —roepen,
nog eens polsen. —post, yr. latere of
ongel. h. w een' vertrekkende iets toeroepen:
laatste post. (Nappedrassijer, m.
De woorden , die hij mij nariep , waren
man, die nappen vervaardigt.) —praat,
niet te verstaan. iemand seheldwoorden
rn. bet napraten Ik wil er seen' napraat
naroepen. of bij verkorting : lentand navan hebben , ik wil niet, dat men er van
een' weggaande uitjouwen.
roepen, d.
prate. —praatster, yr. --praten , b.
• o. w. met H., iemands roepen nabootsen :
w. nazeggen ; achter iemands rug praten. -,
De knaap roept .den koekoek na. —rofo. w. met H., nit spotzucht naspreken.
felen , b. w. ruw en haastig namaken.
—prater, m. -prating, yr. -pre 'eh,
—ronen, b. w. achter eene weggaande
yr. fig. nakerk. —preeken, b. w. hetvoortrollen : Rol mij het vat maar na.
geen een ander gepreekt heeft preeken. -,
nog eens rollen rollend namaken. *-, 0. w.
o. w. met II., een' preeker navolgen of
met Z., rollend volgen. 4E-, met H., nog
nabootsen. ear , m. (des -s, mrv. -ren,)
eene poos rollen.-rooken,b.w.later rooken:
poetsemaker : Ben nar met bellen. waar.Ik zal een' eigaar narooken. nog eens
wijze gek ; dwaas , zot ; gemeenz. narreslede.)
rooken : Deze twee hamrnen zullen nog ern
--read, rn. raad , die te laat komt.
b. W. nog
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paar dagex nagerookt moeten worden.*-,
0. w. met H., nog eerie poos rcoken.
—roomen , b. w. ids: De melk narootnen, d. i. den room , die na de eerste rooming
nog boven gekomen is , aficheppeu. --rossen , b. w. nog eens rossen. *--, o. w. met
Z., fig. met snelheid najagen. —rouw
m. naberouw. —rouwen o. w. met H.,
nog eene poos rouwen.
Narrebel, y r. bel van een' nar. —rekap,
vr. zotskap. —ren o. w. met H., wanneer
de voortduring, en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt, met de narreslee
rijden. —repoets —repots , yr.
zotternii. —reslede —reslee, yr.
eene veelal fraaije slede , waarrnede men
over de snecuw en oak wel over het ijs rijdt:
de naam is ontleend van de bellen (narrebellen), waarmede het paard behangen is.
Arren te zeggen en te schrijven is betagelielijk.
—retuig o. getuig met narrebellen ; fig.
zotternijen. —rewerk, o. dwaasheid ,
zotternij. —rig , (-er, -st,) by. fig. genielij k, ontevreden , ijzegrimrnig, dears. —righeid, yr.
Narukken, 0, w. met Z., rukkend volgen,
zie Rukken. —runnen zie Narennen, (Narwal m. (des,-s, rimy.
-s, -len,) eene soort van walvisch met een'
vooruitstekenden tand , die als een Koren
op de linkerzijde van bet bovenste kakebeen
staat , zeeeenhoren.) —schallen o. w.
met H., schallend naklinken. schaven,
b. w. nog cane poos schaven; gladder schaven.
--seheiden, ongel. b. w. later seheiden.
—schelden, o. w. met H , met scheldwoorden vervolgen. —schempen zie
—schetsen b. w.
schetsend namaken. —sehieten ongel.
b. en o. w. met H., achter een' weggaande
sehieten. met Z., naspoeden : Hij sehoot
Item na onder water.*-, p!otseling navallen.
—schijnen, ongel. o. w. met H., in de
rigting van een' weggaande schijnen ; later
schijnen.
schikken , b. w. nazenden.
—sehilderen, h. w. schilderend navalgen of namaken. schildering yr.
- schiinpen, b. w. nasclielden. - schip,
0. schip, dat na eerie koopvaardijvloot binnen
komt ; fig. Met de nasehepen kornen ,
achteraan komen , later dan anderen gcreed
zijn. schoppen , h. w. schoppend nawerpen. 0. w. met H., achter een' weggaande schoppen. —schouw , yr. laatste
sehouw. —schouwen b. w. voor de
laatste maal schouwen ; nazien. —schouwing, y r. —schrabben, —schrapen , —sehrappen, b. w, nog eens
schrabben , enz. —sehreeuwen , b.
en o. w. met H., achter een' weggaande
schreeuwen. —sehreijen, b. en a. w.
met H., schreijend naroepen. —schrift, 0.

Nasn
nagcmaakt schrift ; afschrift ; aebteraan gevoeffde woorden in een' brief, postserip
tum. —schrijden, ongel. o. w. met Z.,
met groote schreden volgen. —schrijy en , ongel. b. w. schrijvend nabootsen :
Schrigft dit voorschrijt na. nit iemands
mond opschrijven ; ?iet verzuimde naderhand
schrijven ; in een' brief nazenden.*-, o. w. met
H., door brieven geregtelijk yervolgen: Men
sehreef den moordenaar overal na.
—schrijver, m. kopiist. —schrijving, y r. —schrobben, b. w. nog
cens schrobhen. —schudden, b. w. nog
eens schudden. —schuifelen, o. w. met
H., schuifelend nablazen. —schuijeren,
b. w. later schnijeren ; nog eens schuijeren.
—schuimen, b. w. nog eens schuimen; op zee, na anderen rooven.*-, o. w met
H., nog eene poos selillimen.—sehuimer.
m. —sehuiven • angel. b. w. achter can'
vooruitgaande schuiven Iemand een' stool
nasehuiven.*-, o. w. met Z., na een' ander'
megsluipen. —sehuren b. w. nog eens
schuren. —slaan onreg. b. w. door slaan
namaken : lentands trier& naslaan. Dukaten
naslaan. *-, opslaan en nalezen : Eene pleats
in den Bijbel naslaan.
door slaan doen
volgen. 0. w. met H., in bet balspel , na
cell' ander' slaan; ontijdig slaan, van klokken,
later dan andere slaan. —slag, m. latere
slag ; eerste slag na het heele of halve uur,,
tegenstell. van voorslag of klik ; nageslagen
teeken ; nageslagen munt. —sleep , m.
gevolg , stoet; fig. gevolgen. - slenderen,
slenteren , o. w. met Z., slenterend
volgen. —slepen, b. w. achter zich
slepen ; fig. naauw aan zich verbinden ,
weinig gebrilik. : Hij sleepte zich al de
soldaten na. *-, o. w. met H., slepend volgen : Niettegenstaande de pooten nasleepten. —sleuren, b. w. naslepen.
ren o. w. met Z., naglijden . —slijpen,
angel. b. w. later scherper slijpen , nog eens
slijpen ; door slijpen nabootsen. —slijping, y r. slikken, b. w. naderhand
slikken. —slingeren, b. w. met eete
slinger nawerpen.*-, o. w. met Z.,slingerend
volgen. —sluipen , ongel. o. w. met Z.,
iemand sluipend volgen. —smaak, m.
smaak , die van iets in den mond blijlt, ; fig.
naberouw. —srnaken o. w. met H., een'
nasmaak overlaten. —sinaithen b. w.
met een/ smak nagooijen. —smart, vr.
smart , die men na iets gevoelt. - srneden,
b. w. smedend namaken ; later srneden.
--smelters, ongel. b. en o. w. met Z.,
naderhand smelter). —smert, zie Nasmart. —smijteu, angel. b. w. nawerpen. o. w. met H.,
smullen , nadat anderen gedaan hebben.
—snappen, zie Naklappen.
—snellen o. w. met Z., met snelhcid
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volgen. —snijden , ongel. b. w. door
de guig nasteken , zie Guig. *-, later
snijden namaken ; later snijden. —snoeisteken : Steek die plaggen nog na. -steljen , b. w. nog eens snocijen , waar men niet
len , b. w. weinig gebruik. minder achten.
In de beteekenis van 1 a g er l e g g en zou
wel gesnoeid 'weft. —snorren , o. w.
met Z., snorrend volgen.-snuffelaar,m.,
het voor een' germanismus worden gehonden,
—snulfelaarster,, yr. -snulfelen,
schoon vroegere schrijvers bet meermalen in
h. w. nieuwsgierig nazoeken. —snuffedien zin gebruikten. —stelling, yr.
-stenen, -steunen, o. w.met EL, achter
ling, vr. — snuffelster,, y r. —spatten , o. w. met Z., spattend volgen : Bet
een' weggaande steunen. *-, b. w. steunend
bloed spatte ons na. *-, met H., nog eene
nabaauwen. —stevenen, o. w. met Z.,
stevenend volgen. —stijgen, ongel. o. w.
poos spatten. —spel , o. spel ten besluitc ,
finale; nastuk. —spelen, b. w. spelend
met Z., naklimmen. —stikken , b. w.
stikkende namaken. --stinkers, ongel.
volgen ; fig. nabootsen ; later spelen. *-, o. w.
o. w. met H., cen 'stank nalaten. -stippen,
met H., nog eenigen tijd opelen. -spellen,
h. w. met stippen naschetsen. ---stollen,
b. w. spellend navolgen. —spelling, y r.
--speuren, b. w. op het spoor nazoeken: b. w. met den stoffer navegen. —stooten,
ongel. b. w. door een' stoot doen volgen.*-,
Bet wild naspeuren ; fig. naauwkeurig
nagaan: Den loop der zon naspeuren.
o. w. met H., een' stoot achterna geven.
—stormen, onpers. w. met H., nog eene
—speuring, y r. (nirv. -en.) —speurlijk , by. na te speuren. —spoeden, o.
poos stormen. *-, o. w. met Z., met groot
w. met Z., met spoed volgen. —spoelen ,
gedruisch nakomen , stormend volgen.
—storten . b. w. stortend nagieten of
b. w. nog eens spoelen. —spoeling, vr.
—sponsen, b. w. sponsend nabootsen ;
nawerpen.*-, o. w. met Z., stortend navallen. —sloven, b. en o. w. met H,, nog
nog eens sponsen. —spoorlijk , zie
eene poos sloven. —streven, o. w. met Z.,
Naspeurlijk. — sporen, zie Naspeuren. — sporing , zie Naspeustrevend naijlen ; fig. trachten na te volgen.
—strijken . ongel. h. w. nog eensstrijken.
ring. —spraak , y r. fig. gerucht: Er
loopt eene kwade naspraak van Item.
overstrijken. *-, o. w. met Z., strijkend vol-spreken , ongel. b. en o. w. met H.,
gen; na iemand weggaan. —strijking,
y r. —stroomen o. w. met H., nog eene
sprekend nazeggen : Ik moest alles woord
voor woord naspreken. Iemand kwaad
poos stroomen.*-, met Z., stroomend volgen.
—stroopen , b. w. na anderen stroopen.
naspreken, d. i. hem lasteren. *-, iemands
—strooper, rn. —strooperij , yr.
spreken nabootsen. —sprengen ,
—stuiven , ongel. o. w. met H., nog eene
-sprenkelen, b. w. nog eens sprenkelen.
poos stuiven. 4L, o. w. met Z., stuivend na—springen , ongel. 0. w. met Z., springYliegen ; fig. snel en ordeloos volgen. -stuk,
end volgen: Hij sprong hem aanstonds na.
s--, met 11., iemands spring en nabootsen.
0. klein tooneelstuk, dat na afloop van het
Yoornaamste stuk gegeven wordt. --sturen,
—sprokkeien , b. en o. w. met H., na
b w. nazenden. —sukkelen , o. w. met
anderen sprokkelen. —sprokkeling,
Z., sukkelend volgen.
yr. het nasprokkelen ; inzonderh. fig. van
letter y ruehten: M zend u mijne nasprokke- Nat, (-ter, -st.) by. van eene vloeistof ZO J
lingen. —spugen, ongel. b. en o. w. met
doordrongen , of op de oppervlakte zoo bedekt , dat milks voor bet oog zigthaar is :
H., naderhand spugen. —spuiten , ongel. ,
Een natte doek. Nat weer. Een nat friar.
b. en o. w. met H., later of nog eens spuiten.
lore wangen zijn nat van tranen. Natte
—spu-wen, b. en o. w. met El., naspugen.
waren , bij v. wijn , azijn , enz. ; sommigen
—stamelen , —stameren , b. en o.
willen . dat de olie er niet toe behoort : fig.
w. met H., stamelend naspreken ; fig. gebrek.
gemeenz. Ben natte brooder. of Een broeder
kig nazeggen. --stampen, h. w. nog eens
van de natte gemeente , een drinkebroer.
stampen ; later stam pen. *--, o. W. met H., na
*-, o. (des -s,) hetgene nat maakt: water;
anderen stampen. —stank , m. stank, die
regen ; waterplas ; sop ; op sornmige plavisen,
nablijft ; fig. slechte naam , dien men ach ter-

—stappen,

o. w. met Z., wanneer

sans , gesmolten boter of vet, enz. . dat men

de voortduring , en met H., wanneer de
plaatsverandering bcdoeld wordt, stappende

bij Mire aardappels, enz. eet : Mag ik nog
een' lepel-vol flat? ).--, drank; fig. gemeenz.:
Hij lust zijn nat en droog (zijn natje en
zijn droogje) wel. Zie ook Aalbessenat,

laat.

volgen ; iemands stappen navolgen ; fig.
nastreven; met zijne gedachten nagaan ,
lirnivenat , Vleesehnat, enz. *-,
nasporen. —staren, o. w. met H., starend
bij zeelieden . zee , anders Pekelnat , zeenazien. — stelien, angel. b. w. met eene
nat. —aehtig , by.
graveerstift namaken. 4"-., b. en o. w. met H.,
een' steek naar een' weggaande doen ; in de , Natafelen , o. w. met H., na anderen
rigting van een' weggaande steken: Het booze i tafelen. —teekenen , b. w. teekencnd
wijistak hemnog de vuist na; fig. Iemancl I volgen of namaken. —teekening , yr.
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natuur vdn den usen-sch, zijne oorspronkelijke
(mrv. -en,) het nateekenen ; nageteekend
gesteldheid. De natuur helpt zich zelve.
stuk. —telen b. w. naderhand telen ;
5-, de oorspronkelijke verschillende gesteldnaar cen ander ras telen. —teling, yr.
heid van het ligchaam en dear geest der
—tellen, b. w. op nieuw teller). —telmenschen en de daaruit voortvloeijende yenling, y r. —temen, b, en o. w. met H.,
schdlende eigenschappen : Eene sterke natemend napraten. (Nater, vr. (mrv. -s,)
tuur hebben. Zijne natuur geweld aandoen.
eene soort van slangen , die schilden onder
*-, in de godgeleerdh. als tegenstelling van
den buik hebben.) —teren, o. w. met
open baring: Het lick der natuur.
H., later den pot verteren. —teren, b. w.
eerste oorspronkelijke gesteldheid van een
naderhand of op nieuw teren of beteren.
ding : In den stand der natuur
Nateriong , y r. een kruid , addertong.
tegenstell. van kunst of onderrigt : Eene
—wortel m. adderkruid.
gave der natuur. de in alle wezens oorNatgierig , (-er, -st,) by. genegen tot den
sprotikelijk getegde en de verscheidenheden
drank. —gierigheid, yr. --hals,
en veranderingen in zich besluitende kracht
m. en yr. die veel drinkt ; inzonderh. die
als eerie eettheid beschouwd , wanneer men
awl den drank verslaafd is. —heid yr.
daaryan dikwijls als van een op zich zelf
Natie, y r. (mrv. -iert,) de inboorlingen van
bestaand wezen spreekt: De gang der natuur.
cen land , voor zoo verre zij een, gemeenDe natuur maakt Beene sprongen. Den tol
schappelijken oorsprong hebben: De Duitsche
der natuur betalen , sterven. De stem der
natie. gemeenz. Joodsehe natie : .Hij is
natuur volgen. de gansche omvang van
van de natie , behoort tot de Joodsehe
alle ligchamelijke dingen , en meer bepaald
natie.
van alle ligcharnelijke dingen op aarde : De
Na,tiegen, ongel. 0. w. met Z., (ik toog
drie r4ken der natuur. De schoone natuur
na, nagetogen,) natrekken. Enkel de vent.
genieten. in de beeldende kunsten , alle
tijd en het veil. dw. ziju in gebruik. -tijd,
zigtbare voorwerpen : Naar de natuur teekem. nazomer ; herfst. —timmeren, b.
nen.—beschou.wer, m. —beschouw. timmerend namaken. (Natje, o. (des
wing , yr. —beschouwster , vr.
-s,) verkleinw. van nat, zie Nat.) -togt,
-beschrijver m.—beschrijving,
m. weinig gebruik. achterhoede. —tory r. —boek, o. —drift, yr. instinct.
schen, b. w. torschend nadragen.
—kenner, in. —kennis, yr. -kind,
—trackten, o. w. met H., ijverig najagen.
o. mensch , die overeenkomstig de natuur
—trappen, b. en o. w. met H., later
leeft. —kande, y r. wetenschap , die ons
rappen ; nog CCIIS trappen —tred, m.
de eigenschappen der ligchamen leers kennen,
het natreden. —treden, ongel. o. w. met
zonder dat wij ze scheikundig ontleden.
Z., tredend volgen; fig. navolgen::De braven
— kundig , by. betreffende de natuurnatreden. :*-, b. w. iemands treden namaken:
kunde : Natuurkundig schoolboek.*-, in de
Iemands voetstappen natreden. *-, na
natuurkunde bedreven. —kundige, m.
anderen neertreden. —treding, Yr. naen vr. (des -n, mrv. -n.) —leer, yr.
tred. --trekkers , ongel. o. w. met Z.,
—lijk, (-er, -st,) b y. en bw. overeenkom.een' voorttrekkende volgen : De vijand trok
stig de natuur, in de natuur gegrond , aanons tot W. na. b. w. achter eery ' weggeboren : Het natuurlijke verstand. De nagaande voorttrekken : Wij trokken hem
tuurljke wijsbfgeerte . De natuurlijke dag,
den wagen na. —trippelen, o. w. met
de tijd van 24 uren. Dat is geen natuurlijkeZ., trippelend volgen.
honger. Zen' natuurlijken dood sterven.
Natten, b. w. nat maken , bevochtigen
Het natuurlijke leven. Een' natuurlijken,
Nen nat hetpapier (tot drukken) , de zeilen.
afkeer van iets hebben. Het dansen is den
Bet geschut natten , met water verkoelen.
honden niet natuurlijk. De natuurlijke—tigheid, yr. het nat of vocht , de
pligten. Natuurlijk haar. 1Vatuurlijke af,
vochtigheid.
gang, die niet door kunst is veroorzaakt..
Natuimelen , o. w. met Z., tuimelende
lit volgt natuurlvk uit uwe :telling. *-,
narollen of navallen. —turen , o. w. met
ongekunsteld , naauwkeurig , zoo als het
H., turend nazien.
behoort : Hij speak natuurlijk. *-, buitea.
Naturen , (van natuur,) o. w. met 11., weinig
het huwelijk geteeld : Natuurlijke kinderem.,.
gebruik. tieren , aarden.
—lijkheid, yr. —mensch, m. naNatuur, yr. (mrv. -uren,) de oorspronkelijke
tuurkind. —staat, rn. staat of stand der.
acrd en inrigting van een ding , waarnit zich
natuur. --verschijnsel, o. verschijnsel
alle verscheidenheden en veranderingen
natuurlijk verschijnsel.
later) verkiaren , of eene in de ligchamen
in de natuur
aanwezige kracht , welke die verscheiden—werking, yr. —wet, yr.
heden en veranderingen bewerkt : De natuur Navagen , zie Navegen. —vallen,
der dingen onderzoeken. De steen is van
ongel. o. w. met Z., vallend volgen. —va.
nature hard. De natuur der zaak. De
een , ongel. o. w. met Z., varend volgen.

-- 560 —

Nawo

Nave

b. w. navoeren , zie 'Waren. (Nave,
zie Naaf.) —vegen , b. w. nogrnaals
vegen ; achter iemand vegen .Hij veegde
rnif het stof na.
Navel, m. (des -s, mrv. -s,) eigenlijk het
middelpunt van iets; in 't gebruik de navelstip des buiks als bet middelpunt van 't menschelijke ligchaam , waar de nayelstreng is.
—ba,nd, m. band om den buik van een
pas geboren kind, om den navel neer te
drukken. — breuk yr. een darmbreuk in
de navelstreek. breulkig, by. die eene
navelbrenk heeft. —doekje, o. navelband. —kruid, o. naam van oaderscheidene planten. —pleister, yr. —punt,
o.fig. middelpunt.—streug, yr. de vleezige
buis , welke bet ongeboren kind met den
moederkoek verbindt. —swijze, by. en
bw. als een navel. —vormig, by.
Naverhaal , o, het naverhalen ; bet naverhaalde. —verhalen, b. w. naderhand
verhalen. —vertellen, b. w. verder of
aan anderen vertellen. —vertelling,
yr. —vertelsel , o. —vertrekken,
o. w. met Z., later of na anderen vertrekken.
—verwant, b y . van nabij verwant. '-,
m. en vt.nabestaande.-verwantschaP,
y r. de naverwanten. o. het naverwant
zijn. — verwen , b. w. later verwen;
naar eene kleur verwen ; nor; eens verwen.
— y ip en , b. w. op nieuw of later vijlen.
—visschen, b. w. nog eens visschen
Morgen sullen wij dien 7 ritiver navissehen;
fig. navorschen. —vlechten, ongel. b.
w. vlechtend namaken ; later vlech ten.
—vlieden , ongel. o. w. met Z.. vliedende
volgen. —vliegen, ongel. o. w. met Z.,
vlied ende volgen ; fig. snel volgen. -vloeijen, 0. w. met Z., vloeijende nakomen.
met H., nog eene poos vloeijen. —vineken,
o. w. met H., vloekwoorden naroepen.
--vlufften o. w. met Z., vlugtend
naspoeaen. —voederen , h. w. later
voederen ; nog racer voederen. —voer,
m. (des -s,) het navoeren. -voeren, zie
Navoederen. —voeren , b. w. met
een voer- of vaartuig nabrengen. —volgbaar , (-der, -st,) —volgelijk (-er,
-st,) b y . dat nagevolgd kan of mag worden.
—volgen, o. w. met Z., wanneer de
plaatsverandering , en met H., wanneer de
voortduring bedoeld wordt, achter iemand
volgen : IIij1is Naar tot W. nagevolgd Men
heeft hem long nag evolgd.*-,aanstaande zijn
enkel in het tegenw.dw.: Het navolgende jaar.
Bet navolgende geslacht. 9f-, b. w. zich naar
den wil of het voorschrift van anderen
gedragen, zich ten voorbeeld stellen : Vag
de deugden ewer moeder na. —volgens,
voorz. weinig gebruik. volgens. --volgen,
m. —volging, yr. —volgster, yr.
-vorschen, b. w. zorgvuldig navragen of

nazoeken : De geheimen der natuur
navorschen. —vorscher, m. (des -s,
mrv. -s.) —vorsching, vr. (mrv, -en.)
--vouwen, ongel. b. w. naar een voorbeeld vouwen. —wrung, yr. bet vragen
naar iets: Dot kan navraag (onderzoek)
lijden. --vragen, gel. en ongel. b. w.
vragende onderzoek doen. —vraging,
y r. —vriend, m., —vriendin, yr.
nabestaande. —vriendschap, yr.
verwantschap. —vrijven, zie Nawrijven. —vrucht, yr. late vrucht. —waden, o. w. met Z., wadend volgen. -wandel, in. bet nawandelen. —wandelen,
o. w. met Z., wanneer de plaatsverandering,
en met U., wanneer de voortduring bedoeld
wordt , wandelend volgen. —waren, o.
w. met H., wanneer de voortduring, en met
Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
wordt, warende of zwevende volgen;
naoogen , onr te zien , waar iemand blijft.
—wassehen, ongel. b. w. nog eens
wasschen; later wassehen. —wee, o.
onaangenamegewaarwording in het ligchaam
na eenig ongemak ; srnartelijke gewaarwording na eene kraambevalling ; fig. onaangenaam gevolg eerier daad of zaak : Dat zijn
de naweeen van dien oorlog. —week,
yr. het laatste gedeelte van de week.
—weeken, b. en o. w. met H., nog eene
poos weeken. b. w. nog ems vieeken.
—weenen, o. w. met H., weenend
[lazier); nog eene poos weenen. wees,
m. en vr. boezelnwees. —wegen, ongel.
b. w. wegen , om te zien of jets goed gewogen
is : Weeg de sulker eens na *-, o. w. met H.,
in : remand nawegen, hetgene iemand ons
toegewogen heeft , wegen, orn te zien , of*
men het vereischte gewigte heeft, -wetde, yr. etgrotn gehooid grasland als
weide.

—wentelen,

b. w. it, de rigting

van een' weggaande me{itelen. —werk ,
o. werk, dat na jets anders verrigt wordt.

—werken ,
anderen werken.

b. eu o. w. met H., na
—werpen, ongel. b. w.

in de rigting van een' weggaande ltierpen:
Iemand steenen nawerpen, of, met zinverzetting : remand met steenen nawerpen.
—woven , ongel. b. w. wevend nabootsen.
o. w. met H., na anderen woven.
m. wijn , die uit reeds geperste druiven ,

waarop men water heeft gegoten , verkregen wordt. —wijzen , ongel. o. w. met
H., achter iemands rug wijzen : Men wees
hem wet vingers na. —willen . onreg.
o. w. met Z., met uitlating van een ander
werkw. , bij v. loo pen: De hoed wil zijn'
meester na. —winter, m. einde van den
winter ; winterachtige dagen in den aanvang
der 'mite. wisschen, 1). w nog
eens wissehen. --witten, b. w. nog
eens witten later witten. —warden,
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gebruik., ijverig , haastig. —held , vr.
ongel. co. W. met Z., later wordca of ontstaan. —wrijven ongel. h. w. nogrnaals Neder, bw. digter aan de oppervlakte of
wrijven ; later wrijven. —wroegen , b.
het middelpunt der aarde , dan een ander
ding , tegenstell. van opper , doch enkel in
w. later wroegen. —zaaijen , b. w. later
taaijen ; nor maws zaaijen. —zaaijing
samenstelling , bij v. Nederland. Met werkvr.—zaat , m. en yr. (des -s, mrv. -aten,)
woorden verbonden wanneer het steeds
nakomeling, welke de nagelatene goederen
scheidbaar is , beteekent het, dat de
in zijn bezit krikt ; nakomeling. —zaathandeling in de rigting van de oppervlakte
sehap o. (des -s,) bet nazaat wezen,
der aarde geschiedt , als : Nedervallen ,
4-, yr. de nazaten. zamelen , b. w.
nederwerpen, enz. waarvoor men ook ter
neder vallen, werpen, enz. vaneen gescheiden
later verzamelen. —zameling vr.
—zang m. zang op het einde , slotzang.
bezigt. In de meeste gevallen kan men er
naar beneden voor in de plaats zetten. In
—zeepen, b. w. nogrnaals of later zeepen.
—zegen, m. zegen , die naderhand komt.
sommm;ge uitdrukkingen , vooral van bet
dagelijksehe leven , sehijnt neder overtollig
—zeggen onreg. b. w. naspreken ; nagebezigd, bij V. : Waar hebt gij den hloemvertellen. —zeilen, o. w. met Z., zeilend
pot nedergezet ? Ook komt het met op
volgep. —zenden ongel. b. w. later
voor in op en neder, dat a.) op en of , en
zenden ; in de rigting van men' vertrekkende
b.) lumen en weder beteekent:- De trap op
zenden. —zending, yr. —zetten, o. w.
en neder loopen. Voor de deur op en neder
met II. , in alley ij1 volgen.'-, b. w. naar men
wandelen. Het kan schier overal tot neer
voorbeeld zetten. —zien, onreg. b. w. in
worden samengetrokken, bij v.: Neerlandsch
de rigting van een' weggaande zien. *-, b. w.
bloed, neergooijen. —biggelen o. w.
overzien , nakijken Men ziet de wasclt ,
eene rekening , zijne les na. rn.
met Z. , naar beneden biggelen. --bilk—semen
, b. w. door den bliksem nederzin , die op een' anderen voorgaanden vo)gt
werpen ; fig. nederwerpen. —boffen
en daarop betrekking !weft. —zindeel,
0. zie Zin. --zingers ongel. h. w.
h. w. met men' bof nederwerpen. o. w.
zimend volgen : lemand een lied nazingen.
met Z., met eene hof nedervallen. —bonzen b. w. met eene bons nederwerpen ;
*-,o.w. met H., na anderen zingen.-zinken,
ongel. o. w. met Z., zinkend volgen. —z infig. met geweld nederstorten.*-, o. w. met
Z., met eene bons nederstorten. —botsen,
nen o. w. met H., diep nadenken.
—zitten, ongel. o. w. met II., na anderen
o.w. met Z.,botsend nedervallen. --brengen , onreg. b. w. Haar beneden brengen.
zitten ; fig. gemeenz. lemand nazitten ,
hem vervolgen. —zoek o. (des -s,) het
—bruijen b. en o. w. met Z. , met
nazoeken. zoeken, onreg. b. w. zoekend
een' brui nederwerpen of nedervallen.
naslaan. —zoeking vr. —zomer
bruisen, o. w. met Z., bruisend nederschoone zomerdap,en in het begin van
vallen. buigen ongel. b. w. naar beden beast. —zorg vr. zorg , die men
neden buigen : De knien voor Baal nedernaderhand over iets heeft. —zouten
buigen. Zielt roor God nederbuigen. -,
ongel. b. w. nogmaals zouten ; later zouten.
0. w. met Z., naar de aarde buigen. -buizuiveren , b. w. nogmaals zuiveren.
ging , vr. —b uitelen o. w. met Z.,
—zullen onreg. 0. w. met H., met nitnaar beneden buitelen. —buiteling
yr. —bukken o. w. met Z., wanneer de
lating van men ander wer'iw., als: De paarden
plaatsverandering, en met H., wanneer de
zullen na (gezonden worden).—zweigen,
ongel. b. w. later zwelgen. —zwemsnen,
voortdnring bedoeld wordt , voorover of naar
beneden bilk ken ; Mine ziel was nederangel. o. w. met H., wanneer de voortduring,
en met Z., wanneer de plaatsverandering
gebukt. —bukking, vr. —dalen
bedoeld worth , zwemmende volgen.—zwe0. w. met Z., naar beneden dalen : Ter belle
nederdalen ; fig. zich in verloopen tijden
ren ongel. o. w. met H., nog eene pons
vernlaatsen. —daling , yr. -dauwen,
zweren. —zweven o. w. met Z., zwe0. w. met Z., fig. als dauw in rijken overvloed
v end volgen. —zwieren , 0. W. met Z. ,
van boven komen. —deel o. weinig gezwierend volgen. —zwingen ongel. b.
bruik. laag deel. —doen, own. b. w.
w. zwingend nawerpen.
naar beneden doen. —dompelen b.
Neb yr. (mrv. -ben,) lange spitse bek, gelijk
w. onder water dompelen. —donderen,
vele vogelen en eenige visschen hebben.
b. w. door ecn' donderslag nederwerpen ;
—aal m. aal met een' spitsen bek. -be,
lig. met geweld nederwerpen. —douwen,
yr. (mrv. -n,) neb. —beling m. (des
b. w. met men' douw nederstooten.
nebaal. —betje , o. (des
-s, num
wing , vr.—dragen, b. w. naar
-s, mrv. verkleinw. van rich. —ijzer,
beneden dragen. —driiven ongel. b.
o. spits ijzer aan men' ploeg. —schuit vr.
schuit met terse spitse punt.
w. naar beneden drijven ; fig. nederwerpen.
o W. met Z., drijvend naar beneden komen,
Neehtig, (-er, -st,) by. en bw. weinig
71
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Nederd
naar beneden
dringen. —druipen , onget o. w. met
Z., onderduiken. —duwen, zic Nederdouwen. —duwing, yr. —eind
o. benedeneind. —eischen, h. w. eischen,
dat lets op deze aarde nederkome. -Hansen, b. w. gemeenz. slordig nederwerpen;
slordig verrigten. —flonkeren
0. w. met H., flonkerend naar beneden
schijnen. —fistiten ongel. b. w. door
fluiten naar beneden Iokken. —gaan
onreg. 0. w. met Z., naar beneden gaan.
b. w. (schoenen) nederhakken. —gang,
m. het nedergaan ; fig. afgang , helling (van
een' berg) ; weinig gebruik. ondergang (van
een hemellip,chaam). —gebogen, veil.
dw. van nederbuigen. —gebraeht,
ilw. van nederbrengen. —gedaan, veil.
,dw. van ftederdoen. —gedoken, veil.
dw. van nederdniken. —gedreven,
-veil, dw.van nederdrijven. -gedrongen,
-verl. dw. van nederdringen. — gedropen,
dw. van nederdrnipen. —gefloten
•
dw, van nederfluiten. —gegleden 9
veil. dw. van nederglijden. --gegoten
dw. van nedergieten. —gekeken,
•
d w. van nederkijken. -geklommen,
veil. dw. van nederklimmen. —geklost'ken 9 y en!. dw. vat) nederklinken. —gekregen, dw. van r ederkrijgen. -geltropen yen!. dw. van nederkruipen.
—gelegen, veil. dw. van nederliggen.
—geleld, dw. van nederleggen en
flederleiden. —gereden, veil. dw. van
,nederrijden. —geregt o. lagere regtbank.
- -geschenen 9 dw. van nedorschijnen. —gesehoten , veil. dw. van nederschieten. —geschoven, veil. dw. van
,nederschnivm. —geschreven, veil. d w.
-van nederschrijven. —geslagen,
-dw. van nederslaan. —gessneten, veil.
dw.van nedersmijten. -gesprongen, veil.
Alw. van nederspringen. —gestegen ,
veil. dw. van ncderstijgen. --gestoven,
dw. van nederstuiven. —gestreken,
•
veil. dw. vat nederstrijken. -getrokken,
yen!. dw. van nedertrekken. —geven
(zich),ongel. w. w. zich nederwaarts begeven;
gaan liggen. —gevlogen, verLdw. van
nedervliegen. gevloten, veil. dw, van
nedervlieten. —gewaad o. nederkleed.
—geworpen, veil. dw. van nederwerpen. —gezegen vent. dw. van nederzijgen. —gezeten veil. dw. van nederzitten. —gezogen veil. dw. van nederzuigen. —gezonden, vent. dw. van
nederzenden . —gezonken, veil. dw. van
nederzinken. —gezwolgen y eti. dw.
van nederzwelgen. —gieten, ongel. b. w.
op den grond gleten. —glijden, ongel. o.
w. met Z., naar beneden glijden. -golven,
0. metZ., golvend nederdalen.-gookjen,
ongel.

b. w.

Nederk
b. w. nederwerpen. —hagelen 9 o. w. met
Z., door eene hagelbni neergeslagen worded:
Het koren zal nederhagelen. —hakken
(van hakken , houwen ,) b. w. vellen,
omhakken ; nedersabelen. —hakken
(van hak , hiel ,) b. w. nedergaan : De
schoenen nederhakken, d. op bet hielleér
gaan.' —halen h. w. naar beneden
halen of trekker): Het zeil nederhalen.
—haler, m. zeker scheepstouw. -hangen, ongel. o. w. met H.. naar beneden
hangen. h. w. gemeenz. hangen : Waar
hebt gij den rok nedergehangen ? —heijen, b. w. door heijen naar beneden brengen : Ge moet de steenen nog een weinig
nederhetjen. —hellen o. w. met H.,
voorover hellen.
, y r. het nederhellen ; helling. o. voorplaats ,
basse-cour. —houden onreg. b. w.
naar beneden h mden ; laag howler).
—houwen , ongel. b. w. vellen ; fig.
nedersabelen , eene groote slagting aanrigten.
—houwing, yr. —huiken , o. w.
met H., wanneer de voortduring , en met Z.,
wanneer de piaatsverandering bedoeld wordt,
op de hurken zitten , zich op de hurken
zetten. —huis o. om Breda, een van
het heerenhuis of cute buitenplaats afgezonderd gebouw , dat tninmanshuis stal ,
koetshuis , oranjerie , en dergelijke bevat.
hurken zie Nederhuiken. —ig, (-er, -st,) by. en bw.
laag hij den grond dock in dezen zit) weinig gebruik. ; gering : Eerie nederige
woniny. 4-, over zijne eigene waarde gering
denkend : Fen nederig man , gemoed. Zich
nederig kleeden. —igheid, yr. -jagen,
gel. en ongel. h. w. naar beneden jagen.
—kasnmen, b. w. naar beneden kammen. —happen, b. w. nederhak ken
neerhonwen. —keeren, b. w. gemeenz.
*nedervegen.*-, o. w. met Z., naar beneden
keeren. —kiiiken , onyel. o. w. met IL,
naar beneden kijken. —Wadden , h.
i
w. slordig schrijven of' sellibleeer i .
men , ongel. o. w. met Z., arkliminee.
-kliinming, yr.
b. w. met gedrnisch nederwerpen. *-. o. w.
met Z., klinkend naar beneden kornen.
—knielen , 0. W. met Z. , ep den grond
knielen. —knieling, yr. —knotten,
b. w. weinig gebruik. , door knotten nederwerpen. —homen , onreg. o. w. met
Z., naar beneden komen ; fig. gemeenz. :
De zeak kornt hierop neder,, komt hierop
nit. —krijgen ongel. b. w. gemeenz.
met moeite naar beneden halen brengen ,
trekken , werpen : kk tan de gordijn niet
nedrkrijgen. —kruipen ongel. o. w.
met Z., naar beneden kruipen ; gemeenz.
ergens naar toe kruipen : Waar is de hoed
neirgekropen?
b. w. door kruipen plat

Nederk
op den grond doen liggen : Het gras
nedrkruipen. —kunnen onreg. 0. w.
met H., met uitlating van cen ander werkw.,
als : Bet raam kan niet neder (gelaten
worden) , d. naar beneden. —hum , yr.
de toestand van een geslagen krijgsheir :
De nederlaag krijp,en. —laten angel.
b. w. naar beneden later : Eene mend nederiaten. De Va'S nederlaten. Zieh it eene
diepte nederlatcit. --lacing , y r. -leggen , gel. en onreg. b. w. op den grond
leggen : peen pals nederleggen. De wapens
nederleggen. *-, getneens. ergens ieggen :
aar hebt gij de viool nedergelegd ?
in Gelded. oat werpen : Den wager neder.
leggen.
doen nedervallen; verslaan ; fig.
afstand van iets doen legde zijn ambt,
de kroon neder,%toevertronwen, in bewaring
geven : Geld bij iemand nederleggen.
*-(zich ), w. w. gaan
—legging,
yr, —lekken. 0, w. met Z., naar beneden
lekken. , angel. o. w. met El.,
op den grond, ens. Noel) : De leeuw ligt
in zijn hol neder. 1Vedergelegen zijri your
nederliggen sehijnt uit de verwarring van
liggen en leggen te ziju ontstaan.
ging , y r. , b. w. naar be' leder) lokken. —lontien , o. w. met H.,
naar beneden lonken. —loopen o. w.
met Z., naar beneden
—ineht
yr. beneden I ueht. —maken, b. w. dooden;
in sornmigc streken yeller) omhakken.
—moeten, onreg. o. w. met H., met
uitlating van een ander werkw. , als : De
gordijn moet neder (gelaten worden) , d.
moet naar beneden. —mogen , onreg.
0. w.met H., met nitlating van een ander
werkw., als : De ramen ^ ogen niet neder
(gelaten worden). naar beneden. —pissen,
0. W. met H. , pincer ' s. ergens pissen : De
katten pissen oreral neder. — plakken,
b. w. gemeenz. ergens plakken ; fig. ergens
nederzetten of nederwerpen. planter,
b. w. planter) ; fig. vestigen , neerzetten.
-ploffen, b. w. ploffend nederwerpen ; in
de scheik., praecipite'ren , zie Netterslaan en Nedersla,g. *-, o. w. met
Z., ploffend nedervallen. —ploffing , yr.
—plompen o. vr. met Z.. met me
plomp nedervallen. —pions, m. het nederplower). —plonzen , b. w. in het water
plower). o. w.met Z., in bet water vallen.
--rakers o. w. met Z., nedervallen ,
ondcr de voet raken —regenen, o. w.
met Z., door den regen nedergeslagen worden:
Het koren regent neder; lig. bij dicht. uit
den hemel vallen : Bet manna regende in
de woestijn neder. —rijden o. w. met
Z., naar beneden rijden. *-, b. w. in 't rijden
nederleggen : Het gras nederrijden. -roepen, ongel. b. en o. w. met H., naar
beneden roepen. —rollen 9 b. en o. w.

Neders
met Z., naar beneden rollen: —rukken,
b. w. omrukken en doen nedervallen. -sabelen, b. w. met de sabel neerhou wen
of dooden. —seltieten ongel. b. w.
door schieten doen nederkomen ; door schieten nedervellen of dooden. *-, o. w. met Z.,
naar beneden schieten , storten of vallen.
—seltieting, y r. —seltUnen, ongel.
0. w. met II. , naar beneden schijnen.
—seltokken , b. w. met een' schok
naar beneden werpen.*-, o. w. met Z., door
schokken naar beneden komen. —sehriiy en onyel. b. w. zorgvuldig opschrijven.
—seltudden , b. w. door schudden naar
beneden doen komen.—sehuiven, ongel.
b. w. naar beneden schuiven. o. w. met
Z., naar beneden glijden. —sehniving,
yr. onreg. w. eene rigting
naar den grond doen nemen : Sla de tafel
neder ; van bier : Eene neérslaande tafel,
d. eene tafel met cen of twee bladen ,
welke op en neder kunnen geslagen worden.
De oogen nederslaan , d. naar beneden
zien ; ti g. Gunstige oogen op iemand nederop den grond werpen ; fig.
slaan.
lemands hoop , moed nederslaan. lemand
nederslaan, hem neerslaatig maken.
doodslaan : Men sloeg hem met een' sabel.
houw neder. *-, op den grond vast zetten :
Tenten nederslaan. Ben leper nederslaan.
*-(zich), W. w. zich vestigen: Ziels te A.
nederslaan, d.
er zijne tenten oprigten.
*-, o. w. met Z., plotseling nederstorten ;
van iets dat eerst gerezen
nederzakken:
Het deey is nedergeslagen. m.
weinig gebruik. manslag ; bij scheik. een
uit eene voorafgaande oplossing afgezonderd
ligchaam , bet mope zich in een' vasten of
cell' vloeibaren staat atzonderen ; dock
inzoderh. een in de gedaante van cen poeijer
van bet oplossende middel door hijvoeging
van cen derde afgezondcrd ligchaam , dat of
in het geheel niet of ten minste zeer moeijelijk
kan opgelost worden , praecipitaat. *-,
weinig gebruik. , moord , doodslag.
tig zie bet meest gebruik. Neerslagtig enz. —slepen, b. w. naar
beneden slepen ; ergens been slepen en daar
later) : Waar heeft men het pak nedrgesleept ? slokken, b. w. door slokken
naar beneden brengen. —sanakken
b. en o. w. met Z., met een' smak nedersmijten of nedervallen. —smijten,
ongel. b. w. nedergooijen of nederwerpen.
—snorren o. w. met Z., met gesnor
naar beneden k omen. —spatten o. w.
met Z., naar beneden spatters. —spreiden, b. w. op den grond spreiden; gemeenz.
ergens spreiden. —springen ongel. o.
w. met Z., springend beneden komen Hz'
:prong voor de deur neder. —stampen,
b. w. stampend naar beneden cliivens
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--stellen, b. w, nederzetten; fig. nederschrijven. —stijgen angel, o. w. met
Z., nederkomen , nederklimmen. —stoutinelen , b. en o. w. met Z., stommelend
naar beneden werpen of vallen. stooten,
angel. b. w. naar beneden stooten ; door
stooten doen omvallen ; met een' stool ombrengen. —scooting, yr. stormen,
0. w. met Z., met hevig gedruisch naar
beneden komen. b. w. met geweld en
gedruisch omwerpen. —storten , b. w.
naar beneden storten of werpen.
0. w.
met Z. , nedervallen , ter aarde vallen of
geworpen worden : startle aan hare
voeten neder. —starting, Tr. —stralen o. w. met H., naar beneden stralen :
De zon straalt op onsnedr. —strekken,
w. op eene vlakte uitstrekken. —strijken , angel. b. w. naar beneden strijken :
De broek nederstrijken. Het zeil nederstrij-ken , d. strijken, o. w. met Z.. van
vogels, naar beneden vlif gen. — strooljen, b. w. ergens strooijen : lf aar hebt
ge de boekweit voor de duiven nedergestrooid? —stroomen, o. w. met Z.,
naar beneden stroomen. —stroopen
b. w. door stroopen naar beneden brengen :
Ge worst de mouwen nederstroopen.
—struikelen, o. w. met Z., struikelen
en vallen. —duiven, angel. o. w. met
Z., naar beneden si uiven fig. driftig naar
beneden komen.
, o. w. met Z.,
naar beneden sullen of glijden. —tellen,
b. w. op eene tafel , enz. naaumkeurig
Ilij teldemij het geld haastig neder.-trappen , b. w. door trapper' naar beneden
brengen : De aarde is reeds aanmerkelijk
nedergetrapt. Bet gran nedertrappen. '-,
door trappen nederwerpen. —treden
ongel. b. w. nedertrappen ; nedergaan , nederhakken.
trekken angel. b. w.
naar beneden trekken. —trekking,
tr.
troonen, b. w. naar beneden
troonen,
o. w. met Z.,
naar beneden tuimelen. val , in.
%al naar beneden. ----vallen, angel.
0. w. met Z., op den grond vallen ; zich nit
cerbied nederwerpen; van hovers nederstorten.
—valling, Yr. —varen, angel. h. en o.
w. met Z., naar beneden varen. —vegen,
b. w. gemeenz. ergens heen yeller) : Waar
hebt gij de aschnedevgeveegd?
b. w. Yellen, omhakken ; doen ter aarde
storten ; fig. , dooden. —veiling,
yr. —vliegen 9 angel. o. w'. met Z., naar
beneden vliegen. —vlieging, yr.
—vlieten, angel. o. w. met Z., naar
beneden vlieten. vflieting, yr. —vlijen, b, w. vlijend ergens plaatsen Waar
zUlt ge dal bout nederrken?; fig, *-(ziell),w.
w. zich ergens op zijn gemak nederleggen.
—v/oeijen, o. w. met Z., naar bencdcn

Neef
vloeijen. —voeren, b. w. naar beneden
voeren. —waaijen gel, en angel. b. w.
door waaijen doen nederkomen : De wind zal
o.
lien boom spoedig nederwaaijen.
met Z., door den wind nedergeveld worden.
—waarts, bw. naar beneden. -waren,
0. w. met Z., naar beneden waren of zweven.
—wentelen , b. w. naar beneden wentelen. —werpen, angel. b. w. naar beneden
werpen ; op eene plaats werpen : .Hij wierp
Isaac het geld roar de voeten neder.
—werping, yr. onreg o,
w. met H., met uitlating van een ander
werkw. bij v. komen , als : De 'amen willen
niet neder. —zaal, vr. benedenzaal.
—zakken, o. w. met Z., naar beneden
zakken. —zakking, yr. zeilen,
o. w. met Z., naar beneden zeilen. —zen.
den, angel. b. w. naar beneden zenden.
—zetten, I). w. nederstellen ; fig. tot
bedaren brengen , bedaren , stiffen. *-(zich)
w. w. gaan zitten ; zich s estigen : Zich ergens
nederzetten, met der woon nederzetten ,
ergens gaan W01101. -zetting, yr. -zien,
onveg.o, w.metH., naar beneden zien: Laag op
iemand nederzien. —zijgen, angel. o. w.
met Z.. langzaarn nederzakken ; zacht naar
beneden komen. —zijpelen, o. w. met
Z., voortdnrend werkw. van nederzijpen.
—zijpen, o. w. met Z., naar beneden
zijpeu. —zijperen, o. w. met Z., voortdurend werkw. van nederzijpen. -zinken,
angel. o. w. met Z., naar beneden zinken.
—zitten, o. w. met H., zitten.*--, met Z.,
zich nederzetten : 1Vedergezeten zijn , zitten.
—zitting, yr. —zuigen, angel. b. w.
door zuigen naar beneden brengen. —zullen, onreg. o. w. met 11., naar beneden
zullen, eigenlijk met uitlating van een ander
werkw., b. v. komen, gelaten warden ais :
De gordijnen zullen neder. —zwalpen,
o. w. met Z., zwalpend nederstroomen.
zwelgen, angel. b. w. door zwelgen
naar beneden brengen. —zweven, a. w.
met Z., zueyend naar beneden komen.
—zwingen, angel. b. w. zwingend naar
beneden werpen.
Neef, rn. (des -s, mrv. neven,)zoon van broeder
of zuster; man eener niche ; elke mannelijke
nakorneling van cell' neef of nicht , tot de
familiebetrekking geacht wordt op te houden:
Len verve zoon van oom of moei ;
wainig gebruik. kleinzoon. De Fransche
koningen gaven in hunne brieven den naar'
neef , nict aan de prinsen van den bloede,
maar aan onderscheidene vreemde vorsten,aan
de kardinalen , de pairs, de hertogen , de
maarschalken van Frankrijk , de Spaansche
grooten en cenige andere aanzienlijken des
rijks. ;fie, o, (des -s, mrv.- s; ) verkleinw.
van neer. --sehap, o. (des -s,) staat van
neer.

--
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Aireeg

Neeg,

verl. tijd van nijgen.

Neemachtig (-er, -st,) by. diefachtig.
—ster, yr. (mrv. -s.)
Neen, bw. waarmede men ontkennend op

Gene vraag of een verzoek ant woordt Hebt
gij hem gezien ?» a Neen.»— Doe het toch,
bid ik u. Nen , het zal nimmer gesehieden.
Iets met neen beantwoorden. Neen op lets
zeggen, weigeren. Iemand bij .ja en neen
gelooven. Ik zeg neen of van neen. Ik wed
neen cf van neen ; fig. Neer verkoopen, eene
gevraagde waar niet hebben.*-, o. als : Uw ja
zij ja , uw neen neer..
Neep, yr. (mrv. negen,) knijping met de
vingeren of nagels ; fig. sleek onder water:
Ionand eene neep (een' steck) geven. -,
nadeel , schade : Dat gaf hem eene vinnige
neep. In de neep (verlegenheid zijn. Hij
her ft de jleseh eene goede veep gegeven, er
eene goede hoeveelheid uit gedrotiken. -,
overgebleven teeken eerier knijping: Hij had
nog de neep op zijne hand. *-, Yen!. tijd van
nijpen. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van neep. —jesmuts vr. knipmuts.
Neer, saamgetrokken nit neder, ter be‘ordering der yvelluidendbeid,zie Neder.
Neer, vr. (mrv. -en,) dat niet ligt meer zal
voorkomen , draaikolk ; IN is in de
?were, zijne zaken zijn verloopen. —e , yr.
(mrv. •n,) neer.
*Neerhaal, In. in het schrijven, dikte eerier
letter, tegenstell. van ophaal.
Neerslagtig, (-er, -st,) by. ter neder
geslagen , treurig, naargeestig. —heid, yr.
Neerstik, o. (des -s, -ken,) welligt nergens
meer in gebruik , met fraaije bloemen geborduurde of gestikte borstlap der vrouwen.
Neet 9 yr. (mrv. - en.) zie Niet yr.
Neet, vr. (nerv.neten,) ei eerier vooral
in het baar ; fig. gemeen : Eene magere neet,
een armoedig mensch. —oor, m. en yr.
iumand , die ligt gemelijk wordt, zelfs over
beuzelingen.
Itelfens , zie Nevens.
Negen, telw. getal tusseben acht en lien:
.1‘egen. boeren. Negen en dertig paarden. thy
gingen met ens negenen. Zie Acht. yr.
(mrv. -s,) de naafi) van bet eijfer : Eerie
Arabische negen (9). 7, -, in het kaartspel ,
kaart , waarop negen punten staan : Er zijn
vij f negens in het spel. —daagsch , by.
ti on negen dagen. —de , b y. rangsch. telw.
an negen , als : De negende (da b)) der mound
Julij. Ten negende , in de negende rlaats.
o. negende gedeelte , doch in het gebruik
veelal zonder teeken van meerY.:
negende (van een) pond. —dehalf, by.
acht en een half. —dubbel, by. zie het

betereNegenvoudig.--duizendste,
bv.rangsch. telw. van negen duizend. 4-, o.
negen-duizendste deel , zie Negende.
—endertiger, m, man van 39 jaar,,

Negen
zie Achentwintiger. —erhande
—erlei, onverb. by. van negen soorten.
Teti onregte schrijven velen negenderhande
hoek, ni. ligehaam of
negenderlei.
figuur met negen hocken. hoellag , by.
met negen hocke y. --honderdste by.
rangsch. telw. van negen honderd. *-, o.
negen-honderdste deel , zie Negende.
—jarig, by. dat negen jaren cutirt of
geduurd heeft ; negen jaar Een negenjarig meisje. --leant, —kantig , bv.
met negen kanten of zijden. —kuilen o.
zeker spel. —kuilen 9 o. w. (ik negenkuil,
enz.) zeker kuiltjesspel spelen. —lettergrepig , by. van negen lettergrepen.
—maal, bw. negen keer.-maandsch,
by. van negen maand. by. negenmaal berhaald. —oog yr. ecne soort van
smakelijken riviervisch , die naar een' aal
gelijkt en graten noch schubben been ,
lamprei ; eene kwaadaardige bloedvin. 4-,
m. en yr. gemeenz. iemand , clic alles neusvaijs
bevit.—ponder, m. ding van negen pond.
—pondig, by. van negen pond. —rege, by. van negen regels. —stek , o.
zeker spel met negen schij% en. -stekken,
0. w. (ik negenstek , enz.) negenstek spelen.
—stik enz. zie Negenstek enz.
—tal, o. getal negen. by.
--lien, telw. [fetal tusscben achttien en
twintig. *-, yr. de naam van bet cijfer.
—tiende 9 by . rangsch. telw. van negentien : De negentiende (dag der maand) Anfi ustus. *- , o. een negentiende deel , zie
Negende. -tiendehalf, by. acht t ierk
en een half. —fien-duizendste , by.
rangsch. telw. van negentien-duizend. *-, o.
het negentien-duizendste doe!, zie Negen-

de. —tienerhande, —tienerlei
onverb. by. van negentien soorten.Ten onregte
schrijven sommigen n egentienderhande ,
negentienderlei. —tiers-honderdste,
bv. rangsch. telw. van negentien honderd. -,
o. bet negentien-honderdste decl, zie Negende. tienmaal , bw. negentien
keer. —tienmalig, by. negentienmaal
berhaald.—ttig- telw. negenmaal *-,
yr. (wry. -en,) het eijfer (90). —tig-duizendste 9 lw. rangsch. telw. van negentig
duizend. —tiger, m. (des -s, mrv. -s,) man
van negentig jaar ; w ijn van 1 7 90 ; in bet
piketspel heeft men een' negentiger, wanneer
men uit zijne kaarten 30 punten telt, die,
wanneer de tegenpartij niets telt, your 90
gelden , ter onderseheiding van con' zestiger.
— tigerhande —tigerlei onverb.
by. van negentig soorten. tigjarig,
by. — maal, bw. —tigmalig, by.
negentigmaal herhaald. —tigste ,
rangsch4telw. van negentig. o. bet negentigste gedeelte , zie Negende. -figvend: o. (des -s,intiv.-en,) eene negentigmaal
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de nek wordt beschut. —veOr f vr.
getiomene hoeveelheid. —tigvoudig
by. en bw. —tigsverf, bw. negentig- Nektar m. (des .40 drank der goden ;
fig. zeer aangename en verkwikkende drank.
maal. —voud, 04, (des -s, mrv. -en,) eerie
—bron , y r. —maal o. —schaal,
negenmaal genomene hoeveelheid. —vonyr. —teug, m.
dig , by. —werf bw. negenmaal.
Nel , vr. (nwv. -len,) de negen van trod*
—zijdig by. met negen zijden.
in 't jassen.
Neger m. (des -s, mrv. -s,) een inwoner
van Zuid-Afrika met eerie gebeel zwarte kleur: Nesna,ar voegw. dat nog bier en daar bij
Men noemt een' van nature witten AfriDude regtsgeleerden voorkornt , maar in
tegendeel.
kaan , enc. witten neyer, of albino. —handel, m. slavenhandel. —ij , yr. (mrv. Nesnen (Rigel. b. w. (ik nam, genomen,)
iets naar zicli toebrengen en zich in het bezit
-en,) dorp van negers. yr. (nirv.
er van stet len : Een boek nemen. Eene vrouu
-nen,) eerie zwarte. —innetje o. (des
?remelt. Spijs nemen , gebruiken. Een bad
verkleinw. van negerin.-knaftp,
nernen. iVeem een , teag wijn. De vlugt
in. --land o. ---scrip, o. schip,
nemen, op de vIngt gaart. Een besluit nemen,
waarmede negerslaven warden overgevoerd.
rot eel/ besluit komen. Dienst nernen,
m. —swerk, o. —tje, o.
dienst gaan. nemen: De wijk nemen,
(des -s, mrv. -s,) verkleitiw. van never.
vhigten. Zen vermaak nemen. Zane rust
Negge, yr. (mrv. -n,) een klein paard ,
nemen. remand de maat van een' rok
hit.
nemen , hem emu' rok aanmeten. E'en elude
Neigen, b. w. in eerie schuine rigting naar
nernen, eindigen. illaatregelen nemen.Wraak
beneden buigen : Het hoofd naar iets
nemen , zich vvreken. Uitstel of Dag nemen,
neigen. Zijne ooren naar eene rede neigen,
tijd nernen , nitstelleti. Gelegenheid ^remelt.
er met aandacht naar luisteren ; fig. Zijn
Eene week beraad nemen. Afseheid nemen.
hart tot lets neigen, aandachtig naar ids
De overhand nemen, Een' gunluisteren. God neiyt (beweegt) de harten.
stigert keer nemen. Jets kwalijk nemen,
*-(zich), w. w. zich voorover buigen : Zieh
ten kwade duiden. Verlof nemen , cl, i.
tot iemand neiyen zich naar hem wenden;
fig. hem begunstigen , zijn welzijn bevordevragen en bekomen ; ook : bij aaribod daarvan aannemeu. Sprw. Men moet weten te
ren. Zich, tot de ondeugd neigen , tot onyeven en te nemen , men moet inschikkelijk
deugd overslaan. Zie ook Geneigd.
zijn. 4-, met bet bijdenkbeeld van geweld,
0. W. met H., Kellen : De dag neigt ten
otitnemen : Hij nam haar al het geld.
avond, de avond 'laden. De zon neigt
remand het leven nernen. Eene stud nemen,
naar haar' onderyang. ---lug, yr. (mrv.
innemen. lenzand yevangen nemen.*-. Mt-en,) ; fig. overhelling tot jets , geleggen : Zoo als men het neaten wil. *-,
negertheid.
heschotiwert : De zaak is , over 't yeheel
Neijen o. w. met f/., hinniken brieschen.
genornen , nuttiy. *-, stellen , onderstelleti:
—ing yr.
Neon eens het ware zoo. in verband met
Nek m. (des -g, mrv. -ken.) het achterste
onderscheidene voorzetsels en bijvoegsels
gedeelte van den hats, zoo ver de halswervels gaan : Ern stijve nek. E' en' vogel den
j u meer of min afwijkende beteekenissen ,
als : 1.) a a ti , als : remand aan de hand
nek onzdraaijen , hem door het orndraaijeri
nernen iemands hand vatten. Een voorbeeld
van den nek dooden. Den nek breken ; fig.
of Eert 7 spiegel aan ienzand nemen , zich
Dat zal hem den nek breken , hem in
aan iernand spiegelen. Deal aan lets nemen,
armoedige omstandigheden brengeri. remand
d. I. eeti gedeelte van iets nernen of tot iets
den nek toekeeren , met verachting van hem
bidragett
; 2.) b ij :
m
j
leand
bij de
wijken ; in den bijbelst. ontylligten. remand
hand, den arm , den kraug nemen, vatten.
met den nek aanzien , hem met verachting
lVa het overlijden zijner vrouw aunt hij
aanzien of afwijzen ; ook : hem met wilier)
zijne oudste zuster bij zich, d.
erkennen. Stijl of Hard van nek zijn ,
zijti
Iets bij de (of der) hand nernPn ,
huffs;
niet water] toegeven , hardnekkig zijn. Den
jets ondernemen of beginner,. Tema nd bij zifra
nek buigen, zich onderwerpen , toegeven.
woord nemen, zich haasten, om een anti—ader , yr. —haar, 0. —je, 0. (des
hod aan te nemen ; ook : van iemand ver-s, mrv. -s,) verkleinw. van rick. —ken,
langen, dat hij zijr, woord nakotne ; 3.)
b. w. gemeen w. , dooden ; fig. oprnaken ,
i n : als : lets in de hand , in eene ?nand ,
opeten : Wij hadden die flesch in een
in een kopje nernen. Een stukje suiker in
oogenblik genekt , geledigd. breken :
Wie Iteeft dat glas genekt ? (Nekker,
den mond nemen. remand in den arm
nemen , den arm om hem slaan ; fig. zijne
zie Nikker.)—king, yr. —kuiltje,
--spier,
bescherming of hulp inroepen. Jets in beo. —pijn, yr. —slag, m.
yr. —stuk o. stuk van den nek eens
waring nemen, zich met de bewaring er van
runds ; stuk cener wapenrusting waartne(1
belasten.In verzekerde bewaring of In heck-
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tents nemen , in de gevangenis zetten. In
erst nemen , z i ch in het bezit van lets
stellen. In oogenschouw nemen , met ecne
zekere mate van oplettendheid beschouwen.
In overweging nemen , tot de overweging
van iets overgaan. In acht nemen zorg
firmer, voor iets, zie Acht, yr. Zich in
acht nemen, op zijne hoede zijn. lets in
beraad nemen, zre Genoegen
in iets nemen , er in herusten , er mede
tevreden zijn. Deel in iets nemen , in iets
deelen. In aanmerking nemen. In handen
nemen , d. i. aanvaarden of zich er mee
belasten.lemand in zijn huis nemen,dihem
daarin opnemen , hetzij voor korteren of
langeren tijd.remandinbescherming nemen,
hem zijne bescherming verleenen ; 4.) m e t,
als : Met de hand nemen. Met zich nemen,
medenemen. Raad met iemand nemen.
iemand raadplegen ; 5.) naar als Een
kind naar zich nemen , d. i. het tot zich
nemen , om er voor te zorgen ; 6.) o n d e r,
als : _lets onder den arm nemen. Onder dak
nemen, in huis nemen. lets onder handen
nemen, er aan beginnen ; fig. remand
onder handen nemen, hem tot ziju' pligt
trachten te brengen. Iemand onder zijne
bescherming nemen, zich met zijne bescherming belasten ; 7.) op, als : lets op den
rug, op het hoofd, op den arm nernen ;
fig. Lets op zich nemen, zich met iets
belasten. Iemands zorg op zich nemen ,
d. iemand van zijne zorg bevrijden. Jets
op zijne horens nemen , iets ondernemen.
Jets op de lippen nemen , jets proeven.
Geld op renters nemen , geld tegen interest
opnemen. Op crediet nemen , koopen om
later te betalen. Op de tanden nernen, met
de tanden vatten ; 8.) t e als : Ten huwelijk nemen , huwen. Te pande nemen , als
pand ontvangen. remand ter zijde nemen ,
met iemand ter zijde pan. Ten goede of
Ten kwade nemen, goed of kwaad
gen. lets ter oore nemen , het oor aan iets
leenen. Jets ter harte nemen , hehartigen ;
ook : zich over jets bedroeven ; zie ook
litaad; 9.) t o t , als : lets tot ziehnemen.
Zijne toevlugt tot iemand of iets nemen.
Zijne toevlugt tot God nemen. bij God
hulp zoeken. Nem er den tijd toe , overhaast u niet. lk neem ts tot getuige , ik
verlang van it , dat gij hierin mijn gelnige
zult wezen ; 10.) it i t , als : Geld nit een'
zak nemen. Het vleesch uit den pot nemen.
Uit elkander nernen , een samengesteld
werktuig of ding tot zijne oorspronkelijke
deelen terug brengen ; fig. lemand het
brood uit den mond nemen ; 11.) v an ,
als: E ,-n boek van de tafel nemen. Neem
die schilderij van den muter. Bennis van
Lets nemen, iets onderzoeken. .Het vleesch
van 't spit nemen; 12.) voor, als : Deem

Nest
het bord voor ts ; fig. Jets vo©r lief nemen,
d. i. het zich laten we geva en. Jets voor
zijne rekening nemen , de kosten van iets
aannemen te betalen. —er m. (des -s,
mrv. -s,) die neemt ; bij sommigen , do
Lalijnsche ablativus. —lug, yr.
Nepent, yr. (mrv. -en.) eene Indische plant
met eene pijnstillende kracht. o. (des -s,)
rriddel , hetwelk de pijn stilt, misschien
opium.
Neppe , y r. kattekruid.
Neil, yr. die zijde van leer, waar bet haar
is afgeschaafd , tegenstell. van vleeschkant ;
schin op het hoofd der kinderen.
Nergens, b y. op geene plaats : Ik kon het
nergens vinden. Nergens anders of elders,
op geene andere plaats. in verband met
voorzetsels wordt het , vooral in de dagelijksche taal , dikwijls voor niets gebezigd:
Hij vraagt nergens naar, gee ft nergens
om , hij bekreunt zich om niets.
Nering, vr. (mrv. -en,) alle middelen ,
waardoor men in den burgerstand een bestaan
zoekt en vindt : Eene vuile nering ,doen ,
een bordeel houden. Sprw. Die zich zijner
nering schaamt , gedijt niet , d. wic zijn
beroep niet drijft , vaart er niet wel bij. De
tering naar de nering zetten , Zijne tering
naar zijne nering zetten niet meer verteren , dan men inkomen heeft. hande!,
inzonderh. een winkel Nering doen, een'
winkel houden. De nering gaol sleek , Er
is weinig nering , d. er gnat weinig orn ,
er wordt wein:g verkocht. Bij de lieden is
de nering; gemeenz. waar veel menschen
ziju , kan men veel verkoopen klandizie:
Deze winkel heeft veel nering.*-, haringvisscherij : Ter nering varen. —a,chtig,
(-er, -st,) b y . waar veel nering is , die veel
verkoopt,—gierig, (-er, -st,) by. neringzuchtig. —huis, o. hujs , waar veel nering
is; huis geschikt voor nering of handel.
—loos, (-zer, -ste,) zonder nering.
—toosheid , y r. gebrek aan nering.
—rijk, (-er, -st, ) by. waar veel nering
is , bektant. —zucht, yr. zucht naar
nering of klandizie. —zuchtig (-er ,
-st,) by. sterk naar nering verlangende.
Nerpen, zie Snerpen.
Nesch, (nesscher , meest -,) by. en bw.
weinig of niet meer in gebruik , dwaas ,
eenvoudig. —heid yr.
Nesk (-er, -st,) by. en bw. , zie Nesch.
—ebol, m. zot dwaas. —heid, Yr.,
zie Neschheid.
Nest, o. (van het -, mrv. -en,) een hoop
saarn verbondene dingen , bij v. eene menigte
verward garen ; een aantal doozen , die in
elkander sluiten ; inzonderh. eene vereeniging
van takjes, stroo, mos, Naar, wol en andere
buigzame en zachte dingen , waarin vogels
hunne jongen uithreeijen , of andere dieren
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zich ophouden: De vogel zit op het nest.'
Jaag den hond naar zijn nest ; fig. gemeen Zijn eigen nest bevuilen zijne
meid , of de meid van zijn' linisbaas , bezwangeren. de ijeren en jongen daarin :
Nesten uithalen.*-, schuiiplaats van roovers,
zie Itoofitzest ; fig. slechte moning; van
bier: Zijn nest bewaren , zijn %aderland of
zijn huis verdedigen. *-, gemeenz. bed :
Lang in 't nest lige,en. Iemand nit het
nest ligten.*-, ondengend meisje : Die Jans
is een refit nest.—ach tig (- er, -st.) by.
slecht, ellendig. —ei o. ei, dat menbij bet
wegnemen der eijeren van kipper), enz. in het
nest laat , opdat er andere bij gelegd worden ; fig. gerneenz. laatste kind. —el,
m. (des -s , mrv. -s .) veter , snoer ,
riem : Een' nestel beslaan , eerie naald aan
het einde bevestigen ; fig. lernand den nestel
knoopen volgens bet bijgeloof van vroegere
dagen , door bet knoopen van eel,' lederen
nestel tot den bijslaap onbekwaam maken ;
nestel beteekende ondtijds het mannelijke
bij krijgslieden , koordje , dat tot
sieraad op de kleederen wordt genaaid.
—elaar,, m. (des -s, mrr. -s,) fig. treuzelaar. -‘-elbeslag o. naald van een'
nestel. o. w. met H., zijn nest
maken : De adelaar nesielt op hooge rotsen;
fig. ook soms van andere dieren ; doe') inzonderh. van menschen , zich ergens vastzetten,
maarvoor men ook zich nestelen zest : Hij
tracht zich in dat huis te nestelen. *-,
b. w. met een' nestel toerijgen. *-, o. w.
met H., treuzelen , lenteren. —elgat,
0. gat , waardoor de nestel gnat —eling,
vr. (mrv. -en,) nestel ; het nestelen. —elingkruid, —elkruid, o. zeker
—einaald,
gewas. —elmaker,
yr. — eltak rn. tak , waarop een vogel
mrv. -s,)
kan nestelen. —eltje, o. (des
verkleinw. van nestel. —en , o. w. met
11„, zijn nest maken. haar, o. eerste
Karen van jonge hoiden, katten , enz.
(-er, -st,) by. nestachtig. —igheid, yr.
—je, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw, van
nest. —liorf, m. korf, waarin de eenden,
enz. haar nest maken. - -kuiken, o.
laatst uitgekomen jong ; fig. gemeenz. laatste
kind. —veder, —veer, y r. eerste
veer eons vogels. —vogel, m. vogel , die
nog in het nest is. --vol o. (van het
mrv. -en-vol.)
Net, (-ter, -st.) by. en bw. blinkend, sierlijk,
zindelijk, proper , rein : Eene nette kamer.
Een net kleed. Zia', net Lleeden. Net op
iets zijn, het net houden. Eene nette
vrouw , die op netheid in bare kleeding ,
haar huis , enz, gesteld is. Een nette (zuiEene nette (sierlijke) redevoering.
vere)
bw.
4,-, fraai , schoon ; naauwkeurig.
juist : Liet is net drie uur. Gij komt net

van pas. *-, o. als : In het net schrijren,
zindelijk overschrijven.
Net, o. (des -s, mrv. -ten,) eon gestrikt werk,
dat met vele mazes van getwijnde draden
vervaardigd is : IVetten breijen , spanners,
uitzetten , zetten , boeten ; fig. Iemand in
het net kriMen , iemand verschalken. In
het net zijn, verschalkt zijn. Dat valt in
mijn net , dat geinkt mij. Zijne netten
nit:etten iets trachten te krijgen. lewand
het net over het hoofd halen , hem mishandelen. Zijne netten drogen fig. met
vissehen nitscheiden ; ook : geen' sterken
drank meer gebruiken. Sprw. Achter het
net risschen , te laat komen , om eenig
voordeel te verwerven. kap in eene pruik;
zie ook Elaggernet.*-, het bekleedsel,
dat in dierlijke ligehamen over de darmen
is uitgehreid. (Netbord, o. plank ter
bevochtiging van drukpapier.)—breuk
vr. 'walk van het darmnet. —darntbreuk , yr.
Netekaut, m. eldersfijne ham , luizekam
Hij is een regte netekam
geheeten ;
netekop , zie Neetoor.
Netel , yr. (mrv. -s, -en,) een geslacht van
planten , vrelks meeste soorten van zaeliie
stekels of Laren zijn voorzien , die , wanneer
men ze even aanraakt , eene brandende piju
veroorzaken, waarom zij ook brandnetel beet,
in tegenstell. van Doove netel , welke met
de brandnetel groote gelijkheid heeft, (loch
B eene stekels heeft en dos ook niet brandt.
—aehtig, (-er, -st,) by. netelig.— achtigheid, y r. neteligheid. —blad 9
o. —doek, o. nit netelgaren vervaardigd
dock ; wegens de uiterlijke gelijkheid , nit
katoen vervaardigd dock. —doeken,
onverb. by., —doekselt, b y . van neteldock. —en , h. w. met netels branden ,
slaan. —garen o. garen , dat van de
vezels eeniger netels wordt vervaardigd.
—heide, yr. beide vol netels. —ig,
(-er, -st,) by. vol netels , stekelig ; fig. korzel , ligtgeraakt Een netelig mensch. *-,
moeijelijk , waarnit men zich niet gernakkelijk
redden kan : Eene netelige zaak. Netelige
ontstandigheden. --igheid, yr. —koningje, o. tuinkoningje , winterkoningje.
—koorts, vr.een koortsachtige toestand ,
waarin men bij cone afwisseling van hitte
en koude een rood uitslag op de huid
krijgt.
Netheid, vr. het net zijn.
Netje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
net.
Netjes, bw. praedic. by. verkleinw. van net.
Netnavelbreuk , yr. netbreuk in den
omtrek des navels.
Netstok , m. stok , waaraan men cen net
bevestigt of voortsleept.
Nettelijk , bw. net.
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Nettebreijen, o. —tebreijer, m.
—tebreister yr.
lvtietten, b. w. bevoehtigen.
Netten, b. w. reinigen , sehoon maken.
—tigheid, yr. netheid ; hetgcnc net is
of net maakt.

Netvlies, o. de netvormige huid van het
oog. —werk 0.
Neulen, o. w. met H., gerneenz. gestadig
zijne ontevredenheid op een' vervelenden toon
utter).
Neuren, zie bet weer gebruikelijke Neu-

risen.
Neuriin, b. en o. w. met H., binnen 'smorids
zinger' en de woorden niet duidelijk tiitspreken.

Neus , rn. (van den -, mrv. -zen,) bij men-

Newt
mmjen. Wild haar in den neus hebben
ongebonden zijn. De mosterd kreeg liens bij
den neus, veroorzaakte eerie te sterke prikkeling hij hem. Sprw. ',Die zijn' neus schendt,
schendt zijn aansezist , die van zijne bloedverwanten kwaad spreekt, doet zich zelven
schaude aan. *-, bet voorste gedeelte van
onderscheidene dingen : voorste gedeelte van
een schip, van eero sehoen, schoot van een
slot , neusvormige hank , waarover eerie klink
glijdt err vervolgens in eene keep valt.-ader,
vr. —balletic, o. tip van den neus.

—been , o. —bloeden, o. bloeding, yr. —doek, rn. gerneenz. zakdoek.
—drop , —druip , o. (Iruipende neus.
—gat, o. opening der neusholte. —gezwel, 0. polyp in den new. —haar, 0.
Naar in den neus. —holte, vr. eene der

schen en vele dieren , het nitstekende deel
onmiddellijk boven den mond , door welks
middel men ruikt : Een groote , dikke ,
iuwendige ruimten van den neus , Welke door
lanse stontpe enz. neus. Den netts snuihet neusscheidsel van elkander zijn afgezonderd. —horen, horen, (lien somrnige
ten. lemand netts en ooren afstrijden. Uit
dieren op den neus dragen. -horendier,
den netts bloeden. De neus druipt hem.
Uit den netts sunken. Door den neus
o. een der grootste landdieren inAzie (met een'
spreken. lenzand bij den netts trekken.
horen) en in Zuid-Afrika (met twee horens),
anders rhinoceros. —horenkever, m.
kmand een' knip voor den neus geven ;
kevcr met een' horen voor op den kop.-huid,
fig. kmand bij den neus leiden. hebben,
vr. o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw.
iemand rnisleideri of hern eeire bedriegelijke
van neus. Spew. Dat is ketneusie van den
hoop geven.ffij heeft mij bij den netts gehad,
zaltn, dat is degrootste lekkernij.---kiJker,
bij heeft mij beet gehad , mij te veal later'
In. matroos , welke uitziet naar die voorwerbetalen. Ientand een' neus aandrawijen of
pen , die bj de nadering gevaarlijk voor het
Pere' wassen neus maken , hem eerie tenger"
schip kunnen worden. —klank, m. klank,
op de mouw speideir. Den bijbel ais een'
wassen netts dratzjett , hem eigendturkelijk
welke bij het uitspreken van eerie neusletter
wordt gehoord , bij V. de n bij de Franschen
nitleggen of naar eigene begrippen verklaren.
na een' klinker,, bon, et:, onze n voor k ,
lemand iets voor den neus wegnemen
dank en de ng , bang. —knijper, m.
d. i. hem het genot van lets in zijne tegennetisnijper; lig. in scherts, brit zonder ve6ren,
woordigheid ontnenien. Dat gnat uw' neus
die eriket door den neus vastgehouden wordt.
voorbt:), daar krijgt gij niets van. Den neus
—Letter, yr. letter , die cell' neusklank
geduris in het vocht hebben, van den drank
vormt. —loch, --lok o. weinig ge!louden. Zie voor netts , sic voor u of
bruik. neusgat. — nijper, rn. bij hodregtuit./entand de deur voorden netts sluiten,
stneden kaproen eerie soort van tang ,
haar stuiten , op het oogenblik , dat iernand
met melke men de paarden, die, bij het beslaan
bilinen wit trederi. Het ligt vlak voor uw'
of eene kunstbewerking, Met stil willen staan,
neus, vlak voor 11.114 stored op zijn' neus
den neus knijpt. —riem, m. riem, welke
te ktjken , het vie! geheel tegen zijne verover den neus van bet paard ligt. —ring,
%yachting uit. Hij ziet niet verder,, dun
m. ring, welken men ontembaren dieren door
zijn netts Zang is , hij ziet niets vooruit.
den neus steekt. —scheidsel, o. midIemand iets door den neus barer', hem
delschot tusschen de twee neusholten.—uitiets ontfutselen. Den netts voor jets optrekwas , 0. polyp in den neus. —warmer,
ken , jets met minaehting aanzien. Zijit'
gemeenz. in scherts , kort pijpje.
neus volgen, regtuit gaan. Een' neus of
(-zcr, -ste,) by. en bw. die zich inbeeldt ,
Een' langen neus krijgen Een' langen
veel verstand en doorzigt te hebben en daarorn
neus halen , Er met een' langen neus
voorbarig en onbescheiden oordeelt of spreekt
afkonzen, besehaamd staan over bet afslaan
en hierdoor vaak beleedigt. —wijsheid,
van zijn verzock. Zijn' neus altijd in de
vr. —zenuw, yr. —zuil, y r. neusboeken hebben , gestadig lezen of studeren.
scheidsel.
Een' goeden neus hebben, goed kunnen
zie Noot.
ruiken. Jets in den ?WIGS (d. i. de lucht van 'Vent, y r. (mrv.
iets) krfigett. lemand lets in , door of onder Neutelaar m. (des -s, lure. -s,)—aarster, vr. (mrv. -s,) (lie neutelt. ---arij,
den neus wrijven , hem lets op eerie scherpc
y r. het neutelen. —en, o. w. met H., tree-,
manier verwijten. Den neus over (tiles laten
zelen, futselen5 neuter); —ig, (-er, -st,) by.
yawn of in ales steken, zich met alles be72

Niet

Neuz
tretizelig; gemelijk, verdrietig.--igheid, yr.
ligenzellaar, rn. (des mrv. -s,) -aarster, y r. (mrv. -s,) die neuzelt. —en
b. w. besnuffelen , beruiken, dock wei&g of
niet in gebruik.
Neuzen , b. w. vremig ruiken. 4k-,
o.w. met H., de rienzen tegen elkander stooten.
—gilde o. dozen naam geeft men in de
volkstaal aan eene prera , waarop allerlei
afzigtelijke neuzen afgebeeld zjn.
Newel, rn. ( les •s, mrv. -s, -en,) waterige
en zigthare door de konde verdi'ae dampen
in de nahijheid der aarde , welke de lacht
eenigszins otizigtbaar makers en , wanneer
hooger oprijzen, wolken heeten ; beleisel
voor ons versi.and : De nerels , waardoor
slain verstand wordt verdonkerd. - achtig.
er, by. naar eel-0 nevel p,elijkende ; zie
Nevelig.—en, onpers. w. metes., als: Het
fw. vol
nevelt, er is nevel.
(-er,
nevel. —igheid, vr.—ing , vr.
y r. naam der aschgraanwe kraai , Welker
vleugels , kop en staart zwart zijn. —mist,
m. dikke mist. —rook , m. nevelrnist.
—ster yr. eerie van die sterren , welke zoo
oneindig verre van ons afzijn dat vele te
zamen ons sleeks als eene nevelvlek toeschijnen,—tje, o.(des -s, mrv. verkleinw. van
nevel. —vlek , yr. nevelachtige vlek.
—wolk , yr. nevelachtige wolk.
seven. Drt woord , dat men tot dus verre in
eenige samenstellingen gebruikte (nevenbedoeling , nevenbegrip, enz.), is thans als
germanismtis Mt de taal verbatinen frr wordt
door bij vervangen. —s voorz. dat eene
te kennen geeft : Hij woont nevens
ottine deer ; fig. bij, naast , : Gib
2f,at retie andere yoden nevens mij hebben.
ter aanduiding eener vereettiging , met ;
fig. om eene vergelijking nit te drukken : Ik
stel hem nevens den rorst.
ng, een nensklank , die zoo min bij bet afbreken der woorden als in de nitspraak mag geseheiden vvorden , bij voorb. jongelingen ,
yewavg,enen , wen yen = jong-e-ling-en,
ye vang-e-nen Wang-en. Doch behooren ng
tot verschillende woorden , dan haft er
scheidinp; t usschen beideeletterteekenen plants:
wan- gunst.
Nibbelen o. W. met H., weinig gebruik.,
knibbelen.
Nicht , yr. (nice. -en ,) dochter van
broeder of zuster ; vrouw van een' neef;
elke vronwelijke nakomeling van neef of
nicht, tot de familie geacht worth op te
houden : Eene verre nicht"-, dochter van
oom of moei ; weinig gebruik. kleindochter.
—je o. (des -s, mrv. verkleinw, van
nicht ; fig. gemeenz, eene verzachte uitdrukking voor hoer.
Niemand onbep. voornaamw. (-s,) geen
mensch tegenstell. van i e mand: Er is

niemand te huis. IViernands vriend zijn.
Niemendal ouhep. voornw. gemeeriz.
Met met al , niets, niets hoegenaamd : Wij
hebben er niemendal van gehoord.
Nier, yr. (mrv. -en,) in dierlijke ligchamen,
een roodachtig , nit blood- en pisyaten
bestaand vleezig deel van boonvormige gedaante, hoedani i:e er bij den mensch order
de lever en mi,t liggen en tot afschriding
der pis dienen : De regternier was verstopt;
fig, zegt men scher;send van iemand , die
met den r ug naar Ire vtiur swat : Hij
warmt de nieren. in den bijbel , de
zetel des gevoels. —ader , y r. —bed,
o. het vet , dal, de nieren omgeeft. —beddevet, o.—bekken, o. zekere vleezige
trechter aan de nieren. —enzucht,
pijn in de nieren. —harst, m. —huid,
vv. —jicht, yr. —koekje, o. nier
met, cur fijri deeg omgeven en in boter
gebakken. —pijn yr. steentje o.
steentje in de nieren. —stuk o. stuk
vleesch met de nier. —vet, o. —vlies o.
—zueht, yr. nierenzucbt. —zuchtig 9
by.

Nieskruid yr. eene plant , die in de geneeskunde wordt gebruikt en bij de ouden
als een middel tei;en krankzinuigheid word
beschouwd ; van hier fig. Iemand nieskruid
toedienen , hem van zijne kratikzintrigheid
trachten te genezen. --middel, o middel om te niezen. —poeder --poeijer o. niesmiddel in poeijrr. —wortel,
rn. naam van eenige planters : Zwarte nieswortel, eerie plant in bet zuideu van Europa,
welker wortel heftig doet niezen.
Niet , yr. (mrv. -en,) nageltje , 't welk de
beide Mader) eerier schaar verbindt.
?Viet o. (des -s.) bioem van koper,, een
oogmiddel.
Niet bw. hetwelk diez.t om te ontkennen
1k zie niet. Hij hood met. Bet koren is
nict te duur In de de taal van het dagelijksehe levee worth het yank ter versterking
bij een ander ontkenningswoord gevoirl :
Ik zie hem nergens niet. 111:1 heeft nooit
geen' tabak , hoedanige uitdrukkingen men
echter in den beschaalden stijl behoort te
mijden. bij eene verwondering en cell'
uitroep, warmer hetf steeds toonloos is, verliest bet zijne ontkenning en versterkt de
kracht der rede : Welke wrok schuilt niet
in dien boezem. Roe veel ligt niet in tit
enkele woord, o. (des -s,) lets, dat geen
bestaan heeft : Uit niet schiep GOD de
wereld. Tot niet wederkeeren. Jets te niet
doen, jets krachteloos maken ; jets verijdelen.
Te niet gaan of worden , vernietigd worilen.
Ik heb het zoo goed als voor niet. Hij doet
het niet om niet , hij ziet er een voordeel
in. Sprw. Als niet kornt tot let , kept het
zich zclf niet, of is het allemans verdriet,

N iet

Ntijd

weigering: Op zijn
head, y r. (inty. -heden,) ieLs uleuws ;
zie Alieman.
verzoek kreeg hij een niet. (des -s, mrv.
nienwe tijditig. —igheidsdrijver, m.
een voorstander van nieuwigheden. —ig-en,) getrokken nommer zonder prijs in de
heidskramer m. die slechts nieuwigloterij , veelal nietje. —bepalen.d
heden tracht te vernemen our ze weer te
b y. zie Lidwoord. —ig, (-er, -st,)
kunnea vertellen. —igheidszueht, vr.
b y . dat geese kracht of waarde heeft : Eene
—jaar o. het nieuwe jaar ; inzonderlt.
nietige uitvlugt, zaak. Een nietig nzensch.
nieawjaarsdag : remand nieutvjaar wen—igheid, vr.(int . v. -heden,)onbeduidendschen, d. i. hem op den 1. Januarij met het
heid ; nietige zaak. —je o. (des -s, mrv.
nieuwe jaar geluk wenschen. —ja,a,rsbe-s,) yerkleiaw. van niet in de loterij , zie
zoek o. -jaarsbrief, --jaars•
Niet. --overgankelijk , by. in de
dag, m. -jaarsdicht o. jaarnspraakk., zie Overgankelijk en Ongeschenk u. -jaa,rsgirt , VI'.
zijdig.—s,o. en onbep. voornw. o. hetgene
-jaa,rskoek m. pratiwel. -jaarsniet voorhanden is : Big heeft islets verprent, vr.-jaarwensefht, m.-jaarkocht. Niels goeds. Hij weet van niets. Sprw.
wenschen , o. -jaarwenseher
Waar niets is, heeft de keizer zija regt
-jaarwensehster, y r. -inaar,
verloren. —sbeduidend —sbetee—mare , yr. nieuwe tjding. —melk
kenend b y . fig. onbeduidend. —sby. hij de landliet i en, van koeijeu, die pas
waardig , by. —tegenstaande
weder gekalfd !whiten, tegenstell. van owl.
voorz. ict wee'rwil van.
voegw. hoewel.
melk , oudine l kig: Dit is toter van eene
Rieuw, (-er, -st,) bv. en bw. eerst sedert
nieuwmelke koe. --s, o. (van bet -,) jets
korien tijd aanwezig of geschied : Nieuwe
nieuws ; nieuwsi ;jding , nieuwigheid. —sbehuizen, hoeden, boeken , paarden , d;e men
geerig,z;e Rieuwsgierig. -sbeeerst sedert korten tijd heeft. _lets meuws
geeriie, y r. -sbtad o. --strode,
hooren. Eene nieuwe leer, die eerst geprem. —sbodin ye. de faam.—sgierig,
dikt of verkottdi3d wordt. Het nieuwe jaar.
(-ee, -st,) bv. err bw. nieuwsgierigheid bezitNieuwe haring. Nieuwe rove , roe vaq
teade , aan den dag leggende, of daarin
dit jaar. Nieuwe vruchten. De nieuwe tijd,
gegrond : Nieuzvsjierig zijn. Nieutvsgierige
de lente. Eene nieuwe (andere) inrigting.
vragen,blikken. —sgierigheid , yr. de
Eene nieuwe mode. Naar den nieutesten
begeeete, urn iets n;euws en onbekends te
smaak. Het nieuwe testament, ;,) iegettveraentea ; inzonderh. een sterk veriangett
sten. van bet oude. De nieuwe wereld ,
van diet aatd, dat tot een' hartstogt is
Ametika en AusLralie. De nieuwe gesc;iiegeworden. , bw. —spadenis , pa de ked.hervot ming. De nieuwe
pier, 0. tijdschrift, dagblad. —spost,
burgemeester, die op den vorigen vo(gi.
yr. —sschriliver, tn. —stijding
De nieuwe mann. Nieuwen maetl schepyr. o. (des -s, rare. -s,) verkleinw.
pen. Eene nieuwe gedachte ; gevan nieuw; het nieuwe : Het is nog een
meenz.; Ik ben er nieuw (betthuwd) naar.
nieziwlje. Het nieutvtje van het huwelijk.
Het zalmij nieuw &ten, ik ben ttieuwsgieeig
to weLen. 4*-, nog /lid gebruik Een nieuwe Niezen, o. w. met H., 13:j eene door prikkeling
dee ree.zeauwen veroorzaaktc krampachtige
hoed, d. een nieuw aan)ge,chafte , al is hij
santeitae.k;ng der spieren de lucht met eerie
ook Your jaren gernaakt. lets weder nieuw
in
sierke beweg;ng door den netts uitdrijven ,
maken , in eete niea wen s;aat hemp°.
fdeze,t z D e snui f doe t nrij hevig niezen.
den bijbast. verbeixed : De nieuwe lnensch.
yr.
Een nieuw leved aftnran3en. bw. ow-11a nas:
Nieuw uitgevonden. iVieuw aangelegd. In Nijd , tn. (des -s,) aanhoudend misnoegen over
den yooespoed vaa anderen: De nijddoet hens
somtnige gevalleu wordo nieuw in dezen zin
zoo spreken. —ig, (-er, -st,) by. en bw.
met bet volgende wowd verho.iden. Op
nijd gevoclend of aan den dag leggend, in eene
nieuw, Van nieuws , andermaai, wederom.
Itooge mate algunstig : Een nijdig nzensch.
o. (van het -,) het nieuwe : Het nieuw is
Met nijdige oogen aanzien 3 fig. gemcenz.
er af ; fig. men hecht er geese waarde meer
toornig , boos : Zij is nijdig op hem. —1aan. —aehtig, by. —bakken by.
gaard, m. (des mrv. -s.) nijdig mensch.
versch gebakken ; fig. pas geworden, met
—igheid y r. —iglijk bw. -nagel,
verachting: Een nieuwbakken edelman.
m. nagelije in eene schaar of knipmes, dat
—elijks, bw. nieuwelings.—eling, rn.
aan het eerie eind, of sours aan beide, omgeen y r. (de.; -s, mrv, -en,) owiervarette, onbeklonken wordt , nietje; fig. dus genoem d
drevene. —elings bw. oalangs. —en,
volgens een oud bijgefoof, dat zulke na els
zie Vernieuwen. (Nieuwers, bw.
aan den nijd toeschreef, welke iemand door
in de volksi-. nergens.) —erwetsch, by.
anderen werd toegedragen , stroopnagel ,
fig. nieuwrnodisch. —geboren, by.
taainagels—scla (-er, -ste,) , bv. en bw.hier
-gehuwd, by. -gemunt , by.
en daar voor: nijdig; virder: bevig
-getronwd, b y . - held , yr. -ig.
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%life
sterk, hard : 11Vdseh slaan.-schlteld vr„
Nijfelen, b. w. in sommige streken, op eene
diefachtige wijze zich toeeigenen of wegnemen.
Nijgen, ongel.o.w. metH.,(ik neeg, genegen,)
van vrouwen , uit eerbied of beleefdheid bet
ligchaam door bet buigen der knieneenigszins
naar de garde bewegen: Beleef d voor iemand
nij gen. —ing , yr. (mrv. -en.)
lieljpenongei.b.w.(ik neep, genepen, knijpen:
Iemand het veesch met gloeijende tangen uit
zijne armen nijpen; fig. De ftesch lustig
nijpen , aanspreken.*-, door heftigheid smart
veroorzaken:Nijpen de koude. I ernand nijpen,
hem ongemak aandoen. Het begirt te nijpen,
gemeenz. het begint er op aari te komen.
—end, (-er, -st,) by. en bw. dringend,
knellend , bevig , sterk , zeer. —er, in.
(des -s, mrv. -s,) die nijpt; werktuig om te
nijpen ; fig. nijpertje. —ertje, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van nijper ; fig. beslissende oogenbiik: Bet is op het nijpertje , de
zaak lijdt geen uitstel. —ing, yr. (mrv.
-en.) —nagel, in. nijdnagel. —ster,
vr. (mrv, -s ) —tang, yr. snort van tang,
om spijkers nit te halen, ens., knijptang.
--eel, m. (des -s, mrv. -len.) - vleesch,
m. (van den -, mrv. -vleczen,) nijpnagel.
Nijver, (-der. -st,) by. en bw. zeer naarstig ,
werkzaam of ijverig. —Iteid, yr. —ig, zie

Nijver.
Nik,rn. (des -s, mrv. -ken,) hik, snok.

Noes
teugiesdrinken.

Nippen, 0. w. met 41., kibbelen.
Nis, een uitgang , waarmede zelfstandige
naamwoorden gcvormd worden van bijvoegelijke naamwoorden, van werkwoorden
en verledene deelwoorden. I.) Die van
bijvoegelijke naamwoorden stellen de abstracte eigenschap voor als ware zij eene
zinnelijke zelistandigheid, als: Duisternis.
yeheimenis , droefenis ; II.) die van werkwoorden en verledene deelwoorden stellen den
toestand of de bandeling als iets objectiefs en
soms ook wel als eene gebeurtenis voor,als: Begrafe ffenis,yelijkenis, gevan,3enis;
in.) die van zelfstandige naamwoorden zijn
zoodanige substantieven , waarin het meer
zakelijke begrip w eder in dat van de objectief
beschouwde bandeling overgaat , als: Groetenis ,belo fields beeltenis vonnis Eenige
der woorden op nis hebben benevens de
vermelde beteekenis ook eene concrete, b. v.
hindernis ; andere cnkel eene concrete, b. v.
beeltenis.
Nis, yr. (mrv. -sen,) Nolte in een' muur,
aarin een beck', kagebel, ens. wordt geplaatst.
—je, o. (des -s, -s,) verkleinw. van
nis.
Nobel, (-er, -st,) by. en bw. gemeenz. edel ;
fig. Ben nobel mensch. Eene nobele daad.
4C, tn. (des -s, mrv. -s.) een voormalig goudstuk ter waarde (volgens Johnson) van
6sh 8d. , dat is omstreeks f 4 —. Zie ook

Ilozenobel.
m. (des -s, mrv. -ken,) knik met het hoofd.
(Nikkei, yr. onkruid , zwarte klaproos.) Noembaar, -elijk, bv. dat genoemd
kan worded. —en, b. w. een' naam p;eyen :
—ken, o, w. met H., eerie herliaaide be-

llij werd naar zijn' vader genoemd. De
meging met het hoofd of de oogen makes;
hortensia is dus genoemd naar de moeder
inzonderh. door eerie kleine neiging van het
van den Keizer van Frankrijk (1854). Zij
hoofd toestemmen : Ilij Tree ft op mijne vraag
loot zich Nevroutv noemen. den naafi'
yenikt , van ja genikt.
van een' persoon of zaak iiitspreken: 1k noem
Nihker, m. (des -s, mrv. -s.) ccn verdichte
u man en paard. benoemen , schoon die
watergeest van eene wanstaltige p;edaante ;
beteekenis zelden of f nooit meer voorkomt.
fig. gemeenz. : De nikker, De zwarte nik—enswaardig, b y. fig. aanmerkelijk :
ker,, de duivel. nikkel.)
Er bestaat geen noemenswaardig versehil
—Itertje, 0. (des -s, rare. -s.) verkleinw.
tussehen de beide candidates, —er, rn.
van nikker.
(des -s, sure. -s,) in de vroegere spraakk.
NMI-top, m. en yr. die met het hoofd nikt.
eerste naamval , onderwerp ; in de rekenk.
- koppen, o. w. met H., (ik nikkop , ens.,)
bet onderste getal cener gewone breuk ; In
met het hoofd nikken.
21 3 is 3 de noemer. —ing, yr.
Nimf, y r. (mrv. -en,) bij de Griekenrn Rorneinen een dier halve godinnen, welke zich Noen, in. (des -s,) negende uur , wanneer
men tot onder bet Bourgondische huis het
bij de stroomen , vloeden, bergen , bossehen ,
middagmaal hield. Torn de tijd van dit maal
ens. ophielden; fig. lief ineisje : Zaa 8 t gij die
tot 12 uur of bet ridden van den dag verschoone nimf ? *-, insect in zijne eerste
schoven werd nam het woord allengs die
gedaantewisseling. —je, —lijn, o. (des
beteekenis en !weft se tot op den huidigen dag
-s, mrs. -s,) verkleinw. van nimf;
bij de Eugelsehen belionclen. Bij ons ziiti
Rammer, bw. in geen' toekomenden tijd :
streken , waar voernon cur on noen nog voorzal het nimmer zeggen ; zie tusmer.
middag en namiddag beteek enen. -maal,
—meer, bw. nimmer.
yr. ap ,m. -slaapje,
o.
Ninnen, 0. W. met H., met smaak driuken.
0. —stontlen, in. sure. na iniddaguren.
*Nippe, vr. kattekruid.
—tEjd, m.
Wippelen, b. w. \venlig of niet gebruike!ijk,
Noest, bv. C11 bw. ijverig , werkzaam, met
ktasten met 8,-b ile drift.
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inspanning van alle krachten. Bebalve in
laar, m. bij de loting voor de krijgsdienst,
noeste vlijt komt het zelden meer voor.
die zijn hooger nommer tegen een lager
Noest, m. (van den -, mrv. -en,) knoest.
verruilt en daardoor als plaatsvervanger in
dienst trcedt.
Noestig:, (-er, -st,) bv. knoestig ; verweerd;
fig. moeijelijk , ingew ikkeld : Eene noestige Non, y r. (mrv. -nen,) vrouwelijke persoon,
zaak.--igheid ,vr.—je, o. ( des -s, mrv.
Welke ongehuwd met andere in een klooster
-s,) verkleinw. van noest.
leeft ; inzonderh. bij R.-C. eene zoodanige
Nog, bw. dat eene voortduring te kennen
persoon , die zich uitsluitend aan de godsdienst wijdt : Non worden. Als eene non
geeft , tegenstelling van niet rn e e r: Leeft
uw varier nog ? !feet ye nog wel, hoe het
(afgescheiden van de wereld) leven ; fig. gekwam? 1Vog is het tijd. Tot nog toe , tot
snedene big ; gedraaide arm van een spinnewiel. —necel, y r. —negewaad, o.
dezen tijd toe. 5-, het dualt eene vermeerde—nekleed, o. —nekuisehheid,
ring of toevoeging aan gaf nog jets
y r. —neleven , —nenklooster,
boven het bedonyene loon. Daarbij komt
o. —nenorde, y r. —netje, o. (des
nog eene kleinigheid. Blijf nog een poosie.
-s, mrv. ..s,) verkleinw. van non. —ne4L, het verheft den grand der sterkte van het
sluijer, m. —nevleesch o. fig.
begrip , in welk geval het steeds den toon
gemeenz.: Zij heeft geen lood nonnevleesch
heeft: Al Lost het mij ook nog zoo veel,
aan haarligansche j f, zij is gcenszins tot
ik wil het hebben. Al is hij ook nog zoo
non geschikt.
rijk, hoc rijk hij ook zijn soms heeft
het de beteekenis van n a al h e t g e n e Noe) zie Noode.
gezegd of geschied is: Hoe kan men Nood, m. (des -s, mrv. -en,) toestand, waarin
jets bezwaarlijk verkregen wordt : In geval
titans nog aarzelen ! *--, behalve de oppi egevene omstandigheden , wordt het sorns
van nood: Des floods, indien de nood het
gehiedt. Ter naauwer nood, naauwclijks.
gebruikt, hetzij met eenig kleinbijdenkbeeld,
hetzij om meer ronding aan den volzin te
toestand , waarin men te naauw bepaald
is : Als de nood het vordert. Als de nood
geven : Dat laat ik nog gelden. Dat kan
er nog even door. Indien zij het nog maar
aan den man komt. remand zzjin' nood
klagen. remand in den nood laten. brit
gezegd had. —inaals, bw. nog eens.
den nood helpen, redden. Sprw. zie Beugd.
—tans, bw. dat eene tegenstel I ing aanduidt,
5-, slechtere toestand , waarvoor men bloot
evenwel , echtcr : Nogtans kon hij er niet
staat: Het heeft geen' nood, er is geen gekeen gaan. Het wordt niet veel gebruikt.
vaar bij. Veel nood (Iijden) van jets hebben.
Nolk,m.(des-s,mrv.-ken,)het nokken,snik,snok.
.Hij heeft geen' flood, gemeenz, bij kan het
Nok yr. (wry. -ken) het opperste van het
wel stellen , hij lijdt geen gebrek. 5-, in de
dak : Op de nok van het huis.*--, uiterste
gemeenz. taal , persing op de ontlasting :
einde der ra. —balk, m. bovenste balk.
Nood hebben, moeten afgaan. *-, armoede ,
—gordings,—gordingen, yr. mrv.
ellende : Vele nooden uitstaan. In den
touwen ter bedwinging der nok (aan de ra).
uitersten nood zijn. Sprw. Nood breekt
—je, o. (des -s, mrv.-s,) verkleinw. van nok.
wet , wanneer men in nood is , denkt men
Nokken, o. w. met H., snikken , snokken.
aan Beene wet. 5-, lijfsgevaar en andere
—king, yr.
toestanden , waarin men in groot gevaar
Nolipan, yr. pan op de kruin of den top
verkeert : IV ood leert bidden, zie Bidden.
van een dak.
—anker o. plechtariker. —bede, yr.
Nomirter,o.(des-s,mry -s,) een getalrnerk, in
bede in nood. —bestuur, o. bestuur in
zoo verre bet dient, om de rangordedaarmede
nood. —borg, m. en y r. waarborg.
aan te wijzen : Het nommer van het huis.
Welk nommer heeft hij getrokken?
m. buur , tot wien men in geval
van nood zijne toevlugt neemt. —dienst
met een nommer voorzien ding : 1Vommer 6,
y r. dienst in dringenden nood.—doop, m.
het met 6 genommerde lot.Hij woont nommer
doop, welken men aan een zwak kind , voor
66 , d. i. in bet huis met nommer 66 gewelks flood men vreest, zonder de gewone
merkt. -aar, m. (des -s, mrv. -s.) -boek,
plegtigheden door den eersten den besten
o. bock, waarin de nommers der waren
priester laat verrigten. —drang, m.
vermeld staan. —briefje, o. briefje ,
noodwang. —draft, y r. toestand, waarin
dat bet nommer bevat. —en, b. w. van
men de noodzakelijkste Ievensbehoeften ontde vereischte nommers voorzien: De huizen
been ; behoeftigheid : remand in zijne
nommeren. —ijzer, o. ijzer,, waarmede
nooddruft bijstaan. *-,het noodige levenshet nommer op een voorwerp gedrukt , geonderhoud : lernandzijne nooddruftbezorslagen of gebrand wordt. —ing, yr.
yen. --druftig (-er, -st,) by. en bw. van
—kaart, yr. landkaart, waarop de steden,
enz. enkel met nommers zijn aangewezen.
de noodzakelijkste Ievensbehoeften verstoken.
—druftigheid, y r. —dwang,
—tje o. (des -s, nary. -s,) verkleinw. van
nommer. --verruiler, --verwisseonweerstvidijke drang of dwang. -dwing-
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en , ongel. b. w. (ik nooddwong, genoodgeschieden kan noodzakelijk.—wendigdwongen ,) met geweld dwingen. —e nude
heid yr. (mrv. -heden,) bet noodwendig
3. nv. van nood , coke! gebruikelijk met
zijn; een noodwendig ding. -wendiglijk,
van , als : Iets van noode hebben, d. i.
bw. --werk, o. werk waartoe ons de flood
noodig bebben , moetert bebben , bedringt. —woord, o. woord, dat men uit
hoeven. Van noode zijn , itood/ 8, zijn.
Hood gebruikt. —zaak, yr. dwang : lets
(1%Toode bw. °manlike , met tegenzin
uit noodzartk doen. lets noodzakelijks.
Ik doe het noode.) —eloos, by. en hw.
—zakelijk., (-er, -st.) by. en hw. floodonnoodig : Koopman in noodelooze zaken.
wendig; onbetwistbaar.—za,kelijkheid,
—eloosheid, vr. —en, b. w. noodigen.
vr.—zaken, w. (ik noodzaak , enz. )
—haven, y r. —helper, m.,—helpdwingen , door dwang tot jets brengen : Ik
ster, y r. noodhuip. —huip, m. en yr.
was er toe genoodzaakt.
(des -s, Harr. -en s) persoon, van wiens hulp
wij in flood gebruik make» ; inzondeeb. Noaheid, yr. tegenzin , afkeer.
&gene , welke eenigen tijd de plants van Nooit , bw. nimmer doch enkel van den
verl. tijd : Ik ben er nooit geweest , en zal
eell' ksieeht of inekd y ervult.
(-er,
-st.)
dat tot iets gevorderd wordt : De t er welligt ^ immer komen.Zoo tang het widerscheid tussehen grimmer en nooit in de gespronoodise niaatregelen. Dot is niet noodig.
kene taal niet. wordt in ;mitt genomen , sullen
flood of behoefte ltebbende : Geld noodig
er sehrijverszijn , welke beide woorden verhebben. 1k heb niet noodig, er keen te
wisseleti. Men denke sleeks aan: Ik zal het
scan. —igen, b. w. verzoeken : Ter benooit weer doen.
grafenis noodigen. Op een' maaltijdnoodigen. re, uwe zuster vok genoodigd7 ; fig. Noopijzer, o. osseprikkei.
Riernoodigt ons de popel in zijn schadaw Noord, by. naar bet noorden p;elegen , uit
bet nourden komende: De noorde wind.Noord'
—iger, m. (des -s, mrv. -s.) —iging
ten oosten , die kompasstreek , welke 111/,
yr. (mrv. -en.) —igster, yr. (mrv. -s.,)
grand van het noorden naar bet oosten
—ing zie Nood;ging. --Wok,
Noord ten westen, d it punt , hetwelk 11
yr. klok , die in nood worth geluid , brandgrand van bet noorden, naar bet westen ligt.
klok , alarmklok. nt. kreet
tn. (des -s,) het noorden : Om den noord
flood of ten teekeu van nood. —leug-eil
varen. Den steven oat den noord wenden.
yr. eene verbeling der waarheid , om eete
—beer, m. ijsikeer.
elijk , (-er,
;Indere, ' daarniet.-istrijdigen pli 8 L Le vervul leo;
-st,) b y . en bw. naar het noorden , nit bet
doch in bet dajelijkselle lever, eerie lett,;e2torn
noorden. —eling, In. en yr. (des -s, narr.,
vett nit eerie verlegetitteid Le vedaen. —lij-en,) die in het noorden wooni. —en, o.
clend , b y. die gebrek aan dtie noodzakel . )k(des -s,) die hemelstreek , welke tegenover
ste levensbe;loeaen lijdt en
beltoell: De
bet zuiden tigt : De wind loops naar het
noodlijdrnden o»dersteanen.
noorden. —er, °rived). noordelijk ,
yr. nooiLeagen. —lot o. loi. , bei.welk
van bet noorden. Sominigen sehrijven dit
den menseh it) d;t levet ' door de Voorzieztigwoord met het volgende aaneen. —eras,
heid besehoren is : _leder heeft zijn nootilot
vr. —eraspunt, o. —erbreedte ,
in deze wereld. Veleit gehruiken woord
vr. —erdeei,o.—erkant, m. —ercoke' ter vertaling vat) het fatnns der ouden.
—lottelijk —lottig (-ee,
bv.
en bw. door bet kloodloi, besebikt , onvermijdelijk. —lottigheid, y r. —utast, m.
—anoord , in. woord, gepleegd Ler zel
verdediging. , yr. uit flood
gestagen , vooral in eene belegerde sLad orn
in hei, gebrek %ran specie te yoorzien. —penning, In. noodunint ; spaarpenning.
—sehrear, ^ r. wham. ti er Seliikgodin
welke, volgens (le label er, den levensdraad
afsnijd . —sell itidieltii , he. Hood loizig.
—schoot ,
, —schot o. sehot ,
yvaardoor men driogeoden flood
kenneti
geeft, en Ittilo vertaikai.
sein, o. --stal,
—teeken o. noodse;n.
—vasten 0. vast%) gemis van voedse'.
—weer, ye. tegenweer, an . hoc men door
den flood gedwongen ^ ordt. —weer, o.
vreeselijk oftweer, vreeseiijke storm.—wendig , (-er, -st,) by et) bw. hetyne zoodanig

r-

kwartier, o. erlicht o.:eett vurig
luelmersebijnsel , dat men gewoonEjk kort
na den ondergang der zoo to de koudere
noordelijke streken ziet. —erstroorn,
—erzon, yr. fig. middernachi. Sprw.
Mel de noorderzon verhuizen vertrekken,

zich in den nacht stil wegmaken , uit vrees
voor zjite sehu!de;sehers. —ewind , m.
—kant m. —kaper m. soort you
walviseh op de kusLen van Noorwegen en
--kust , vr. --noordoost,
o. (van het -.) en ikv. kompassi,reek. die
22 1 /, grand van 1/ei. noorden /mar het oos:en
is. --noordwest, 0.(%an het -.) en by.
kotnpasstreek
we,ke 22 1 /2 graad yolk het
noorden no..r bet ucsien —oost, by.
tussehen het nowde3 en het oosten, of 45
grader van het noorden naar bet westen :
Noordoost ten noorden, pout, hetwelk 338/4
graad van het noorden naar bet oosten is.
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IbToor
,Voordoost ten oosten, punt , dat 56'/4 graad
van het noorden naar het oosten lint. —oostelijk , (-er, -st,) b y . en bw. —oosteu,
0. punt tusschen bet noorden en bet oosten.
—oosteren o. w. met H., van de kompasnaald , van het noorden naar het oosten
alwijken. —oostering, yr. afwijking der
kompasnaald van het noorden naar het oosten.
–oostewind m. –pool , yr.
–poolcirkel , m. –poolland , o.
—sch by. van het noorden : De noordsche mogendheden. —star —ster,
yr. poolster ; fig. leidstar. vaarder,
In. schip of kapitein , die naar het noorden
vaart. —waarts bw. naar bet noorden.
---west o. (van het -,) en b y . dat punt,
hetwelk 45 grades van het noorden naar het
westen is, tusschen het noorden en het west en.
1Voordwest ten noorden , kompasszreek ,
Welke 33 31 4 graad van het noorden naar
het westen ligt. 1Voordwest ten westen ,
kompasstreek welke 56% graad van bet
noorden naar het westen 1%4 —westelijk, (-er, -st,) b y . en bw. —westen,
o. punt tusschen het noorden en het westen.
—westeren o. w. met H., van de kompasnaald, van het noorden naar bet westen
atwijken. —westering , yr. afwijking der
kompasnaald van bet noorden naar het wester).
—zee, y r. gedeelte van den Atlantiselien
Oceaan tusschen Engeland , Frankrijk ,
Nederland Be1gi4 Denenuarken en tiuorvvegen. —zijde 9 yr.
Nowt, vr. (mrv. noten,) aanteekening op
eeu boek of geschrift; klein gesehr;ft ; teeken
in de toonkuast, waarvan men zich tot het
schrijven van muziek bedient Heele en
halve noten. Naar noten zing en ; fig. Vele
noten op zijn' zang hebben, veel te bestellen
tiebben, lastig zijn, gestadig diensten van
ander en vcrlangen.
-Nowt, yr. (mrv. noten,) eene ronde verhooging , als : De foot van een gewelf, de
kuop in het midden van eeri verwulfsel. -,
uitstekende steer of stuk hout , waarop een
balk rust; knopje van eene roerp!aat; zie ook
Tufmellaar. *-, in het planierrijk, eerie
soort van ronde vrucht , die in eene baffle
schaal Iigt ; inzonderh. hazel000t en okkernoot : Noten kraken; fig. Dat is eene harde
noot om te kraken, dat is eerie moejelijke,
°look eene onaangename zaak. Kwade noten
kraken, zie Kraken. soms voor noteboom. —je , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van noot. —olie, y r. uit notes,
inzonderh. walnoten, geperste olie.
Nop , y r. (mrv. -pen,) knoopje of pluisje op
wollen stoffen : Het taken van noppen zui ver en ; fig. gemeenz. Zij is goed in de noppen,
d. i. in de kleeren. De kinderen houden
iemand de noppen van de kleeren, de
kinderen kosten veel.

Move
Nopen , b. w. steken, zie Noopijzer
fig. aanzetten om spoed te makern; inzonderh.
aanzetten of aansporen tot goede of slechte
laden : Wat noopt u daartoe ? --ende,
—ens, voorz. aangaande , betreffende.
Nopijzer, o. soort van tang, om de noppen
daarrnee weg to nemen. —je o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van nop ; fig. II ij is
daarmede ire ziyne nopjes , hij is er regt
blij mee. —jeslaken o. soort van
laken met kleioe noppen op de oppervlakte.
(Noping, vr. hot nopen.) - pen, b.
w. van noppen zuiveren. —per, rn. (des
-5, mrv. -s.) (-er, -st.) by. vol
noppen. —schaar yr. soort van schaar,
ster , vr.
waarmede men laken nopt.
(mrv. -s.)
Nork, enz., zie 3.11urk , enz.
Norsch, (-er, by. en bw. stuursch ,
barsch Een norsch mensch. Een norsch
antwoord. Norsche taal. Een norsch gelaat.
—elijk , bw. —heid , yr.
Notarieel , by. door een' notaris vervaardigd : Eene notarieele acte. —is , m. (van
den -, mrv. -sen,) openbaar ambtenaar,,
die allerlei acten vervaardigt , verkoopingen
houdt. –isambt, o. –iskantoor g
0. –isklerk , m. –impost, En. –isschap , o. (des -s,) notarisambt.
Notebolster , m. groene bolster van de
walnoot. —boom, rn. boom, welke notes.'
draagt, inzonderli. okkernote!). -boomen,
onverb. b y . van den noteboom alkornstig
van het bout ties noteboorns gernaakt :
Noteboomen hout. Noteboomen to/ el.
b. w. a!s noteboomen hout schilderen.
—lop , rn. —kraker, in. soort van
tang , waarmede men noten kradkt.
Notendruli, in. de druk of het drukken
van noten of muziekstrikken ; de kunst urn
, rn.
muzieknolerr to drukken.
–kerij, yr.

Noteschaal , –sehelp , –sehil ,
vr. schaal , enz. der noot.

November, rn. (des -s Hirt'. -s,) de e!fde
maand des jaars, slagtrnaand. —avond ,
m. —bier, o. bier in November geb .onwen.
--lag, m. –koude, y r. –hscht,
y r. –ma,a,nd , yr. –morgea ,
–nacht, y r. –ochtend, m. –vergartering, y r. –vorst, yr.–weer,
o. –wind. m. –zon yr.
Nu, bw. op dit oogenblik : Nu is het to
last, Nu ter tijd. Tot nu toe. Van nu of
Van no aan. Wat nut *-. voegw. dewiji
Nu het zoo ver met de zaak gekotnen is ,
wil ik er mij niet med inlaten.*-, in vele
gevallen dient het enkel , om eene zekere
ronding aan den zin te govern ; ter aanduiding van een ifevolg , eene werking :

ik nu gelijk heb , dan rnoet gij ook gehoorzamen. *-, soms dient het , ow de
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deelen van cen verhaal te verbinden : Na
leefde intusschen mijn vader nog ; sums
verzelt het een moeijelijk geval : Hoe nu,
indien ik zelf het gezien had ? ; sums client
het om lets te bevestigen : Nu ja , ik zal
het zegyen ; 't gemeenz. gesprek staat het
bij eerie vraag: Nu, wat zegt gij er van ? ;
inzonderh. wanneer men een antwoord verwacht : Nit , wet hebt gij mij te zegyen? ;
in den gemeenz. spreektrant dient het ook ,
om een' ander' in zijne woorden en daden
wanneer hij op bet punt is zich te vergeten,
tot bezadigdheid aan te spores , in welk
geval het veelal herhaald wordt : Nu, nu,
bedaar een weinig ; bij eene aanmoediging
of opwekking : Nit, niet langer gewacht! ;
bij eene verwondering: Nu , dat moet ik
bekennen!
Nuchter, , b y . dat in den vroegen
morgen is , daarop betrekking heeft of
daarin gegrond is , enkel hij dieliters : De
nuchtere dauw. die sedert het opstaan
niets genuttigd heeft : Des morgens narkteren uitgaan; van hier: Nuchteren speeksel
speeksel van een' nuc?itere. Een nttchteren
kali , een pas geboren of ten minste zeer
jong kalf; fig. een laffe knaap. 4E-, fig. bevr. matigheid
zadigd ; ingetogen.
in drank ; bezadigdbeid.
Nur, y r. (mrv. -fen,) eenvondig meisje ;
inzonderh. eene wijsneus, een trotsch rneisje.
achtig, zie Nufrig. —fen , o. w.
met H., talmen. —fig (-er, -st,) be. en
bw. talmachtig ; wijsneuzig, trotsch...--figheid y r. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van rid.
Nugger, zie Snugger.
Airuk , yr. (mrv. -ken,) verdrietige !aim met
eigenzinnig stilzwijgen gepaard kuur, gril ;
booze streek: Dat paard 'weft nukken.—je,
o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van rink.
—kig (-er, -st,) b y . grillig. - kigheid,
yr.
dui, y r. (zary . -len,) can getalteeken in den
, dat op
vorm van een' kleinen cirkel
zich zelf geene waarde heeft, en enkel
om het voorgaande getal te vertienvoudigen ;
fig. persoun zonder aanzien of waarde, die
niet in aanmerking komt IN is eene nut
in '1 cijfer,, zijn gezag is van geene waarde.
b y . aan eene nul (d. nets) gelijk : Dat
is nul en van geene waarde. —liteit, yr.
(mr y -en,) bij regtsgel, gebrek of verzuim ,
dat lets van alle kracht of waarde berooft ;
fig. gemeenz. persoon zonder waarde.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van nul.
Arun , y r. (mrv. -nen,) in Foord-Holland,
zuigpopje. --nen, 0. w. met H., aan eene
nun zuigen.
*Nuren, 0. w. met H., wordt gezegd van eene
koe, welker uijer op het laatste van hare

Nunn

dragt begint te zwellen
Bonte nutirt
reeds, begint te nuren, is aan 't nuren.
Nark m. (des -s, mrv. -en,) die zijn misnoegen door knorrige taal aan den dag legt,
knorrepot. —achtig zie
—en o. w. -net H., zijne outevredenheid
door knorrige taal (Ian den dag leggen.
—ig (-er, -st,) by. geme!ijk , knorrig.
—igheid, yr.
Nusselaar, m. (des -s, mrv. -s.) —aarster, yr. (mrv. -s,) die nusselt. —arij,
yr. (mrv. -en ) het nusselen ; hetgeneiemand
nusselt. —en , b. en o. w. met H., talinwerk doen ; zie linutselen.
Nut , (-ter, -st,) by. en bw. nuttig. *-, o.
(des -s.) hoedanigheid van iets , wanneer
het nuttig is of met voordeel kan gebruikt
worden : Nut aanbrengen. Alles heeft zijn
nut. De Maatschappij : tot Nut van '1 Algemeen , waaarvoor men ook enkel : Bet
Nut zegt , als : Goat gij van avond naar
(de vergadering van) het Nut? —baar
(-der, -st,) by. —baarheid ,
yr. —sei o. (des -s,) voedsel. —sverha,ndeling vr. verhandeling iu 't Nut
van 't A Igen-lean gehouden.
teiij k
bw. met voordeel. —ten , b. w. nuttigen.
*a, o. W. met El., nut aanbrengert. — fig ,
(-er, -st,) by. en bw. dat nut heeft of aanbrengt, voordeelig, tegenstell. van schadelijk:
Eene nuttige inrigting. 1Vuttige boeken.
Zijn' tijd nuttig besteden. Het nuttige stet
het aangename parent. --tiger b. w.
van spijzen en dranken , gebruiken : lk heb
van daag nog nets genuttigd. -tigheid,
yr. —tiging , vr. —tiglijk , bw.
Iliruun, yr. (mrv. nunen,) in Groningen, ledige
zeeschelp voor de kalk branders. — tje, o.
(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van nuuu.

0, de vijftiende letter van het alphabet en
de vierde van de klinkers. 1.) Zij is lang ,
a.) verdubbeld: boon , Noon, koor,, b.) aan

het einde van eerie lettergreep , welke den
klerntoon heeft , zij moge enkel of dubbel
zijn honen , koren, zonen, boonen , ooren,
toonen ; 2.) zij is kort , a.) dof-kort : op,
vol , out, trout, vond, bok , b.) hel-kort:
hol , mol , top, zwom. 4f-, yr. (mrv. o's,)
naam der letter: Eene yroote o.
0 , tusschenw. om stil te doen houden , zie
de onwillekeurige en natuurlijke uitdrukking van bij kans alle levendige aandoeningen , bij v. der verwondering, der vreugde,
des leedwezens , der klagt , des verlangens,
des verdriets , soms ook der vermaning. Ook
bezigt men het, in het dagelijksche leyen ,
bijna zonder beteekenis : 0 ja 0 neen!
°bile vr. (mrv. -ien,) cen dunne ijzerkoek,
prauwel. —bakker m, —bus , yr.

Ho ;
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of leerkamer. plants , yr. —school*
--door, m. —draaijer m. ,
yr. —tijd rn. —uur o.
—draaister, y r. die um oblien hat
draatjen. —ijzer, 0. - koek, in. - man, Oei, een lange tweeklank , die n:t de Tango
oe ((n hoer) en de korte i (in limn) bestaat.
tn. o. (des -s. mrv. -s.) verkleinw.
°ester, yr. (mrv. -s.) een
van Wit*. —verkooper m.
—baard, m. —bak m. —buik
knopster , yr.- •vrottw, yr.
-ies) verbandm. eu yr. die Yee; tau oesters hondt. —eetObligatie, yr. (mrv.
ster , yr. —eter, —huis, o.
schrift , schuldbrief.
—kor , yr. —fireek , yr. —maul,
Oceaan, M. ((les -s, mrv. -anen,) de zee
o. —man, m. —*nand, yr.—meid,
in 'talgetneen ; eene groote zee ; groote
yr. —Ineisje, o. --mesje, o. net,
menigte Een wean van schriftett.
Ia.—part/1j, yr. —pastei, y r. --plant,
°eh, tussehenw. ter aanduiding van : een'
yr. zaudpla , waar men oe:ters vindt.
wensell Och, ware hij ?near gekomen
—put, rn. eene meer of minder diepe
Oelt dat het toeval Wilde ; weernoed:
plaats. waar men ()esters vet hot, worden.
Och! hoe zeer is zij te beklagen l De
- schelp Yr. - schnit, yr. —selaulp,
nitdrukking : Oat arm, koint thaws zelden
yr. —steen, m. versteende oestersehelp.
meer your; teedere aandoening : Och
—vat , 0. —visscher,
mijee waertiste! ; cene roerende gewaar---toil,
In. —vrouw, yr. --wijr, 0.
wording : °eh hoe trettrig is :tits lot ;
, (tat eeuwige klajett. Oever , in. (des -s, tart. -s,) de rand van
verdriete!ijklleid:
aarde tangs elk water : De oerer der zee,
Ochtend in. (des -s, mrr. -en,) de vroege
eener *-, rand : De oerer des grafi. ;
morgen; morgen : Des orIttends. —bettrt,
lig. Op den oerer des verdeds , des doods
vr.—bezoek, o. —das, v('.--daunt,
zije. —aas, 0. halt. —bewoner, in.,
—dienst, y r.—doek, in. -drank,
—bewoonster, vr. —krekel, m.
m. —drop, in. —gebed 9 a. --ge
m. —groet,
--stall, yr. —vogel, m. —zand,
waad , o.
0. --zwalaw, yr.
m. —lietnel, —japan, m.-ja.s,
m. —je 0. (des -s, -s.) verkleiuw. or, voegw. dat eene onzekerheid of cone
twijreling te kenuen geeft, inzonderheid
van oelitend. —hint yr. —Weed o.

—kleeding, ye. —koelte, yr.
—krieken, 0. —licht, 0.—lucht,
y r. —*nasal, o. —enelk, vv.—milts,
yr. —newel, in.—post, vr.-preek,
yr.—schtait, yr.—slaap, m.--- stoat!,
m. —uu.r, o. --wagers, m.
deling, Yr, —work, o. —wind,
in. —wolk , yr. —zon, yr. -zweet, o.
October, m. (des -s, mrv. -s,) de tiende
maand des jam's, `til ijutnaaud. —a,vond,
m.--da,g 9 fn.—km.14e, yr. -lueltt,
yr. —maand, yr. —morgen,
—vergadering; , yr.
—nacht,
—weer, 0. —wind, in. —zon, yr.
Ode, yr. (mre....11,) ceo verheven gezang
lierzang. —dichter, rn.
Odief, (II. ((ies -s, »Irv. - y en,) peter ojief,

wanueer zij in eene vraag wordt nitgetlenkt:

It verlany te treten, of Ivj fe huis is. Of
hij er (tan twidfelde, ken ik niet zPggen.
*-.bet diem. ter onderseheiding of nitsinit

Wed gij, of de Koning nog op het Loo
is? 1k weet niet, Wien ik geloovev zal,
plaats van
it of hem , di it Of hem.
alsof: Ii ij doet of hij gaaa wit. hij
wjize van toestemtnnig: IVeauwelbjks was
ik te huis , of men kwam m j terng helen.
Nen ken Item niet aanzien, of hij lacht.
Ik weet niet beter , of hij is (loud. Het
duarde nitt lung , of hij kwam te huis.
*-, van nitsluiting, ouderseheidnig , en soms
van oplieldering : Wie heeft het E;ezien,

Jan of Piet ? of ik of gij »toet seen. Of
hij uiet komen? 41-, het &lent soms
tot oplielderin3, als zeide men : antlers gezegd , Arsenik of Rottekruid. *-, gekan

zeker lijitje en de seltaaf, waar het mede
wordt gemaakt. —je o. (des -s, mrv. -s,)
meow. ter aantiniding van een onlicpaald
verkleinw. tau Act:
getai : Eett pond of twaalf, omstrecks
Oefenaar In. (des -s, mrv. -aren.)
tmaall pond.
—aarster, y r. (mrv. -s.) die oefelit.
—en, b. w, door herhaiing vaardigheid Offer, o. ((les -c, mrv. -s, -en.) elk zigtbaar
voorwerp, dat eene 8 odlleid als teeken van
doers verkrijgex Kr4;stieden in den 'tweeontlerw,rpin 3. , of van dank, of our !mar
handd oefetten. e'en geoetend soldeat
tc verzt.eilen , gebraelit work , en dat
Zich oefenen in truer,, in de muziek, op
een al Lair or eene andere daartoe gewijdo
de tluit. *-, doeu , verrigten : ifraak of
plaats neiirgeleg,1 of verbrand wend: !Sea
Geregtigheid oefettert. *-, o. w. met El., gebluedig offer. *-. that ' s de vereering , din
meenz. tot stieliting van widow of In eel!
of ander p sis over gods(lielm hattile!en of
sprekeu. ---in;, yr. (tnrr. -en,) bet ot.fe:lem;

bijeenkomst oat over godsdienst te spreken,
vrooln gezelschap.

—Limner, yr. studeer-

men de GoTheid bewijst, de gebeden die
men tot Hein rigt , enc.: « Dit offer ham
tat heilig oog behagen.» *-, in eel,'
kerk,elijken zin, ales, wat v0Jr de kerk en
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de hij Naar arnvestelde personen gesehonken
en door schilders als verw gebrilikt wordt:
worth; van bier: gedwonge:le gift , op bum; Olte rnool enz., zic Oiikernoot
elIZ .
gezag gevorderd : Ten offer komen;
viva Okkernoot, y r. walnoot. —noteboont,
lies. Nva;11'vilit men /iv!, het bezit
rn.
oin eens antlers w ontzegt: tk leeb haat. inertly
voor‘‘erp. op !Jet well: Oksel , m. (des -s, ritrv. -s, -en.) Nolte
offer E;ebracht.
wider den attn. —haar, o. —sehrooi,
&Adult(' van Ten' ander' worth overgedr;rgen.
yr. (Ase:stuk in CCU !lewd. —stank, in.
et, door Mei! tie 8(iVol1i('t) (Larva/I
--stun , o.
ge!eden worden . 1Iij werd het offer der
vrtjheid. *-, it, het algetneen elk ding, Okshoold , 0. (des -s. wr y . -en, en van
betwelk wen ow cents zaak moet
:
een bep. tel v • voorafgegaan . soon wi j ien -,)
('en vat ar ^ aat va!) 6 anker.
gereVig held rordert eel, offer. — aar,
-4,) Oleander,
((des- s. titre. -s.) —aarster, vr.
(des -s, mrv. -s.) ren beesdie ° licit, —alta,ar o. —anibt o.
terael tig ,;(was, (L i t Onl zijne kaaje blocmen geloveekt wordt rozeiattrier.
milk van off . rpries . er. —anfle, Yr. (nue.
biati,
o. —bitten", y r. -steii, m.-struik,
-ri,) offer. —beest, o. —bitted, o.
10. —titk , rn —wortel,
—bus, vr. dienst vr. —dier, 0.
-ti:t1,) eerie vet te vioeibare stof,
—en, b. V. als eel, offer brengen ,SIieren Ulie ,
&jury vereering of ondie in het water weiny; opiosbaar is , met
ofleren. *-. als
derm eying sellenken : Go D :"ZiPt ' (lank
eerie van rook eii tort yerielde viarn brincit,
en nit, bet platters- en dierenni k op ontierofferen.*-„sch..liken in 't algetneen; j in het
chu,;( . 1. 'even. get! w one() „even.---g4e'bed, o .
s e i w i dette NviiZen Verkilbrii word : Olie vatt
o.
olijren. !Wet ° lie :Oren. De heiii,ge °lie ,
—geld, 0. gewaad, o.—!Dols,
—ri ng, yr. —kelk,
bet laalsto
avondinaalst,elk
Ole short , pervert ;
Olie in het vim! . 91, , tert , leinands
voor offers . iii het begin
—hist , yr
loom nog meetgaawle waken; do ).otriuoderen
,
deter eenw [mar al to Wei ()clew' toes er
nog weer verbit terea. Da 1r ',wet olie (geld)
irckongene ()tiers werd . 11 gebraell t.-k !teed,
wezen. —a,clatig by. —aelttigheid,
0. - knecht, —hoeti,in.
yr. —bad, o. --ball
—blok
0. —penning, in. pi jo.
0. stainper,, waartnede bet oketaad won't
pen, yr wr it soort van !lintel', x%aarty
gestain i )t. -1)91
ni. o:iekoek. —dont,
bijofferple,;tighe(els:;e,peeld wend.-pleats.
by. geineenz. zeer flow —droesein
yr. —plegtigheid, vr. —priester,
rn. —11teselt, Yr. —alas, o.
in. —refit, U. —seltaal, yr. —vat,
del , in —handelaar , tn. --her,
0. —vet, 0. —wipt , in.
-s.) aanzienlijk
, vr. - Betel,.
vr.
°Meier, in. (des -s.
m. —koek, tn. in olio rbakken koek.
atribteJaar : De 0 lliri , r van Juslitie.
-LEO int
in. olieverkooper, verkooper van
beve.tiebber h j bet krusyolk
into:111,4. h
geneeskraetitige ° Le.) 1.ingS de Innien.
e!, de schntterij. —sbroek , vr. —s—kooper, —kruik, yr. -stela,
-- sdochter, y r. —sdessert,
yr.—ma,at, y r. --molest, rn. (Olien,
drat, yr. —sepa,ulet, y r. —s,
shoed, uri.
w. net olio
vim olle Lien
gewaad 0.
doortrvki.;eo.) --pers, Yr. --pot, in.
0. —si%leeding, y r. ----skleren,
real , tn.
, (-re, -si„) by,
o. tarn. —siktars, yr. —spensioen ,
o. enkel i;) : Het buitcte oliesel,
0. —spiaa.t4, yr. -sraug, in. -srok,
hij 11 -C. , de zalviti i ; erns stertende!i :net
rn. - suniform, m. -SV2.6 011IN vv.
gewijde olie door de liand eelis prieAers.
--sweiluw, Yr. -szoon, in.
()lie—stager, in. dle ohe slaw. of
t0e3Vven or
Ofseleoon voogw. dart
rnoten 'well. —stank , m. --steers ,
toelaten heteekent . zits Schools, Hoein.. evil lijiie wetsteen, die hij het
"%we lt
Atith oewel.
met 011e twvoeliti 3 d en to' het selierpeu van
bet,‘e!k de aandoeiling van
01,
selieerrne,son
dergelijke h ebriiikt wordt.
eel, ontste1,1 gernoeti Ii.kennel, geeft.
—stet, o. in : Olie- en azi:igstel , een
Oi , een korte tweekiark Welke nit de dolie
talAglirevilschap. —ton, vr. —vat, o.
o en de korte i (i11 pint' s) beAaat. In oil .
—vent, yr. oliii yerw. —verkooper,m.
luidt zij als oo.
%-prvweorm%v
Oir,, 0. (des -s.) afstammelinj: Hif stierf
:outer trrantreNk o;r,

Ojief,
zit' Oilier, enz.
Oker„ rn (des - s ) retie metaalaehtige acrdsoort,

Welke

nit

znivere door zuren

opgriastc metalen ontstaat . (Tile zarbte
donkergele naar het, briline trekkende aard(!,

die in de loud- en kopermijnen gevonden

met 01ieverw grselniderd
v r.—winke1.1,1711;
id
—zita,11 „ 0. (ii 3 eti!tik ;111,1-lei z a
°lie 0 1 )1twert, inzoidora. map- ea kouizaad.
—zac2it, b y. zoo zacht ohe.
0.Iirant m. (des -s, nar y . -en,) liesgrootsto
schilderen.*

—
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viervoetige zoog- en landdier iit Afrika en
Zuid-Azle, dat eett' 'anger) bewegelijkett
stiavel , Nee
zeer lauge.
dikke en gebo8ene
10011
of
prijs.
een' korten hats, f ront(' lian3eride
°own. dikke voet •
duniien korten
staart ern( I wt, weini 3 e halm bezel e ke
hurl 'well: Be slapanden ran den olfant
lereren het iroor ; fig. Van eerie mug een'
olifant makers, iets groote!iiks overdrijven.
—evanger, tn. —evangst, vr.
—sheen, o. —shek, m. —shaar,
0.—skop,m. —Anis, yr. inis op deo
°Mut ; eerie Indisehe vriteht. —spoof,
m. —srug, —ssnavell.,—ssnuit,
m. —stand, tn.—svel, o.
oithuf, yr. (tnrr. -vet/ .) vrireht van den
olijfbooln, waaruit men de boornolie verknjgt.
*-, m. (des -s, MN% -yen ) olkjf'bootn.
—berg, tn. evil met olii lhownen bedekte
berg, inzonderh. bij ,lettizaletn. —Mad,
o. —boon', een boom iu het cuiden
van Europa. in Azie enz., uit welks vrueht
de hoomolie worth verkrepi en , en die van
ondsher a Is een zitinebeeld van de vrede en
het stille hnisehike gelnk wend beselictiw(1.
—je, o. ((l.'s -s, M1'1,. -s,) verkleinw. van
°V. —Ittitetar, yr. —tileurig, 1w.
—iirattes , in. —one, VI'. -tail In.
—vertvag, by. —vormig bv.
Otilven, onverb. by. van den
4c, b. w.
met Berle oluf kleur verw en. —oogst, tn.
Olijvepers, o.
ntry. gemeenz. verwarde krullen.
Oistri 9 in. (des -s, mos. -(11,) een liougstawIlltp, e boom, waartoe de iep
behoort
—Mad, o.
in. —boo next,
°river!). by. —hosch, 0. —11ataim vr.
o. SehOr'S VI'. —Stain, m
,
—wortel, Itl.
0 :11 Noorz. let beteekeni de rigting eerier
lieweging . ook bet bestaan van een' toesta:iti.
aan of op de gelivele tlit ■%eildi 3 e vlakte van
cell vo,rwerp . zoo dal. wit:meet. zii Iry een('

regi 0 lijii voort 3 akit , het eerste punt. .1,1arvato
•
111i3ing, ^ eder bereikt mordi : O at (1,
stad wandelen. Eerie da.v out den huts does.
Ientand oat (lent huts vallen. Om de tajel
zitten ;1i { ,'. erne onhepaaIde Urn
sterett out (WNW) (le west menden. Orn
(ontstreeks) den nt;(1(1(1,,,,.. Zi.j is out de

dertiy (*par ond) Sows verdnbbeld: Oat en

Oanbe

paging: Om geld en boeken (ter verkrijging
van) schrijven. Om ra(al. otiderhond rragen.
loon dienen.
coos :
cenv beN%eeg reties" . eene oorzaak wegens
nu, die reden. Het is nob een h oar woken
to doen , het ;cal nog Maar ('en pair woken
duren. Hij koutt out ntiyte nee f , hetzii orn
hew to bezoeken , of ors hem te baler). Om
den doctor zentten d. iesnand zenden out
hem to halen. Om Gods wit. ter cake van

God, zie outin8s, aan, nog
gehrnikehjii in opsehriften van hriefjes aan
vrienden , dock verleng(l tot onune, ;its:
°mine den lieer Brutus. In Si11111 . 11 ,,felling ,
met werkw., al wail, bet fill (WEIS schf.i(Ihaar,
dan onscheidbaar is, bot eekent het, I.) eerie
rigting of streaking in do rondte: Onirtaan,
orndoen ; II.) evue plaatsitig (l.) van bet
voorste Haar aehteren : OnIktyken ; fig.
ornkoopen ; van bier voor : weeroin s terug ,
als: Onekaatsen ; b.) van het onderste Haar
boven Omploegen ; c.) van het Im)vonste
Haar onderen: ()instil ijten , ontkeeren ;
het biinwnste Haar buiteii :
van
(I)
staande
Onikeeren ; e ) van eerie
cone lig, ),ende hondmg: Otn.smijten ; 1.) vary
: 0 nu'shet erne ill stele Vail hot
selen ; III.) verse vormonging van bet cone
cinder het antler(' Omschud lent ; I V.) eerie
ri;oing naar vet seh elide p!aa ken : Otn;tvervett , ontklinken , outtrommelett ; V.) Berle
horbaling of ver !lei (Ting Ontsmelten ; I.)
het ‘ eroietigen of ‘ ertireti3d wooden : Ombrengett ontkittnen.*-4 bw. corder. longer:
DP:e weg is reel ont.
gei ; indigd , verstreken :
naeht is orris.
orn3e!oopen,
veratiderd : De wind is 01st. —ademen,
,
b. w. vs door den adorn doer ' oat val le;1.

vos. met, zljo ' iidViti 0111,0`Veti.
b. w, vs. o.nploegen outspit tett „ oinwerken:
Eett bock coder het vel mien ontarbei(lett,
—az-men, 1). VOe. in de aline! ' valet',
ornhelzen. —arming, y r. (inn% -e1).)
w. vs. el vos, ()wader-non.
—aseinen,
—hailing, in, onnut huisraad.
h. w. vs. allerwe ifen irithazirinen.
—bedelen , o. Inet IL vs. bedelend
ronthwerven. —beitlen , h w. vs. door het
kIinken ( b oner he! atom afkondigen.
Duffer, 0. (des -s,) naarn van con kaartspel.
--aar, tn. (des -s, sore -s,) —aarster,
y r. (mrv. -s,) die oitibert of het onaberen
VN'si;lat --(100S vr. (1004 olvt de vischjes ? vool. lot oniberspei. —en, is PI! O. W.
11., het oini:erspel spelen:
eels
uartie . een pirhytie omberett ?

oin d'rtig , ttl(lett
Om :even
d. i.
ornstreeks seven
ook : le zeven ti
"-,
na Om den anderen
, (1. i. van twee
da;,,ert een, (.; ken anderen
Ont de
711(1,ilid
eike ill la:111.
Berl voorv,erp x'at,
coolies: Iemand
het l vii bren,;)ett, Het,
sehap,o. ‘r.—partij,vr.
is on, ztjne eel to duet?, Zjlit_! Vet' Siilat Op ilvt
—speeister, yr. — spelt , o. het
eon voor ‘‘ e, p %an 8einoodshewegini,„
•
°where!) spel omberkaarten. —speler,
ter lake of ter 01 /I'Z,ike Vali : Om Lets trearen.
—tafell, Arr.
Zeit urn lets bekommeren.
ientand Ombetthen, b. w. vs. door henkez? oniwerJehreijen. *-, een voorwerp van crnstije I
pen. —betaren, b. w. vs. at beurendo
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emkeeren, bUten, cage!. b. w. vs. door
orrilwalen, omzwerven. —doling, yr.
bijten doen omvallen. —binden ongel.
—donwen b, w. vs. met een' dotlw
oinstooten of omwerpen. —draai 9 m. het
b. w. vs. orn zich dee& ander' buiden: ;erne
sehort ombinden. Iemand de dos ombinaen.
orndraagen. —draaijen , b. w. vs. in
*-, vow. suet iels oniwindell : Met ()en Napier
eene tegengestehle
draa'ien . en op (lie
ombinden. —bindsel 0. Iiel8en(' on) sets
den rick onsdroajen.
wijze dooden: Eene
frehonden is or worth. - bladen, - blade001 zjue as draaijm : Droai het rad eens
reit , 0. w. met I1. vs. bet blad van een
(zich), w. w, zich oinkeeren ; fig. van
oinslaaii. —blazen, ongel. h w. vs. door
gedrag, enz. veranderen. —draaijing,
blazer) omverpeu ; met een blaasspeeltilig
y r. -drageita, onyel. b. w. vs. ronddra8en;
bekend makes. —blijven, ongel. o.w. met
in processie dragen. —dragt vr. pleoge
Z. , vs. our iets blijven : De dies mod omblijopto8 t , wa.rrhij geWijde Bingen wordea
yen , orn den bats blijven. —boenen 1).
omgedragen. processie. —draven, o. w.
w. vs. overal boerien. —bneren, o. w.
met wanneer de voortduring. en met Z.,
vs. bij bet kruisjassen , door bet keeren der
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,
boeren doer] zien, wie sarnenspelen. —boldravend rondluopen. *-. 1). w. vs. dravend
, 0. W. Met, 11., vs. in Gelded., enz. van
ornwerpen. —dreef, veil. tijd van omeerie koe, die bij den bot (bill) geweest is,
drijven. —drentelen o.
wet H.,
weer bailiff worden. — bond, veil. tijd van
wanneer de voortduring, en met Z.. wanneer
omhinden. —bonden, veil. dw. van
plaatsverandering bedoeld wordt, eliteleml rondloopen. —drewen, veil. dw. van
ombinden. —bonzen, b. w. vs. met eens
omdrijven. —drijven ongel. h. w. vs. orn
Dons ornwerpen. —boorden , b. w. vs.
rondorn met een boordsel beleggen. *-, vos.
zijne as drijven ; rondorn drijven ; been en
weer drijven. *-, 0. w. met Z., drijvend
fig. ontringen. —boordsel, o. boordsel.
onigaan.*.., met II., her- en derwaarls drijven.
—bonwen, b. w. vs. op iseuw bonwen ;
*_, b. w. vs. rondorn met gedi even werk
bet onderste hover bonwen. —braaijen,
ve;.sieren : ten bilk , die met bloemkransers
b.w.vs. bij sehippers omweilden.-brassen,
omdreren is. —drillers, bh. eu o. w. met
w. vs. de ra en bet zeil met den bras
ombalen. —breijen , h. w. vs. in bet
11., vs. drillend orndraaijen. —dringen
rondo brejen. —brengen, onrey. b. w.
° lige!. 1). w. vs. door dringen ornwerpen. *-,
vos. dringend omgeven. —drinken,ungel.
vs. road b i ers en ; van bier : Breng het
plaasje nog eens orn, seder drinks hog yens.
0. w. met II., vs. in bet rond drinken. -drogen , b. NV. vs. (vaatwerk) van binnen en
bij sehippers, omdraaijen ; van bet Leven
bui ten drogen : De kopjes omdrogen.
berooven, —brenger, rondbrenger ;
—drong veil. tijd van omdringen.
moordenaar. —brenging, vr. bet orn—drongen, dw. van omdringen.
brengen. —brengster, vi. —brie—droop, veil. tijd van oindrupen.
schen, o. W. met II., vs. bij dielifers,
brieseliend omloopen. —broirtonen o.
—druipen ongel. b. NV. vos. rondorn
bedrupen. —drukkea,- b. w. vs. door
w. met 11., vs. bromrnen(l oinloopen. - brnidrukken doen orsoIh o; anders druk ken. -,
;len , 1). 0. NV. met Z., Vs. onbeznisd
vos. van aile kanten drukken. —durven,
ornssiiijteti of omgesineteri wor(len. --brutonreg.en gel.o.w. met II..vs.met usIlating van
len , o. w. met 11., vs. brul lend oinlooperi.
een hider werk w. b. v. zei len : II durft ]lien
1). en o. w. met
vs.
—buigen
hock niet out. —dnwen, zie Oindouter ziide buigen ; anders Zeii t o; rondorn
—buitelen
wen. –dwalen , enz., zie Outdobuigen. —buiging
w. met 11.,
0. w. met Z., binieleild oinvallen. —bay itelen, enz. –dwarlen
vr. tmliten , zie 011141.'1'111cl'.
dw ;mien(' omdrijven. dwarling, vr.
—dwerleu, enz. zie Omdwarlen,
—bulderen, €i. w. met II., vs. bniderend
rondloopen —dansen , 1). w. v s. dansend
enz.
laatste letter van
ornwerpen. *-, 0. W. met 11., vs. in bet rood *Ortega, yr. (mrv,
bet Gr:ekst...he alphabet, die aan oo beant(Jansen. ---dart, voegw. dewij! , vex mils,
oord t ;
zie
iiaardien Ik g o er niet Been , omdot ik von
(hag niet kart. —deelen , b. w. vs. Omeggen. w. Vs met de eg omwoelen.
ronddeelen –deeler, in. –deeling, flf an1Iaddei-en, 0. NV. met 1I.. vs. Iladderend
ongel.
omvliegen. *Th b,
vos. Iladderend orn jets
5... –deeister, vr.
been vliegen. —futselen, o.
met H.,
I). w. vs. omgraven. —di jken I). w. vos.
vs. bier en daar loopen futselen. —gaan ,
bedij ken, met (Iiiken orrigeven. —dij king,
onreg. o. met Z., vs. ern zijne as draaijen;
vr. —dobberen, o. met vs.
in een' king rondgaan: De sled owyaan. Den
dobberend onidrijven. —doen onrey. b.
buck omgaan. Alles gaat met my orn, bet
w. vs. los on)winden : Den dock onidoen.*-,
hoold draait
een wijd kleed , los omslaan : H ij deed den
Laat het glas omgaan. -,
een' omweg makers ; b'er
wank! one". --Bolen; o, w. met H.,
daar gaan: Met
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omstcken. —streken, vent. dw. van
het artnzakje omgaan.*-, met H., vs. been
omstrijken. —togen, vent. dw. van
en weer pan, knijeren, wandelen ; verkeeren:
orntiegen. —trokken, vent. dw. van
Vertrouwelijk met ientand omgaan ; Met
orntrekken.
wol omgaan. in wol doen, in mot handelen.
Net lengens °myna '' , leugens gebrniken. Otngeven, ongel. b, w. vs. in het rond
{levet, : De kaarten omgeven. Ientand den
Onbarmhartly met iemand oms4 aan , hem
mantel onlyeven. *-, vos. ornringen , aan alle
on barinhartig behandelen. Eerlyk met
kanten insiniten : Ik was met gevaren omgeiemandony a in, handelen.*-, /Arias hebhen,
yen. —geving, vr.
gebenren : Men weet hier nit ,wat er in de
wereld om sant. Er grant nut veel om (er is Oingevlogen, val. dw. van ornyliegen.
—vloten, veil. dw. van ornvlieten.
w. vos.
meinig hamlet) in den tabak. *-,
—weest, vent. dw. van omwezen of omzijn.
rondreizen. gaf, vent. tijd van orngeven.
—wooden, vent. dw. van oinwinden.
—gang, m. het omgaan; plegtigeomdragt:
—worpen, vent. thy. van omwerpen.
Den onyang des gewijden ouwels bijwonen.
—wrocht, verl, dw. van ornwerken.
1"1-, wandehng, omwandeling ; verkeering ,
—wrongen, vent. dw. van ornw ringen.
verkeer: Een' vertrouweli j Zen of gemeen_zegen, vent. dw. van omzijgen. —zezamen omyang met iemand hebben.*-, gang,
ten, vent. dw. van omzitteri. —zocht ,
waarop men on) een gebonw kan gaan : De
vent. dw. van omzoeken. —zonden, vent.
W.
onyang van eon' toren. —gapen
dw. van ornzenden. —zwommen, vent.
met H, vs. gapeud rondloopen.
dw. van omzm emmen. —zworven , veil,
Oangebeten, veil. dw. van ombijten.
dw. van omzwenven.
—bleven, veil. dw. van omblijven.
gen, vent dw. van orrilmigen. -bonden, Oingieren , o. w. met H., vs. gierende
orrituopen. —gieten, ongel. b. w. vs. in
vent. dw. van ombinden. —bracht, vent.
erne andere 1-nitrite gieten : Giet het kopien
dw.
raw. van ombrengen. --dawn,
on. *-, hersmelten en in een' anderen vorm
van omdoen. —dolven, vent. dw. van
gieten ; fig. veranderen. *--, vos. condom beomdelven. —Horst, vent. dw. van ongieten ; fig. orngeven , ornringen. —ging,
ydm- en. —dreven, vent. dw. van orridnijven.
veil. tud van orngaan. —glijden, ongel.
—drongen, veil. dw. van onidringen.
o. w. met Z., vs. glijdend orndraaijen ; glij—dronken, dw. van orndrinken.
dend omvalien. *-, b. w. vs. glijdend om—gleden, vent. dw. van om3 hjden. -gowerpen of omsmijten. —glorien , b.
ten, veil. dw. van onigiclen. —grepen,
w. vos. met heerlijkheid en luister omgeven.
veil. dw. van omgriken. —had, veil. dw.
—gooijen, b. w. vs. door gooijen omvan ornhebben. —holpen, veil. dw. van
werpen ; lid,. gemeen : De kar om800l)en ,
ornhelpen. —keken, veil. dw. van omGene miskraarn liebben. --gout, ti er!.
kijken. —klommen, vent. dw. van
tijd van orngielen. —gorden , b. w. vs.
omktimmen. —Iilonken, vent. dw. van
met cell' gordel mn iets vastrnaken. *-, vos.
omklinken. —kocht, vent, dw. van
een' gordel aandoen ; aim in een' valet
omkoopen. —konnen, veil. dw. van
silken; van h:er : lig. in den verb. stijt ,
omkunnen. —kregen, yen). dw. van
onaringen. --hording, vr. —goten ,
omkrijgen. —krescben, vent. dw. van
vent. dw. van oingieten. —grabbelen,
oinkrijsehen. —hroden,—hrooijen,
o. W. met H., vs. naar alle kanten grabbelen.
vent. dw. van ornkruij en. —tiropen, vent.
—graven, outlet b. w. vs. door graven
dw. van omkruipen. —landen, m. nirv.
het, ondeiste (rover) keeren. *--, vos. urn iets
bewoncrs van omgelegene hinder). -Iegen,
graven : Een' boom omgraven. *--, met
veil. dw. van omtiggen.
by. omhggend.
platen en sehansen omringen: Eenomyr e—leid, vent. dw. %an om/eggen en omleiven veld. —greep, vent. tijd van omgrijpen.
den. —mogt, dw. van ommogen.
—grepen, vent. dw. van omgrijpen.
—reden, veil. dw. van omrijden. —re—grijpen, ongel. o. w. met H., vs. achter
ten, cert. dw. van omrijten.
zich grimen. *-, b. w. vos. met een' greep
vent. dw. van omrieken en ornruiken. -schaorrivatten. .--groef , cert. Eiji! van orngrapen, vent. dw. van orn,;elle,)pen. —scheyen. —groeijen, b. w. vs. groeijend
nen, vent. dw. van ornsehijnen. —schondoen omvallen. *-, vos. met iets p,roeijends
hen, vent. dw. van ornsehenkcn. —schoorngeven : Met mos omsroeide siandbeelden.
ten, veil. dw, van ()fusel] . eten. —scho—groepen, 1). w. vos. groepswijze om-yen, veil. dw. van ornschuiven. —schreringer). —haat, m, haat of trek orn iets;
ven, veil. dw. van ornsehrijven. -slagen,
omslag, menigte: Een omhaal van woorden;
dw. van ornstaan. —smeten, veil.
—Laken, b. w. vs. antlers !taken; met
dw. van onismijten. —smolten, cert. dw.
haken om- of neerhalen. —hakken, b.
van ornsmelten. —sneden, vent. dw. van
omsnijden. —sprongen, dw. van
w. vs. door hakken Yellen : Een' boom omornspringen. —stoken, veil. dw. van
hakken. —halen, b. w. vs. neentrekken tt.-
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Alle hnizen werden orngehaald, k bet
onderste boven
Den growl otnhalen.*-,
vos. seheepsw. van eene d+11)bele hnid voorzien.
—Matzen. b. w. vs. seheepsw. (loor mi(141,.I
van de halzen voor den wii 1 ornwenden.
. yr. —Ittanwen . origel. b.
w. vs. anler: hanrn; het aehterste voor hengen: Wie heeft den sp;eyelomgehangen?*-,
on-i iets
v den h ,t Is, de sehonders) hatmen:
Zij ling den mantel orn.
vos. (rond,tm)
behangen:Een ledekant omhangen..-h
sel, o. hetgene ow lets —hebben,
onres,r. b. W. VS . OM jets (I). V. den hills)
bebben : Eene das omhebben. *-„ met nit
lacing van eel) tinder werkw., als: Hebt ge
den boom 110g; niet oat (gebonwen) 2 De

bans lee ft het blopmbed nog niet O n (ge
spit). —been . bw. Dc samenstelling is
onjtrist dewiil oat een regereod voortzetsel
is . gelijk blijken ken nit : Ik kart er nip,
lk kaiser niet orniteen.)
om heed, (bij
niet orn het finis been ( 3 aan); Ii,;. ged.
meenz. ik ken bet Hirt out beren , ken er
niet bniten. —heinen ,
w. y es. met
eerie beinin j onageven, ti ff . ornringett.
fling, vr. het ornheinen ; het ornheittende,
Reining -heipen., onp,.el h. w. vs waarb
een ander werkw. is uitgelaten : He lp ot,,j
den mantel ore (d •en). Zoo ye m 7 lien
hoek omhelpt d. helpt oalgaan. —11e1zen, b. w. vos. met (le arrnen den hats
van . . . omvat ten : Elkander omItelzen.
4c, vleesehelijke gemeensehap ;net eene vrottw
hobben: van /tier: ornklein rn-11 , naanw om vatten;
' net een genegeri hart aamten-ten:

Igen onihelvt een ivoelen, eerie gndvilierist.
vr. mrv.-en.)-henzelen,
b. w. vos weittig gebritik..
ornri..gen.
October, bw. van sarneastelling. dat
sciwi ( 11 ) ,,a, is . finch ‘veinig in gebrilik ro'i'l,

0 nakl
—111ouwing.,, y r. —laullen

9

o. w. met H., vs. !indent! rondloopen. -hut.
lent ,
w. vos. 11 4. OinWitIdtir) ornringen,

zie illhallea. —Imppelen, o. w. met
El , voortd werkw. van het ongebrni k.
oinhappen. h,r- en derwearts II ppe!en. rondhuppeten. —huttselen, b. w. vs. ten
aairiieo van kleme voomerpen, omsehirdden,
door elkaader butselen. —hutseling,
vr.—jagen, gel. en ongel, b. w. vs. tertra
jag en ; in het road jagen ; orn lets been
jagen ; door japri doer ' vette ' ) : De koetsier

joey den wagen , eene kermistent
o. w. met Z., vs. oat lets {bij v. een' hock)
jagen ; ill het jagen een ° alive(); maken.
—janken. , o. w. H., vs. jankend rondloopen. —11i.aatsen, h. w. vs. tern;
kaalson ; mot den kaatsbal deco val ten.
—katien, b w. vos, met eene kale
orngevea —katling , yr.
b. w, vs. gem,enz. ompraten.
vr. —kantelen, b. vv. vs. door kaotelen onikeeren of oat Nen t e:en. w. met
Z., vs. kenteleod ortivallert.—kanteling,
VI% —tiappen , b. w. vs. diet kappea
teller', --k rmppitt , y r. m.
omdraai ;verwoosting. —ti e e re it , b.
w. Vi. het 011.101SL . Novell. het achlerste voor
or hot biiiael),te (mite ' ) keeren :
keert
een kopie , den wager ' , een' rob OM. Eerie
ornyekeerde
Ii,; De ord, onikeeren,
d.
eene tegen 3 este:de orde in voeren. Het
is juist oriekeerd, het te3 eadeei is waar.
tinders in tke.1 verawloren : De zaken
zip ont4ekeerd. Hij is geheel ontgekeerd ;
fig. ver woes! ea: Eerie stitd ornk,ereri.*-(zich),
NV. W. g;1,11/
oinliggen of outtitien:
Keer a eens 0 ,11. *-, 0. w. met Z.. N .,. termg
keeren.
orn.Aeridiri:),;
NI'.
; verwoesling.

been en weer. —getroklien, veil. dw.

b. w. vs. in hot ke , ;e:ea or met deli ke,,,elbal

vari omhertrekken.

---kentelen,—kenteren,
zie 4Dnaliantelen. —kijken, ongel.
0. w. itict H.. vs. aeirterwilarts kij kon Naar

o. w met

1-1 . ! t een en weer trekker). —voeren , b.
voeren, rondvoeren.-- -zien,
(overal) rondljen.
_zwartijen, h. w. liven en xx per zwaaiien.

w. been en ve

onres,,.. 0. w. met II.

met H., vs. her- en dermet Z., vs. hinkend om
waarts hinken.
. , . lets gaan. *-. h. w. vs, al hinkend
omstooten. —hippelen, —hippen,
zie Onthuppeten —hoepelen, o.

Omhinlien, o

W. met, It, vs. met een' hoepol orn!oopett e:1

spelen.*-, b. w. VS. al hoopeleirle ore wiripi).
—hoepen, b. w. vos. een' or two,- hoefrin
of hoepeis out iets DOW bw.
naar de brogte. nal!' boven : Owbooy kijken. —hooren, 0. w. met U. vs. door
Itooren near vernernen : heb er oreral
tiaar onigehoord. —honden. ° irreg. h.
w vs. om iets (b. v„ den has. bet hit') 'louden:
.Hold den dock , den nvzntel lierer om.
—homve .a, rr ;gel. b. w. vs. duo:. holwen

Sodom, 0mk7j1en. liee:i el l ‘v+' 64. kiiken
of melt: lVaar iemand of lets onikijken d. i.
how ' not de tioi ;en zooken;lig zorg tool . 'emend
()riots dra ;ea : KIjk lilt en (Ian eetts naar
de kinderen °tn. --Ideetten ,
w. vs.
aides k'eodeo. *-(z , e1t), w. w. z'ell ariders
kleeden.
o. W. ;net L. vos. met een k teed
omhan il ezi ; weestal
inkteeden: Vet eerie
,bel oinkleed
eene rabol vo,1t'2esteld.
vr. —21eeilsei, 0.
(des -s, mrv. -s, -en.) bet 3 ene ornkleedt

enli J
, .—iileppen, 1) w. vs. !net
call ' kiep atom bAend m tken. o. w. met
II . v,. overd kle it iteo. Aldianmen, ongel.
o. w. met II , vs. om lets heel ' kliarnen.
ongel. b. w. vs. Mita:end
ornstaari: Een' navel oniklinken. *-, door
ueklink overal belied makea.
!net
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Omk1
-, vs. in het gansehe gezelsehap met de
vos ronclorn beklit,glazer, klitiken. *-., b.
ken. —Monk , verl. tijd otnklinken.
— . Moltke'', yeti. dw. vat, oinklinkeo.
—kneden , b. w. vs. anders knedell ;
ecu' ander-et, vont] aan iets fryer,. —knikheren, h w vs. al knikke:ende ornwerrn.
—knappen 9 b. w. vs. al knippende ornwerril. —knoeijen, 0. w. met H., vs.
p;erneettz. Iller en daar - knoopen,
1). w. vs. orn lets knoven ; antlers knooiren.
—Liogeten b. sv. vs. 11,f. met StVe0e0
0111Welpt!li.

komen oureg. 0. W. illot

Z., vs, orn iets korner, : Z l twain den hock
0,11.*-, ten vitt& korner, ; fig. Het is met Item
tot aat, bet erode
oznyekomen . german.,
hornet,: 111 hy er nine ° nil-omen ? rorttlliomen
hornet,:

bet

ko,ner, . aan zijr, eio(le

llij is in (le goleen omgekomen.
—ho 311St Vi" ;I11001) verloop; oad,rgang.

flood. —konkelen, b. w. vs. gem e lz.
door korikelarri ornpra . err. —hoop, in bet
koopltaar , by. ornkoopeornkoopert.
lijk. —koopliktarlteid , vr. —ho p
by. orn to koopen. --koopen,-pelijk,
onreg. b. w. vs. door geld aides shimmer, of
wil ()verboten : /)e nig ter liet zich
tot z

omkoopen. —kooper,

—koopinw,
vr, (mrv. -(10 —kt p opster,9 vr —hoe
sten 9 b. W. vos. 11 3 . WA yen bard ligehaarn
ornge y en

Eett schip met gjs oinkorst

—kottten ,

1). w. vs. door sriendeltike
woorden ornst ('intner,. kra.auwen
—krabben , 1), 11 '. vs. door kraanwen
krabben tra .r.soole , 1 —kragen,
in den verlievenvo' still, ornringen , orngeven.
kransen b w. vos. met eel,' krans
orn 3 even. -kransing, r. —kreelen,
b. w. vos met eene kneel orraboo..der,
vr. kreits in. orntrek.
_hrettlien, h. w. vs. met yene kr.lik
orndaan. --Liriem, b. w. vos. ronkreelen•

oncgel.
, vi . „
b. w. vs. geitiv,i1Z. orn lets, (fat als lint to
rade!, is nitge l aten , been kriken : Ik kw,
wipe das znOtt' mantel islet onikrtigen.
It.(100 krtiVA : Hti 1.0,r het vat
0;iar
tziet

yela krill t yij den boo ',, den
heden nog oinkrij l en? - ri j SC la en,

ongel.

1). en 0 w. met 11., vs Ductal

in ha rood kriiseben. ---k ring . iii amkreits. —kroken . zie Ontkrettken.
—11tronauten 1). w. vs. r): 11 1). 1 1 ,0 4 ) .*.... 0.
W. me ! Z , vs met eene krortirn- b0 3 t vioeijen.
yr. —Itronkellen ,
a. w.
01/1 v0(1 x%
b. w. vs. 014
conkemet Z., niet kronki a ls orn.laati.
vr. —kroortezt , b. w. vos met
eene !(roll:, ot N ever,. --krauts-en 'zie
Oinkraanwen. —kratijen. onreg.,
w. vs. rondkraijen ; met
ongel. en gel.
o. w. met I-I., vs.
kruiwagen oinstooten.

p een en weer kruijen. met Z., vs. oni iets
been kruijen : 11 is den hock omgekruid.
—kruipen , onyel. 0. W. .net Z.. vs. on"
iels been krni f ren. *-, met H., vs. her- en

derwaarts kritipett.
h. w. vs. door krnipen
doett onival —kruisen 9 0. w. h a t El.,
vs. met een gewapend scul l) bier en daar omyang,. —krullen , b. w. vs. krtilswijze
otnbitigen.*-. a. w. met Z.. vs. zieli it) krullen
ornbmgen. —huijeren , o. w. met
,
vs rondlinijeri . n.
met Z., vs. ow iels 11(Til
knji b rf a ii; knijeren ornweg maken.
—Lanne!' , ottrPg. o. w. toot IL, vs. met
nitla ti rig vat, yen ander ligt to radet,
Dc das kin Hiet out, met am den hall ged.ran .worden. De boom talc niet
, Met
oingebonsser, orden. Ik ton, den hock niet
ont o niet onigaan , ornrilden , ornvaren.
-laag , hw. Haar beat den. —laden ,
b. w. vs. van het eene set,i 1 ). enz. in bet
andere laden. —land, o. tneestal 0 in ni eland. orngelegen land Groniti8 eit en
ontinelanden . (1. i. de stad Groningen en
de ()tilliggende landstreek , voor zoo vet zij
bet griwest nit inaak t. —hander, m. die
tot bet °inland be imort.
ens erb. b y . UMlarldselt. —landscla , by. dat tot bet
° Inland belloort : De ()inlander boeren.*-,
als : Eene ointindsche reis (ben, III bet
re Leo eau' omweg maker, ; ook : eene {!'mote
wanOeling in den 0111,rek (ken. - langen,
b. w. vs. warerken , zie Langer. —la.b. w. vs. omliondon: Den mantel
ten ,
omlaten. met nitlating sat, eel, ander
irk w.: Gaut hem den mullet our( houden),
—laver-eft, 0. w. met IL, vs. been en
weer lave
—legeren , b. w. vos. met
eel) 'eget. ornrinen. _leg-gen, get. en
onreg. 1). w. vs. bet onderste boven !c ull er ;
bet aeliterste voor le,; gen ; o f ) zl j de leggen :
Een schip omle2,gen. orn bet to kaielatet en.
doers ottillgget, : Eea mes onileggen , (1.
i. duet, omliggen of stomp maker. *-, anders
: Ley die vorken oili ; van 'tier :
Geld oinlecjen nitzaten. ronddeelen.
*Th. vos. vat, alle zifilet, met iets omgeven ,
omboorden. —legging y r. --legsell,
0. (des -5, mrv. -s,) belegsel.
verl.
tijd van ornleggen.
leid, verl. dw. van
oinleg l en.
leitle, veil. l ijd van ornleggen.
—Leiden . b. w. vs. upeel,' ornweg !mien;
rondleiden ;
verselialken „ on' den win
—leidittr, vr. (mrr. -en.) het
ornleitlet, ; lig. versehalki0g. —iek ken ,
zie Ontlikken. —leppen b, w. vs.
l(p)Ind ornwerpen. licitten , 1). w. vs.
ill bet raid liebten. —liggen, ongel.
w. mil. 11., vs. oingoval ler,
; orn3ebagen
qt het uses oin ? is 11.4 sellerf)
z:jr, :
?
oin
, b y . dat otn iets
orngelegen : Der on,k,gende of (mtge..

l eg en dorpen,

—likken , b. w. door

-
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likken omsmijten. vos. van alle zijden
belikken. —lobberen, o. w. met 11.
vs, lobbet end omwaden. —loeijen , o.
w. met El., Ioeijend rondloopen. 4-, I). w. vos.
met geloei —loeren , o. w. met
H., vs. loerend rondziert. —lommeren
b. w. vos. rondorn belornmeren. —loop ,
tn. beweging om eerie as ; beweging iu een'
kring ; van Mier: De oddoop des bloeds ,
van het geld. Er is titans reel geld in
onzloop. Mantbiljetten in omloop brengen.
4-, rand , zie Oingang ; 113. bet loopende
of ruwstc werk : Den omloop waarnemen.
kaIrsomloop. —loopen , ongel. o. w.
met 1., vs. orn zijne as loopen ; rondom iets
loopen Zij is den Hoek outgeloopen.
veranderen : De lvind loopt ont ; lig. .111ijn
hoofd loopt er van orn, ik word er duizelig van. een/ (unwe ll. maken. *-, met II.,
vs. in een' kring loopen; been en weer loopen:
Zoo land het bloed in nrijne aderen zal ornloopen.* w. vs. door loopen ornwerpen:
Bij I iep de tafel ° tn. --looper, m.
boom , waarop bet afgewevene gedeelte van
vett web gerold wordt. —looping, yr.
—loopstijd, in. iijd , gedurende welken
ten betnelligehaarn zijn' ornloop volbrengt.
—luiden —Ittijen, b. w. vs. met
klokgelui afkondigen. —an ak en , b. w. vs.
gemeenz, omspitten; ompIoegen. —mangelen , b. w. vs. gemeenz. ombuiten ,
—manteten , b. w. vos. lig. in
den verb. stijl omgeven , omringen : do Met
groefwerk ommanteld ». —me, verlenging
van orn , zie Om. —meland, enz., zie
Omla.nd, enz. —mennen, b, w. vs.
gemeenz. in het mennen cot' draai maken
met een rijtuig ; door ouvoorzigtig mennen,
omsmijten. —meten ongel. b. w. vos.
om jets been motel); ompassen. moeten, onreg. o. w. met H., vs. met uitiating
van een ander ligt te raden werkw. als
Abet de nieuwe dock om ? omgedaan worden P' Illoet die pereboom niet orn ? orrige, ottreg. 0.
houwen worden ?
w. met vs. met uitlating van een ander
ligt te raden werkw. , als: De sjaal snag
heden niet om , omgedaan worden. Die boom
snag niet urn, orngehouwen worden. -morg en , o. w. met it, vs. gerneenz. morsia
omgaan met lets. —muren , b. w. vos.
met cell' or meet muren ()winger ' . -naaijen , b. w. vs. omzoomet). vos. boorden.
—naaijing , vr. —narren, o. W.
inet Z., vs. met Gene narreslee om lets been
rijden.*-, met H., vs.her- err demaarts warren.
4-, b. w. vs. met cello narrestee omAerpen.
—nevelen, b, w. vos. met revel omgeven.
—oog. o. bij speldenwerksters , aan
de buitenzijde eerier leant. —paarten
b. w. vos. bij diehters, met parels omgeven.
—pakken, b.w. vs. waders pakken.—pa-
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len,b. w. vos. met Palen omzetten.—parelen, —peerlen , zie Ompaarlen.
—perken, b. w. vos. met perken omgeven.
—perking , vr. —perten zit!, Ornpaa,rien. —plakken, b. w. vs. antlers
plakken. 4 -, vos. met iets ;eplakts omgeven.
--plant—en, b. w. vos. mutton) beplanten.
4-, vs. anders planten. —ploegen , b. w.
vs. met den plot-% ornwerkea. —ploffen,
b. en o. w. 'net U., vs. met een' plolornwerpen of ornvallen. —pooijen , 0. w. met
H., vs. gemeenz. orndrinken. praat , tn.
omrede. --prates, b. w. vs. door linter,
tot een ander besinit breugen. —ragen,
b. w. vs.ragend ornwerpen.*-,vos. met spinra3.
orn ;even. —raken , o. w. met Z.. vs. gemeenz. outlet' de voet raken. —rameijen.,
—ra.mmen , b. w. vs. door traiddel van
eel)' stormran) omwerpen. —randen , b.
w. vos. met een' rand omgeven ; randswijze ornringen. —rasteren , b. w
vos. met rasterwerk omzetten. —ratelen,
o. rnet II., vs. ratelend rondloopen.
—retie, vr. weiniggebruik. ornsehr6vend
voorstel omsehrijving. —reiken , o. w.
met II., vs. neuter zieh reikett. *-, b. w. vs.
rondreiken , orniangen. —reis , vr. eerie
reis in bet ronde ; omweg in 't reizen.
—reizen, o. w. met Z.. vs. rondom reizen;
in het reizen een' ornweg maker). 4 -, met EL
vs. bier et) daar reizen, rondreizen. h. vv,
vos. orn iets been reizen: De garde omrcizen.
—reizer, tn. (des -s, "ire -s.) dieornreist.
—reizing, vr. —remittent , w.
vs. it) sommige oorden , stijr orn jets beer)
binder). --rennet', 0. w. met Z., vs. orn
b. w. vs. door reline')
iets been rennet).
omwerpen.-rid, rn. het ornrijden.-ridsen,
zie Omritsen. —rijden, ongel. o.
met El., vs. bier en daar rijden.*-, met Z , vs.
een' omweg in 't rijden maken ; orn jets been
rijden. *-, b. w. vs. in het rijden omwerpen.
—rijten, ongel. b. w. vs. weinip; gebruik.
rijteud omver balm. m. weinig

gebruik. ornvano-. —ringen, b. w. vos.
als met een , ring om 4;even , omsitigelen :
yr.
Den vyand omrin,s,,en.

—rinkinken, o. w. met 11., vs. overal
rinkmken. —roeijen, 0. W. twit U., vs.
bier en daar ro4n. met Z.. vs. mu jets
roeijen ; mu' omweg in 't roeijeu 'Hakim;
terng roeijen.*-, h. w. vs. °in iets hem roeijen.
—roepen , b. en o. w. met I-1., vs. tan
alle kauten roepen en bekeud maken; terug
roepen. —roeper,m.eenstadiarnb!eliaar,
welke allerlei nienws in de stad omroept.
vr. —roer, in. bet ornroue!). —roeren, h. w. vs. door elkander
roercu. ---roeriag , yr. —roersel,

0. hetgene omgeroerd worth. —rotten,
o. met Z.;
h. w. vs. rollend omwendeu.
vs. ow zijne as roam 1 orn jets mike;
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•mtnimelen. -ruiken, zie Oinrielken.
—rune'', b. w. ombuiten. —rukken,
13. w. met geweld omtrekken ; met snelheid
om iets voortbewegen. *-, o. w. met Z. , vs.
snel omtrekken. -rukking 9 y r. -schaduwen, b. w. vos. met schaduw omgeven.
—schaduwing, yr. --schansen,
b. w. vos. met schansen of wallen omsluiten.
—sehansing 9 vr. (mrv. -en,) het omschansen ; bet omschansende. —scheen,
verl. tijd van omschijrien. —sehenen ,
verl. dw. van omschijnen. —schenken,
onyel. b. w. vs. in een ander vat schenken :
Een kopje omschenken,*-, b. en o. w. met H.,
vs. in het rond scheriken. —schepen,
b. w. vs. van het eene sctrip in het andere
brengen. —scheppen , ongel. h. w. vs.
antlers scheppen , eene andere gedaante aan
iets geven. —scheppen, b. w. vs. in
een ander vat scheppen. --schermen 9
o.w. met H. , vs. schermend rondloopen ; fig.
gemeenz. : In het wild omschermen , in
bet wild praten. —schieten, ongel. b.
w. vs. door schieten omwerpen. —schijnen , ongel. b. w. vos. van alle zijden heschijnen ; fig. luistervol omgeven. —schikken , 0. w. met Z., vs. schikkende van
plaats veranderen. —schokken , b. w.
vs. schokkend doen omvallen ; her- en derwaarts schok ken. —sehommelen,
b. w. vs. schommelend overhoop halen.
—schooljen, o. w. met H.,vs. schooijend
rondloopen. —sebroppeci , 4. w. vs.
met een' schop omwerpen. —sciaorsen ,
b. w. vos. met eene schors omgeven : Die
klip , met tjs omschorst. —schreet ,
verl. tijd van omschrijven. --sekreeuwen , b. w. vs. schreeuwend alom bekend
maken. *-, o. w. met H., vs. schreeuwend
rondloopen. —schrevec , verl. dw. van
opschrijven. —schrift, o. randschrift
om een' penning , eerie munt , een' ring ,
enz. —sehrijfmaal, o. weleer ,
maaltijd van de ollicieren der btirgerij.
—schrijven , ongel, b. w. vs. de namen
overal opschrijven. *-, vos. met andere en
nieer woorden dnidelijker trachten to maken:
Bat woord laat zich niet vertalen , men
moet het ornschrijven. —schrijver , m.
—sehrijving, yr. (mrv. -en,) het omschrijven ; hetgene omschrijft. —seam"den, b. w. vs. door elkander schudden ;
door schudden doen vallen. -schudding,
y r. —schuiven, ongel. b. w. vs. anders
schuiven ; door schuiven doen vallen.
—sehutten, b, w. vos. van alle zijden
beschutten. —schuren , b. w. vs. overal
schuren. —schuring, y r. —schutten 9 b. w. vos. van al le zijden bescbutten.
—schutting, vr. —singelen , b. w.
vos. fig. van alle zijden omringen of insluiten.
—sjokken , o. w. met H. vs. in sommige

Omsn
streken , sjokkend rondloopen. —slaan ,
onrey.. o. w. met L , vs. plotseling omvallen :
De boot sloeg (door den wind) ona.*-, eene
zijdelingsche wending nemen : Bij den
grooten eik moet gij links of de linkerhand
omslaan,'-, eensklaps eene andere rigting
nemen , veranderen : Indien de wind of
het weer moyt omslaan. *-, slechter worden;
van bier: fig. .Het blaadje sloey om, de
zaak nam een' ongunstigen keer ; ook : Zij
had eene miskraam, *-, b. w. vs. omklinken:
De punt van een' spijker omslaan, *-, omkeeren : Een Mad omslaan. De mouwen
ornslaan.*-, snel omdoen : Sla een' dock of
den mantel orn. *-, door slaan doen omvallen. *-, door trommelslag afkondigen ;
een' omslag van lasten maken : Twintig
cent op den bander omslaan. *-, vos. met
snelheid van al le zijden omringen. —slag,
m. wending naareene andere plaats ; hetgene
om iets geslagen wordt : Nen genas hem
enkel met warme omslagen. De omslag
van een' brief , d. i. het convert. De omslag van een maandwerk , van een boek;
fig. beslommering , bezigheid : Een' grooten
omslag hebben. Maak geen' omslag, gemeenz. vermijd al, wat overtollig is. Jets
met een' grooten omslag (van woorden) verhalen. *-, behooren , toebehooren , doch
weinig gebruikelijk ; zetting van lasten:
Len' omslay maken. —slagdoek , m.
omslager. —slagen, veil. dw. van omslaan. —singer, m. groote halsdoek ,
sjaal. —slagtig, (-er, -st,) by. en bw.
lastig , moeijelijk , langdradig, vervelend.
—slagtigheid, vr. —slepen , b. w.
vs. rondslepen ; door slepen omwerpen ;
rondom iets slepen.—sleuren, b.w. rondslepen .—sliageren, b.w.vs. naar de eerie
ofandere zijde omwenden : Den staart otnslingeren.*-,slingerend omwerpen.*-,o.w.met
H., vs. heen en weer geslingerd worden: Laten
omslingeren , overal laten alingeren. *-, met
Z.,vs.door slingeren orngeworpen worden.*-,b.
w.vos. omdraaijen, omwinden ; omringen, omgorden. --iioefr , red. tijd van omslaan.
-sloot, verl.tijd van orrisluiten. ---sloten,
verl.dw. van omsluiten.--eic/21;ezen, b.w.
vos. met een' sluijer bedekLon of omgeven;
fig. met een donker ligebtom cmgeven.
—sluiten, ongel. b. w. vos. van alle
kanten insluiten ; fig. omgeven, omhullen.
—smakken, b. en o. V7. met Z., vs. met
een' smak omwerpen of omvallen. ---zineden , b. w. vs. anders smeden. -nmelten, ongel.b. w. vs. door smelten eene andere
gedaante geven. -smilten, ()nye& b. w.
vs. door smitten doen omvallen , omwerpen,
omgooijen ; omwenden ; fig. gemeenz. : Het
gat omsmijten , eene andere zijde kiezen.
-snijden, ongel, b. w. vs. door snijden
doen omvallen ; snijden en ronddeeelen:
71
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—snoffelten, zie Omsnuffelen.
—snoffen zie Omsnuffen. -snorren , b. en o. w. met Z. , vs. snorrend
ronddraaijen. —snuffelen, o. w. met H.,
vs. snuffelend rondloopen. —snuffen,
0. W. met 11.,vs.snuivend omrieken.-sollen,
b. w. vs. aan alle kanten omwerpen. — spaden , b.w. vs. met de spade omwerken, ornspitten. —spannen ongel. b. w. vs.
ingespannen paarden verwisselen , of van
den eenen wagen voor den anderen spannen.
*-, vos. met uitgestrekte hand omvatten,
—spansêren, zie Onnwandelen.
—spartelen o. w. met H., vs. in het
rond spartelen. —spatten , b. w. vos. van
alle zijden bespatten. —spelden , b. w.
vs. omdoen en met spelden vastmaken ; omkeeren en met spelden vast maken. —spinnen, ongel. b. w. vos. met spinsel omringen.
—spitten, b. w. vs. met een spits werkting
( b. v. eene spade) omgraven. —spitting,
vr. —spoelen , b. w. vs. van binnen en
buiten spoelen ; spoelend omwerpen : « De
zee .spoelt dijk en dammen om. » *-, o. w.
met wanneer de voortduring, en met Z. ,
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,
vs. spoelend om jets heen leopen. -, b. w,
vos. aan alle kanten bespoelen. —spoken ,
o. w. met H.,vs. spokend of met heft i t; getier
rondloopen. —spraak yr. veroud. korte
ornschrijving. --springen , ongel. o. w.
met Z., vs, om jets been springen. met H.,
Ns. springend rondloopen orndansen ; fig,
gemeenz. omgaan , handelen : Ilij sprinyt
met hem om als de kat met de muis , d. i.
zeer ruw. Ilij weet aardig met kaar onz - te
springen. *-, h. w. vs. springend ornwerpen.
—staan, onreg. o.w. met- H.,vs.omgekeerd
staan : Gaan ornstaan eerie rigting Heinen.
die maakt , dat men omgekeerd te staan
komt ; fig. Ik zal hem leeren omstaan. hem
leeren gehoorzamen. *-, in het rond staan
doch enkel in het tegenw. dw. —staand,
bv. in bet rond staande : De ornstaande
personen, de omstanders. —standers ,
m. rnrv. personen , die bij jets tegenwoordig
zijn of erom staan, toeschouwers. —standig , (-er, -st,) by. en bw. met alle of ten
minste vele omstandigheden , uitvoerig :
Een omstandig verhaal. Orrestandig . verhalen , mededeelen,beschrijvert verklaren.
--standigbeid, yr. (mrv. -heden ,)
bet omstandig zijn ; elk aizonderlijk toeval
bij iets : Treurige omstandigheden.*-, bijzonderheid ; enkel in het meerv. Omstandiyheden , toestand : In slechte omstandigheden verkeeren.*-, pligtplegingen. In deze
beteekenis zonden wij het als eene onhandige
vertaling van het Duitsche Umstiinde liefst
verbannen zien. —standiglijk , bw.
stappen , 0. w. met Z., vs. om jets been
strippen : Thy is den hock onvestapt. -ste-
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ken, ongel, b. w. anders steken ; stekend
om zich of een' ander' bevestigen Steek het
doekje om. —stelpen , b. w. vs. bet onderste ()oven keeren en met de opening op
den grond plaatsen. stemmen , b. w.
vs. in eene andere stemming brengen.
o. w. met H., vs. in het rood stemmen.
—stemming, yr. —stevenen ,
o. w. met Z. , vs. om iets heen stevenen.
—stikken , h. w. vos. met stiksel omgeven. —stommelen, o. w. met H., vs.
stommelend rondloopen. b. w. vs. stommelend omwerpen. —stooten, ongel.
b. w, vs. met een' of meer stooten omwerpen;
fig. verhinderen , beletten , verijdelen.
—stooting y r. —stormen, b. w.
vs. met een' stormgevaarte omwerpen.
o. W. met Z., vs. door een' storm worden
omgeworpen. —storten , b. w. vs. op
den grond stollen , omwerpen *-, o. w. met
Z., vs. plotseling omvallen. —storting
yr. —stralen , b. w. vos. rondom met
stralen beschijnen ; fig. in den verb. st. met
andere glansrijke voorwerpen omgeven : Fan
paarlen ornstraald. —streek , yr. omliggende streek : In de omstreken van
Zutphen. —streek , verl. tijd van omstrij ken. —streeks , voorz. in de omstreek
van.d.i.nabij of in de nabijheid von: Omstreeks
Haarlem. Omstreeks drie honderd gulden.
—streken, veil. dw. van omstrijken.
—strengelen, b.w. vos. met iets strengstrij elen ; fig. ornhelzen , omvatten.
ken , angel. b. w. vs. in eene andere
vos. van alle zijden herigting strijken.
strijken. —strikken , b. w. vos. als met
strikken omgeven. —stroomen , o. w.
met H., wanneer de voortduring, en met
Z. , wanneer de plaatsverandering bedoeld
wordt , vs. orn iets been stroomen. b. w.
vos. stroomend omgeven. —stuiten, o.
Ns, . met Z.. vs. term stuiten. —stulpen,
zie Omstelpen, —sturen, b. en o.
w. met H., vs. in het sturen wenden.
wen , b. w. vos. met een' digten drom van
al le zijden ornringen. sukkelen ,
0. w. met Z. , wanneer de plaatsverandering ,
en met H., wanneer de voortduring bedoeld
wordt , vs. sukkelend oindolen. —sukkeling , vr. —tasten, 0. w. met H., vs.
achter zich tasten ; in bet rond tasten. -tellen, b. w. vs. in 't, road tellen. —tiegen,
( enkel gebruik. in den vert.t. en het verl.dw.,)
ongel. 0. w. met Z. ,vs. rondtrekken. b. w.
vos. omgeven ; omzwerven. —tieren o.
w. met H., vs. tierend rondloopen. —timmeren , b. w. vos. met timrnerwerk of
gebouwen omringen. —tobben, o. .w.
met H., vs. tobbend omwerpen. --togt,
m. onireis. —tonnen , b. w. vs. van de
eene ton in de andere doers. —toom.en ,
b. w. vs. anders optoornen, --tred, m.
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werkw., waarbij bet altijd scheidbaar is en do
plank, die &wen eene soot nitsteekt , orn
verandering van een' staanden in een' ligp,endaarop achter orn een bek te treden. - treden toestand beteekent. Ver client enkel ter
den , ongel, o. w. met Z. , vs, orn lets
versterking van orn en kan bij alle werkw.
heen tree en. *-, b. w. vs. tredend ornwerpen.
voorkomen , welker beteekenis zulks toelaat.
—trek, m. trek , die slechts de uitwen—gesmeten, verl. thy . van omversmijten.
dige grenzen van lets voorstelt ; ruimte :
—gekonnen, verl. dw. van omverkun: In
De orntrek eerier karner ; fig.
nen. —gekregen verl. dw. van ornden omtrek van Utrecht. weinig gebruik.
verkrugen. —gelegen., verl. dw. van
ornliaal (van woorden). —trekken
omverlinen. —gemogt, verl. dw. van
ongel. b. w., vs. door trekken doer) omornvermo8 en. —gesmeten, verl. dw.
vallen : Een' boom met touwen omtrekken.
van omversmijten. —getrokken verl.
*-, door Wit- en aantrekken verwisselen :
dw. van ornvertrekken. —geworpen ,
Schoenen , die op twee leesten gemaakt
verl. dw. van oniverwerpen. —gooijen,
zijn , kan men niet omtrekken.*-, b. en o.
b. w. omverwerpen. —Bakken, b. w.
w. met Z., vs. orn lets been trekken.*-, b. w.
door Bakken doen omvallen.
V03. rondorn bekleeden of bedekken :
b. w. on) trek ken , omhalen , door trekken op
Fen' koffer met varkensrel ointrekken.
41-, random insluiten. —trekking:, vr.
den growl brengen. —1krijgen, ongel.
b. w. maken , dat lets omverligt Ik kart
—trent, voorz. dat een tijdstip zoo na
Glen incur niet oniverkrif gen. --inoeten,
mogelijk aancluidt , ornstreeks , school) in
onreg. o. w. met H. met uitlating van cent
bet gebruik ineestal in de beteekenis van :
ander ligt te raden werkw., als : De:e boom
nog niet geheel : IN is orntrent 30 jaar,
moet niet onmer(gehakt worden.)-mogen,
d. i. op eenige dagen waken , maanden na
onreg. 0. NV. met H. met uitlating van cent
30 jaar. niet ver van : Omtrent de beurs.
ander ligt te raden werkw. , als : Deze
*-, betreffende , aangaande : Omtrent (lie
schutting mug niet omver(gehaald worden).
zaak kan ik u de noodige inlichting geven.
onreg. o. w. met H.
bw. gemeenz. bijna : Hij is omtrent zoo
met uitlating van een ander ligt te
oud als ik. —trok verl tiid yan omraden werkw., als: De muur kan niet
trekken. —trokken verl. dw. van omver(geworpan,enz. worden). smaldien,
trekker). —trommelen, —troutb. w. , —smijten b. w. omvermen, b. w. vs. door trornrnelslag bekend
werpen. —sauttijting, yr. —stooten,
maker). —trompetten, b. w. vs. door
ongel. b. w. door stooten doen ornYallen.
trompetgeschal bekend waken. —toxime.
—trekken ongel, b. w. door trekker)
len, o. w. met Z., vs. tuimelend omvallen.
omverhalen. --svaaijen, gel. en ongel.
*-, met H., vs. zich tuimelend her- en derb. w. van den wind , oinverwerpen.*-, o. w.
waarts bewegen. —tunneling, yr.
met Z. door den wind omver worden ge—tuinen , b. w. vos. met een' tuin of
worpen. —vverpen, ongel. b. w. omverheining omgeven ; fig. omringen , insluiten.
gooijen. —werping, y r.. —willen
— .Wining, y r. —vaart, vr. eene
omreis op het water. —vatdemen, b.
onreg. o. w. met H. met uitlating van een
ander ligt te raden werkw., als: De boom
w. vos. )net de armen omvatten. —vademing, vr. —val, m. het omvallen ;
wil niet omver, de boom laat niet toe, dat
plaats, waar een igebouw omgevallen is ;
men hem omverhale. onreg.
0. w. met H. met uitlating van een ander ligt
omgevallen gebouw. —vallen , ongel.
te raden werkw. , a Is : De muur zal heden
o. w. met Z., vs. door een' val korner) te
no; ° Inver (p,ehaald vot den).
linen : De wagers viol orn. — y ang, in.
ruimte door een ligehaarn in zijn' orntrek be- Oinvilechten, ongel. b. w. vos. als met
vleehtwerk omgeven , omringen , omwinden.
sloten ; fig. uitgestrektheid. —vangen,
—vteestl, by. met vleeseh omgeven.
b. w. vos. omringen ; fig. omarmen, omvatten,
—vleugelen, h. w. vos. bij dieht., dock
omsluiten. —varen, ongel. o. runt Z.,
weinig gebruik. met vleugelen omgeven.
vs. rondorn jets varen Een eiland omvaren.
—vliegen ongel. o. w met H.., vs.
*-, nit den koers varen en een' omweg
maken.*-, met El., vs. linen en weer varen.
been en weder vliegen. met Z., vs. orn jets
—vatten, b. w. vos, met de handen of de
vliegen. *-, b. w. vs. tegen lets aanvliegen en
armen van alle kanten insluiten ; omgeven ;
het omwerpen. —vlieten, ongel. o. w.
Z. , vs. orn lets heen vlieten. —vlijen,
in zijne rnitnte begrijpen. vs. antlers
b. w. vs..anders vlijen. —vlocht, verl. tijd
(b. v. van de eene hand in de andere) vatten.
van omvlechten. —vlochten., veil. dw.
—vatting, y r. —veilen, b. w. vs.
van orrivlechten. —vloeijen, o. w. met
alum te kook -aaribiedeu. —vellen, h. w.
Z., vs. urn lets vloeijen ; met een' toevloed
vs. doen omvallen; omver werpen.
van mensehen rondos) aankomen. *-, b. w.
ten, b. w. vs. rondventen.
vos, vloeijcnd omringen. —voeren, b.
°saver, bw. van sarnenstelling met
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vs. em zijne a s drijven ; overal rondleiden of
rondvoeren ; overal rondbrengen ; fig. atom
vermelden. —voeren , b. w. vs. andere
varing in iets zetten. *-. vos rondom voeren.
—voering , yr. —vorschen , o. w.
met H., vs. allerwegen navorschen. —vorselling , yr. —vouwen, ongel. b. w.
vs. anders vouwen ; met vouwen omslaan.
11-, b. w. vos. met iets gevouwens omleggen
of omwinden. —vraag , vr. vraag in het
rond : Jets in omvraag brengen , d. i. het
gevoelen der aanwezigen omtrent iets vragen;
omtrent iets tot eene stemming overgaan.
- - vragen, gel. en ongel. b. w. vs, in
het rond vragen. —waaijen , gel. en
ongel. b. w. vs. van den wind , owwerpen.*--,
met Z. , vs. door den wind omver worden geworpen.*-,b.w.vos. van alle zijden bewaaijen.
—waggelen , o. w. met Z., vs. waggelend omvallen. *-, met H., vs. been en
weer weggelen , waggelend rondgaan.
--wallen, b. w. vos. met wallen omgeven ; fig. omgeven. —wandelen ,
o. w. met H. , vs. bier en daar wandelen ,
rondwandelen. *-, met Z. , vs. om iets
wandelen : Wij zijn de stad omgewandeld.
*-, in het wandelen een' omweg maken.
*-, b. w. vos. lets geheel rondwandelen.
—wandeling , y r. het omwandelen ;
fig. tijd,dien men ergens vertoeft-: Gedurende
J&zus' omwandeling op aarde. —waren,
o. w. met H., vs. warend omzweven. *-, b. w.
vos. bij dichters, (warend) omgeven : e Van
bloetnen en geuren omwaard. ,, —wasschen , orgel. b. w. vs. van binnen en
buiten wasschen. —wassen , ongel. o.
-w. met Z., vs. om iets been wassen. *-, b. w.
vos. omgroeijen , wassend rondom bedekken. — wateren , b. w. vos. met
water omgeven. —weg , m. Langer weg
dan de gewone : Een' omweg nemen. *-,
dwaalweg ; fig. uitylugt : Waarom zoo veel
omwegen ? —welven , b. w. vos. met
een welfsel omgeven. --wenden , b. w.
vs. diep omspitten : Dit gedeelte van den
akker tnoet omgewend (meestal gewend)
worden. *-, omkeeren : Men wendt den
wagen , het schip , den ploeg cm. Zich
ontwenden. *-, naar een' anderen kant
wenden ; om zijne as wenden ; fig. veranderen. —weadin,g , vr. (mrv, -en.)
—wentelea , b. w. vs. omkeeren ; het
onderste boven wentelen ; been en weer
wentelen : Zich in het slijk omwentelen.*-,
o. w. met Z., vs. rondwentelen. —wentelling, y r. (nun,. -en,) omdraaijing ; fig.
verandericg in bet staatsbestuur. —werlien,.bw.vs.omspitten; op nieuw bewerken:
De kopie moest worden omgewerkt..wer.
king, yr. —werpen, ongel. b. w.
vs. omsmijten ; bet onderste boven keeren :
Den grand omwerpen.'"-, van de eene naar
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de endure zijde werpen : Bet zeil omwerpen;
fig. gemeenz. : Het gat omwerpen , van
partij veranderen ; van besluit veranderen.
*-, schielijk omdoen : W erp uw' mantel om.
—werping , yr. —weven , ongel.
b. w. vos. in den verb. st., als met een weefsel
omgeven-. —wiegen, b.w.vs.wiegend omwerpen. —willen , onreg. o. w. vs. met
uitlating van een ander ligt to raden werkw.,
als : Het rad wilniet om , d. i. omdraaijen.
—wimpelen , b. w. yes. gelled bewitnpelen. —winden , ongel. b. w. vs. anders
winden ; om iets winder). *--, vos. rondom
bewinden. —windsel , o. hetgene men
om jets windt ; fig. bewimpeling : lets
zonder omwindselen verhalen. --wippen, b. en o. w. met Z., vs. door wippen
omsmijten of omvallen. —wissehen ,_
b. w. vs. van binnen en buiten wisschen.
_wisselen , b. en o. w. met H., vs. door
wisselen veranderen. —wisseling , yr.
—witten, b.w.vs. overal witten. —woelen , b. w. vs. woelend omwerpen. *--,
vos. bewoelen ; fig. omwinden , bewinden .
—wolken , b . w. vos. met wolken omgeven; fig. omgeven,omringen.—woners,
rn. mrv. de om ons been wonende menschen;
in de aardrijksbeschr. bewoners van den aardbodem,welke de zelfde breed te,doch de tegenovergestelde lengte hebben. —wormen,
o. w. met H., vs. fig. zich veel moeite veroorzaken , zonder iets van belang nit to
voeren. —wreken, zie Omwrikken.
—wrikbaar, by. dat omgewrikt kan
worden. —vvrikken, b. w. vs. door been
en weer rukken breken of omwerpen.
--wringen, ongel. b. w. vs. weinig
gebruik. sterk wringen of omdraaijen.
—wroeting , b. w. vs. het onderste boven
wroeten ; fig. vernielen.*-, o. w. met H., vs.
bier en daar wroeten : Zij wroeten in het
zand om ; fig. omsnuffelen ; omwormen.
—wroeting, yr. —zadelen , b. w.
vs. den zadel van het eerie paard op het andere leggen. —zagen , b. w. vs. iets
doorzagen en doen omvallen. —zakken ,
b. w. vs. van den eenen zak in den anderen
doen. —zaten , m. rare. de orn ons been
wonende menschen. —zeggen , onreg.
b. w. vs. rondzeggen.-zeilen, b. w.vs. tegen
iets aanzeilen en het omwerpen. *-, o. w. met.
H., vs. Kier en daar zeilen. *-, met Z., vs.
om iets been zeilen ; in het zeilen een' omweg maken. *-, b. w. vos. om iets been
zeilen. —zeiler, m. —zenden , angel.
b. w. vs. in ,t rood zenden.—zending, yr.
—zettelijk , by. fig. veranderlijk ; omkoopbaar,zetten , b. w. vs. anders zetten ,, hetzij het onderste boven, het achterste
veor , bet binnenste buiten , op eene andere plaats of op eene andere wijze : Eels
hopie omzeiten, Len' stoel omutten. Stet-
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zworven. Ø., met Z., vs. zwervend om jets
nen laten omzetten. Het koren op den zolder omzetten , verschieten. Geld omzetten,
reizen : Hij is de wereld omgezworven.
in den handel , door gestadig mtgeven en
—zwerving, vr. —zweven o. w.
met H., vs. hier en daar zweven. *-, met Z.;
terug ontvangen er winst meé doen, *-, vos.
vs. en: b. w. vos, om jets zweven.-zwier,
rondom bezetten ; rondom insluiten. —zetting , y r. —zien , onreg. o W. met
m. zwierende beweging her- en derwaarts.
, vs, adder zich zien : Zii zag niet om;
—zwieren, o. w. met H., vs. her- en derfig. Naar jets omzien , op jets letten , voor
waarts zwieren. ft-, met Z., vs. om lets been
lets zorg drag en. Naar eene rneid omzien,
zwieren. b. w. vos. °In jets been zwieren.
eene meid zoeken te krijgen. Zij ziet naar
—zwikken o. w. met Z., vs. zwikkend
Naar' vader niet bekreunt zich niet
omvallen. —zwindelen, o.w. met Z., vs.
om hem , bezoekt hem niet. Zonder omzien,
omdraaijen omloopen door duizehng :.Het
hoofd zwindelt Inv om. -, b. w. vos. weinig
zonder verpoozen . onophoudelijk. Sprw.
Doe wel en zie niet em, doe uw' pligt , en
gebruik. van alle kan ten bewinden.
stoor u niet aan kwade tongen. *-, met On voorvoegsel betwelk 1.) de afwezigheid
voorzigtigheid te werk gaan.
te kennen geeft van bet denkbeeld , 't welk
o. (des -s,)
het omzien ; fig. gemeenz. oogenblik: lk ben
door het woord, waar het rnee saamgesteld
in een omzien terug-. zorg : Heb er geen
is , wordt uitgedrukt , als : Gaarne , onomzien naar ! , wees niet hezorgd. —zigt
gaarne ; 2.) beteekent het bet tegendeel ,
o. weinig gebruik., het omkijken. —zigtig,
als : Deugd , ondeugd. Dit voorvoegsel wordt
saarngesteld 1.) met bijwoorden, als: Gaarne,
(-er.-st,)bv. en bw. behoedzaam , voorzigtig.
—zigtigheid yr. —zigtiglijk
ongaarne ; IL) met zelfstand. neamw, als:
bw. —zijgen ongel. o. w. met Z., vs.
Kosten , onkosten ; 111.) met bijv. naamw. ,
langzaam omvallen. —zijn, onreg. o. w.
als : Zeker , onzeker ; IV.) met deelw. , a.)
met Z ,vs. met uitlating van een ander ligt te
tegenwoordige ofsehoon zelden , als : We.
tend, onwetend ; b.) met verledene , die ,
radon werk w. . als: Het jaar is orn , d.
omgeloopen. De boom is om, d. omgehakt,
inzonderh. van b. w. , zoo menigvuldig zijn,
enz. De das is om omgedaan. —zitten
dat bet niet wel mogelijk is , ze alle op te
ongel, o. w. met 11., vs. o-mgekeerd zitten :
geven. 'Leer vele der laatste soort (namelijk
Ga omzitten. *-, anders gaan zitten , van
van b. w.) worden gebruikt met bkjven en
laten , als : Onaanbevolen blijven , d. i.
plaatsen verwisselen , doch enkel met gaan ,
als Wij gin; en omzitten , coo dat ik met
niet aanbevolen worden. Onaanbevolen laten,
den rug naar het vuur kwam. —zoeken
niet aanbevelen.
onreg. o. w. met H.,vs. overal zoeken. - zoo- Onaanbesteed by. niet aanbesteed.
men, b. w. vs. rondom zoornen. *-, vos. (als
—betrouwd, by. niet aanbetrouwd.
met een'zoom) omgeven,omringen.-Bwassi,
—beveelbaar , (-der , -st .1 b y. dat
m. wijde omdraai ; fig. groote verandering.
Beene aanbeveling verdient. —bevolen,
by. niet aanbevolen. —biddelijk by.
—zwaaijen, b. w. vs. met een'
zwaai omdraaijen : Men zwaait eene sabel ,
dat niet verdient aangebeden te worden.
een vaandel , een' staf, enz. om o. w.
—dachtig (-er, -st,) by. en bw. die
geene aandacht op lets slaat ; met geene aanmet Z., vs. zwaaijend een' grooten kring maken. —zwaaijing, yr. —zwabbedacht gepaard. —dachtigheid , yr.
len, —zwabben, o. w. met Z., vs.
— dachtiglijk bw. —doenlijk,
zwabbelende omvallen, zie Zwabbelen.
(-er , -st .) by . en bw. niet aandoenlijk.
met H., vs. heen en weer zwabbelen.
—doenliikheid yr.
—zwabberen, b. w. vs met den zwab- Onaangebeden, by. niet aangebeden.
—beten, by. niet aangebeden. - blazen,
her rondom schoon maken. Zie ook Omniet aangeblazen. boden by. niet
zwabbelen. —zwachtelen , b. w.
aangeboden. boet , b y. niet aangeboet.
vos. met een' zwachtel omwinden ; fig. aan
- boren, by. niet aangehoren. - bouwd,
alle zijden bedekken of omgeven.—zwaeltteling, yr. —zwalpen,o.w. met Z.,vs.
by. niet aangbouwd. —bracht by . niet
zwalpend omslaan. —zwemmen, ongel.
aangebracht. — brand , by. niet aangeo. w. met Z ., vs. om jets zwemmen ; een'
brand. —broken, by. niet aangebroken.
—daan, by. niet aangedaan. —diend,
omweg in 't zwemmen maken. her- en
derwaarts zwemmen. —zwenken o. w.
by. niet aangediend. —diept, by. niet
met Z., vs. in het wenden een' zwenk maken :
aangediept. —dikt b y, niet aangedikt.
Het troepje zwenkte regtsom. —zwerm 9
- dreven, by. niet aangedreven. - drongm. omrmgende zwerm of drom. —zweren , by. niet aangedrongen. --fluid
men , o. w. met H., vs. bier en daar zwerniet aangeduid. —geven, b y . niet
men ; fig. zie Omzwerven. —zweraangegeven. — graauwd by . niet aan'y en , angel. o. w. met H., vs. bier en daar
gegraauwd.—grepen , b y. niet aangegreswerven Iiij heeft in Gelderland °Ingepen.•, by. niet aangegromd,
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—liaald, by. niet aangehaatd. - head,

geworYen. —zegd —zeid, by, nict
aangezegd. —zet , b y . niet aangezet.
—zien, by. Met aangezien. voorz. in
weerwil van , niettegenstaande. —zocht ,
by. niet aangezocbt. --zuiverd b y. met
aangezniverd.
Onaanhalig, (-er -st,) by. niet aanbalig.
—haligheid, y r.—lokkelijk, (-er,
-st,) by. en bw. weinig of niet aanlokkeirik.
—merkelijk (-er, -st.) by. en bw.
onbeduidend. —merkelijkheid, yr.
—nemelijk (-er, -si .) by. Met aannernelijk, verwerpelr i k. - nemelijklaeid,
yr.—sprakelijk, by. niet aansprakelok.
spralielijkheid, y r. —stekend,
b y . niet aanstekend. —stootelijk, (-er,
-st,) b y. en bw. dat gem' aaristoot

by. niet aangeliecht.1-1seven , by. niet
aangeheven. —hitst, by, niet aangehitst.
—hoogd, by. niet aangehoogd. - hoopt,
b y. Met aangehoopt. —hoord by. Met
aangehoord. —houden, by. niet aangebonder]. —keerd, by. met aangekeerd.
- keken, by. niet aangekekcn. - klaagd,
niet aangeklaagd. --klainpt, by. niet
aangeklampt. —lkleed, by. niet aangekleed.—kondigd, b y. niet aangekondigd.
—leerd, by. niet aangekerd. —legd,
by. niet aangelegd. —Iengd , by. niet
aangelengd. —maakt, by. niet aangemaakt —maand, by. niet aangernaand.
—meld, bv. Mel aangerneld. - ffnengd,
by . Met aangernenp;d. —meten, by. niet
—stootelijklaeid, yr. —tastbaar,
aangerneten. —moedigd, niet aanb y . dat met aangetast karr worden. - vaard,
gernoedigd. —naam, (-flamer, -st.) by.
b y. niet akuivaard. —vaardbaar, by.
en bw. zonderaangenaambeid, met tegenzin
niet aanvaardhaar. —vs ezend, by. Met
gepaard en daarin gegrond. - naamheid,
aanwezend. —wezendheid, yr. - wijsyr. (mrv. -heden.) het onaangeilaam ziju ;
baar, by. dat niet aaugewezeu kan worden.
onaangename ontrnoeting of voorval ; fig.
--zienlijk (-er, -st.) by. van weinig
kleineoneenigheid: Zij liebben onaangenaamaanzien. —zienljklaeid , yr.
heden gehad. —naamlijk bw. —non:ken, by. Met aarigerionien. —past, by. Onaardig, (-er, -st.) by. en bw. weinig
of Met aardig : Het is Been onaardig seniet aaugepast. —plant, by. niet aangezigtie —aardiglaeid, y r. (rim% -linden.)
plakt. —plant, by. niet aangeplaut.
—aardiglijk , bw. —achtbaar
—pleisterd, by. niet aangepleisterd.
(-der, -st,) by. en bw. weinig of met ant baar:
--pond, by. niet aangepord. —prezen,
Van yeene onachtbare voorouders afkontbv. Met aangeprezen. —punt, by. Met
stig. achtbaarheid, yr. —achaangepurit. — raakt, by. Met aangeraakt.
terdochtig, (-er, -st,) by. meinig of
—rand , by. niet aangerand. - regen
niet aeliterdochtig. —achterdochtigby. met aaugeregen. —rigt , by. met aanheid, yr. —achterhaalbaar, by.
gerigt. —roepen, b y. niet aangeroepen.
oribereikbaar. —achtzaain , (-zanier,
—roerd,b y . Met aangeroerd.-schrapt,
-st,) by. en bw. aehteloos , onoplettertd.
bv. niet aangeschrapt. —schreven,
—achtzaamheid, yr. - aclatzaamby. niet aangeschreven. —slagen, by.
lijk , bw. —adelijk , by. niet adel : niet
niet aaugeslagen. slepen , niet aanmet den add strookend,strijdig met den adel.
geslepen.—ssneerd,by. niet aangesmeerd.
—sneden, by. niet aangesneden. - span- Onafbetaald, by. Met afbetaaid.
—biddelijk, by. dat nietafgebeden kan
nen , b y. niet aangespannen. - spoord
worden. —doenlijk by. Met of to
by. met aangespoord. —sproken , by.
does. —drijfbaar, by. dat niet afniet aangesproken. —stampt, by. niet
gedreven kan worden.
a:Ingestampt. —steld, by. niet aangesteld.
—stipt , by . niet aangestipt, — stoft Onafgearbeid, by. nietafgearbeid. - hakend, by. niet afgebakend. Bakken,
by. nict aangestoft. — stoken, by. niet
by . niet aigebakken. —bedeld, by. niet
aangestoken. —stookt by. niet aangeafgebedeld. —beeld. b y. niet algebeeld.
stookt. —stouwd , by. niet aangestouwd.
—bet, by. niet afgebet. —beten, by.
—streken by. niet aangestreken.
niet afgebeten. —bikt, by. niet afgebikt.
stuwd zie Onaangestou.wd.
—boend, by. Met algeboend. —boet,
--cast , by. niet aangetast. teekend,
b y. niet afgeboet. borsteld , by. niet
by . niet aangeteekend—trokken , by.
afgeborsteld, —botteld , b y. niet afgeniet aangetrokken. —vallen , by . niet
botteld. —brand, by. niet afgebrand.
aangevallen. —vangen , by. niet aange—broken. by . niet afgebroken. bw.
vangen.—vochten, bv.-niet aangevoehten.
aanhoudend , gestadig, zonder verpoozing.
—voegd, by. niet aangevoegd. - voerd,
—titan, by . niet atiiedaan. —daand,
by. niet aangevoerd. —vuld , by. Met aangevuld. —vuurd, by. niet aangeynurd.
by . niet afgedamd. —dankt, by. nict
afgedankt. —deeld, by. met afgedeeld.
-wassen , by. met aangewassen.-wend,
—draaid, by, niet afgedraaid. —draby . niet aangewend. —wezen, b y, niet
gen , by, niet afgedragen ; onyersleten.
aangewezen. —worven, by. niet aan-
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---dronken , by. niet afgedronken.
-droogd, by . niet afgedroogd. -drukt ,
by. met afgedrukt. —dweild, by. niet
afgedweild. —geten , by. niet afgegeten.
—graauwd , by. Met afgefi raauwd.
-graven, by. Met afgegraven. - greppelt!, bv. niet afgegreppeld.—liaaid, b y .
niet afgebaald.

, b y . nict afgebakt.

--ha,ndeld, by. niet afgehandeld. -haspeld, by. niet afgehaspeld. —heind ,
by . nict aftwheind. —hoord, by. niet
argehoord. —houden, by. niet afgehouden. —houwen , bv. niet afgehouwen.
—Ilittautrd,by niet afgehnurd. -jaagd,bv.
Met afgejaagd.—kamd, b y . niet afgekarnd.

-kapt, bv.niet afirkapt. -lieerd, by. niet
afgekeerd. —keurd, by. niet afgekenrd.
—klept, by. met afgeklept. —k.lopt,
by. niet afgeklopt. _Moven • by . niet
afgekloven. —knipt, by. met afgeknipt.
-knot , by. met afgeknot.
,
by . met algekoebt —kondigd by. niet
afp;ekondigd. —kookt, by . Met afgekookt.
—kort , by. niet afgekort.
niet afirkrabd. —laden, by. niet afgeladen. -laten, by . niet afgelaten. -leend,
by. niet afgeteend. —leid , by. niet afirekid. —lekt , by. niet afgelekt —leverd,
hy. niet afgeleverd. —lezen , by. Met
algelezen. —likt, by. niet afgelikt. -lost ,
by. niet afgelost. —m.aaid, by. nic t
afgemaaid. —maakt, by. niet afgemaakt.
—merkt, by. Met afgemerkt. —metes,
b y. niet afgerneten. —niretseld, by. niet
algernetseld. —naajd , by. niet afgenaaid.
_paald , by. niet afgepaald.
,
by. niet afgepakt. —past , by. niet Maepast. —peld, b y. niet algepeld. -perkt,
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by. niet afgesleten. —sloten, by. niet
afgesloten. —smeed , by. niet afgesmeed.
—snaauwd
bv. niet afgesnaanwd.
—sneden
by.
niet afirsneden.
-snoeid,
niet afgesnoeid.-sponnen.
niet afgesponnen. —spoeld , by. niet
afgespoeld. —staan bv. niet afgestaan.
—stampt , by. niet afgestampt. -stoft ,
niet afgestoFt. —stokes , by. niet
atgestoken. —stookt , by. niet afgestookt.
—streden, by. niet afgestreden. -streken , by. niet afgestreken. —strikt, 1w.
niet atgestrikt. —stroopt, by. niet
stroopt. —ta,keld, b y . niet afgetakeld.
—tapt, by . niet afgetapt. --tared,
by. niet afgetarnd. —teekend , bv.
niet afgeteekend.-teld , by. niet afgeteld.

—ternd,zieOnafgetarnd.-topt,bv„

niet afgetopt.-tornd.zieOnafgetarnd.
—treden,
niet afgetreden. —troklien, b y . niet afgetrokken.-tromm.eld,
—tromd , by. niet afgetrommeld of afgetromd. —veegd, by. niet afgeveegd.
—verfd, —verwd, by. niet afgeverfd
of afgeverwd. —vijld, by. niet afgevijld.
--veld, by. niet afgeyild. —voederd ,
by. niet afgevoederd. —voerd, b y. Met
afgevoerd. —voerd, by. met Acvoerd. —vraagd, bv. niet afgevraagd.
—vreven, zie Onafgewreven.
—waaid, by. niet afgewaaid. —w asschen, by. nietafgewasschen.—weerd,
by. niet afgeweerd. —weld, by. niet afgeweid. —werkt , by. niet afgewerkt.
—weven, by. nietafgeweven. -wezen,
b y. niet afgewezen. —wischt, by. nict
afgewischt. —wit, b y. niet afgewit. -wogen, by. niet afgewogen. —wonden,
by. nietafgeperkt. —perst , by. met afgeby. niet aftlewonden. —wreven , by. niet
perst. —plakt , by. niet afgeplakt. —
afgewreven. —zaagd, by. niet afgezaagd.
plooid, by. niet afgeplooid.
plukt,
—zadeld 9 by. wet afgezadeld. -zegd,
by. niet argeplukt. —punt , by. niet aft—zeid ,
niet afgezegd. —zet , by.
gepunt. —rigt, by. niet afgerigt, ongeniet afgezet. -zonden, b y . niet afgezondresseerd. —roepen, by. niet afirroepen.
den. —zonderd, by. niet afgezonderd.
-roomd, hy.niet afgeroomd. -schaafd,
zoomd, by. niet afgezoomd.
by. niet afgesehaafd. —schait , by.
dat niet afgegraven
Onafgraafbaar,
argesehaft. —scheiden , b y . niet afgekan worden.—hankelijk , tn. (-er, -st,)
seheiden. -sekeid, zieOnafgeschild.
by.en bw. van niernand af bangerid: Onafhan-schetst, be. Met afgesehetst. -schild,
kelijk zijn. Een onhaf hakelijk bestaan
Met afgesehdd.—selailderd, by. niet
hebben. —hankelijkheid, yr. -keeargesehilderd. —schonken , by. niet
rig, by niet afkeerig —lieurbaar, by.
algesehonken. —schoren , by. nict afireniet voor af kenring gesehikt. -koopbaar,
schoren. —schoten, by. niet afgeschoten.
by. dat niet afgekocht kan worden. —late-schraapt , by. niet afgesehraapt.
lijk, (-er, -st,) b y . en bw. gestadig, aan-schrabd
by. nict afgesehrabd.
hondend. —leverbaar bv. dat niet
-schra,pt, by. niet afgesehrapt.-sehreafgeleverd kan worden. —losba,ar , by.
yen, b y. niet afgeschreven. —schrobd,
dat Met afgelost kan worden. -meet baar,
by. niet afgeschrobd. —schuijerd , by
enz., zieOnaffnetelijk,—metelijk,
niet afgesehuijerd. —schuimd, by. niet
(-er, -st,) b y . dat niet afgemeten kan worden.
afgesehuirnd --sellout, b y . Met afge- —metelijkheid, yr. —peilbaar,
saint. —sehuurd, b y . niet afgeschwird.
by. dat niet af e )eild kan worden. —pelt-slagen, be. niet afgesiagerb—sieten, I baarheid yr. —reisbaar, by. dat
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niet afgereisd kan worden.—raepbaar,
-st,) by. en bw. niet te bedenken ; ongeloofelijk. —denkelijkheid , yr. —derby . die of dat niet kan afgeroepen worden.
felijk . by . dat niet bedorven kans—der-scheidbaar, bv.voor geene afscheiding
felijkheid, y r. —diend , by. niet
geschikt. —scheidbaarheid , yr.
—scheidelijk , by. en bw. voor geene
bediend. —dijkelijk , (-er, -st,) by.
afscheiding vatbaar.- scheidelijklaeid.,
voor geene of weinig bedijking vatbaar of
geschikt. —dijkt , by. niet bedijkt.-dilld,
yr. —sluitbaar, by. dat niet afgesloten
by. niet bedild. —dtoeld., by. niet bedoeld.
kan worden. —voerbaar,, by. , dat niet
—dongen , by. niet bedongen. —dorafgevoerd kan worden. —vorderbaar,,
bv.dat niet afgevorderd kan worden.-weegy en , (-er, .st,) by. en bw. weinig of niet
bedorven ; gaaf. —d.orvenheid. , yr.
baar , by. dat niet afgewogen kan worden.
—weerbaar,, by. dat met afgeweerd
—dot, by. niet bedot. —dreigd , by.
niet bedreigd. —dreven , (-er, -st,) by.
kan worden. —wendbaar, by. dat men
en bw. weinig of niet bedreven , onervaren ,
niet afwenden kan.—wijsbaar, by. die of
ongeoefend ; niet begaan of gepleegd. -dredat niet kan worden afgewezen. —wischbaar, —wisschelijk , by. dat niet venheid , yr. —driegelijk , (-er,
-st,) by. die of dat niet bedriegt, eerlijk ;
kan worden afgewischt. —zettelijk ,
onfeilbaar. —driegelijkheid , yr.
by. voor geene afzetting vatbaar, die niet
—d.rijf, o. traagheid , werkeloosheid.,
afgezet kan worden.—zienbaar, -zienluiheid. —d.rijvend, by. en bw. weinig
lijk , by. en bw. dat niet a(gezien kan
gebruik. slap. —droefd. , (-er, -st,) by.
worden. —zienlijkheid , yr.
niet bedroefd. —drogen , by. niet bedroOnarbeidzaa,m , (-zamer, -st,) by. en
gen. —dropen , bv. niet bedropen.
bw. traag , lui. —arbeidzaamheid ,
-droppeld,bv.niet bedroppeld..drukt,
yr. —arglistig , (-er, -st,) by. en bw.
by. niet bedrukt. —drupt , by. niet beniet arglistig, eerlijk , voor de vnist. -argdrupt.—ducht, (-er, -st.) by. weinig ofniet
listigheid , yr. —baatzoekend ,
beducht , onbeschroomd. —duchtheid,
—baa,tzu.chtig, (-er, -st,) by. en bw.
yr. —duchtig , zie Onbed.aacht.
niet baatzuchtig , zonder baatzncht , belang—duid.elijk , (-er, -st,) by. dat moeijelijk
eloos. —baatzuchtigheid, yr. -banbeduid kan worden , onverklaarbaar.-dui.
dig , (-er, -st.) by . en bw. wild, toomeloos,
delijkheid , yr. —duid.end , (-car,
los , dartel. —bandigheid, y r.-barm-st,) by. en bw. weinig of niets beduidend .
hartig , (-er, -sl,) by. en bw. niet barmBering. —duidendheid , yr. — dui.
hartig , onmededoogend , meedoogenloos.
—barmhartigheid., yr. —harm- meld, by. niet beduimeld. —dwelmd ,
by. niet beclwelmd ; fig. helder : Een onbehartiglijk , bw.
Onbeademd , by. niet beademd.-angst, dwelmd verstand. —dweland.heid,
by. niet beangst. —angstheid , yr. yr. —dwingbaar , (-der, -st,) , by. zie
—angstigd, by. niet beangstigd. —ant- Onbeduringelijk. —. -dwingelijk,
(-er, -st,) by . dat niet of moeijelijk bedwongen
woord , by. niet beantwoord. -arbeid,
kan worden. —dwingelijkheid , yr.
by. niet bearbeid. —bloed , by. niet be—dwemget: , by. niet bedwongen. - g ebloed. —bloemd, by. niet bebloemd.
-boet, by. niet beboet. —bolwerkt ,
dice , by. niet beeedigd , die geen' eed
heeft afgelegd. --faamd, (-er, -st,) bv.
by . niet bebolwerkt. —bouwd , by. niet
weinigofniethefaamd,onberoemd.-faantdbebonwd. —daagd , (-er, -st.) by. niet
held, yr. —franjed, by. niet befrailjed.
bedaagd , jengdig. —daagdheid, yr.
—gaafd , (-er, -st,) by . weinig of niet
—daard, (-er, -st,) by. en bw, ontsteld;
begaafd. —gaafdheid, y r. —gaan ,
fig. wild , los , ruw. —daardheid ,
by. niet begaan. —gaanbaar,, (.der,
y r. —dacht , (-er, -st,) by. en bw. zonder
-st,) moeijelij k of niet te begaan. — gaanbehooi lijke opmerkzaamheid op zijne handebaarheid , yr. —gaapt , by. niet
lingen te vestigen , onbeznisd , ligtzinnig.
_dachtheid , yr. –daclatzaam, zie begaapt. –gankelijk , (-er, -st,) by.
Onbedaclit. –dachtzaamheid , onbegaanbaar. –gankelijkheid , yr.
yr. –dachtzaamlijk , bw. -dainpt, –geerd , by. niet begeerd. –geerig,
(-er, -st,) by. en bw. niet begeerig, belangby. niet bedampt. —dankt , by. niet
eloos , onverschillig. —geerigheid,
bedankt. —dauwd , by. niet bedauwd.
y r. —geerlijk , (-er, -st,) by. onbe—deeld , by. niet bedeeld. —deesd ,
(-er, -st,) by. en bw. niet bedeesd , vrijmoegeerig ; dat niet begeerd kan of mag worden,
dat niet yerdient begeerd te worden.--geerdig. –deesdelijk , bw. –deesdlijkheid, yr. –geerte, yr. onbegeeheid , yr. –dekt , (-er, -st.) by. en bw.
righeid. —gekt, by. niet begckt. —geniet bedekt , open; fig. ongeveinsd , rond.
leid , by. niet begeleid. —geven ,
borstig , vrijmoedig. —dektelijk , bw.
–dektheid , y r. –denkellik, (-er, by. niet begeven, --giftlgd , by. niet
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begiftigd. —gluurd , by. niet begtuurd.
—gonnen , b y. met begonnen. —gooeheld , bv, niet begoocheld. -goten ,
b y, niet begoten. -graasd, by. nict
begraasd.-graauwtl, by. niet begraauwd.
--graven , by. Met begraven. —grensbaar, (-der, -st,) by. en bw. dat niet of
mocijelijk begrensd kan worden , grenzeloos.
—grensd , b y, en bw. grenzeloos.
—grendsheid, yr. —grepen by.
Met begrepen. grijpelijk (-er, -st,)
by. en bw. niet te begni pen ; in de gemeenz.
taal , die nict of utoeijelijk begri j pen kan ;
fig. gemeen , die niet begrijpen wil.
—grijpelijkheid, yr. —grint by.
niet begrint. —grogid, niet begroeid.
—groet by. niet begroet. —groind,
by. niet. begromd. —groOt, by. niet
begroot. —gunstigd 1W. niet begunstigd. —haalbasir , by. niet te
behalen. —haald by. niet behaald.
—littard , by. niet behaard, —hagelijk (-er, -st,) b y. niet behaB elijk, onaangenaam—hagelijkizeid
yr. —handeld, by. niet behandeld.
by. niet behandeld. —handigd , by.
niet behandigd. —hangeu by. Met
bebangen. —hartigd, b y . niet behartigd.
—heerd, by. Met beheerd. -heerseht,
by. Met beheerscht. —hendig (-er,
-st,) by. en bw. Met behendig , onbandig.
---hendigheid , yr. —hendiglijk,
bw. —hoed , by. Met behocd. —hoedzaaan (-zanier, -st.) by. en bw. niet of
weinig op zijne hoede, onvoorzigtig.
zaaankeid yr. —hoeftig
by. Met behoeftig. —hoeftigheid , yr.
—holpen (-er, -st,) by. in sorninige
streken , die zich niet weet te helper ' ,
handig. —holpeuheid , yr. —hoorlijk (-er, -st ) by. en bw. onbetamelijk ,
niet zoo als het beboort ; onbillijk. —hoorlijkheid , yr. —houvven, (-er, .st,)
by . niet behouwen ; fig. lomp, onbesehoft.
—houwenheid, yr. —hulpza,am,
(,-zanier , -st,) by. onbekwawn of onwillig
orn waterer' te helpen. —lanipzaantheld yr. —ijzeld, bv. Met beijzeld.
—jaagd , b y Met bejaagd. jaard ,
—Jaarilheid9
1)V. Met bejaard .
yr. —ka,mpt,Lv. bekainpl. -keerd,
by. niet bekeerd. —lieerlijti , hr. boor
geene bekeering yalbaar, verstokt. ---iteerliilkheid, yr. —lichen , by. niet bekeken. —kend , er, -st,) bv. niet of weinig
bekend : Het is mij onbekend. Thy was on,
bekend met (le gewoonten von het land.
Sprw. Onbekend maakt onbemind , dien
menlniet kent , kan men niet beminnen.
—kendheid yr. —keurd , by.
niet bckeurd.
, by. niet bekeyen. —klaagd, by. niet beldaagd.

Onlie
—klad , by: niet beklad ; fig. ofibeviat,
—klagerlijk 9 (-er, -st,) by. die weinig
of Been beklag verdient. —klant, (-er,
zonder klanten.
yr. —klapt , by. niet beklapt.-kleed,
by . niet bekteed. —kleind , by. niet brklemd of beangst , vrij. —klemdheid,
vr. —klianbaar,, (-der, -st,) b y. niet of
inoeijelijk te beklimmen. —ktimbaarheid , yr. — kHan anelijk, (-er,-st.)
1w. otibeklimbaar. —klommen by.
Met beklommen. —knord by. Hid beknord. —koeld , by. niet bekoeld. -komelijk (-er,-st,) by. niet of slechts met
moeite te bekomen. —kommerd,
-AO by. en bw. zonder kommer, zorgeloos :
Een onbekomrnerd eleven leiden. onbezwaard : Onbekornmerde (onbezwaarde)
goederen. —kommerdheid , yr. onverschilligheid. —kookt s (-er. -st.) by.
fig. weinig doordacht : Eene onbekookte
(ondoordachte) verhandeling. —koord
b y. niet bekoord. —koorlijk -er, 14.)
b y . en bw, weinig of Met bekoorlijk , onaangenawn, lkoorlijkheid, vr.-korst,
by. Met bekorst , zonder korst. —kraela tigd, by, niet, bekrachtigd, —kranst
by. niet bckranst. —krast by. niet bekrast. —kreten b y. niet bekreten.
—1krompen (-er, -st,) by. en bw. niet
bekrompen , riiim vrij. —krompenheid yr. —kroond by. -niet bekroond. —kwaarn , (-kwamer, -st, by.
en bw. zonder bekwaamheid , ongeschikt ,
onbetamelijk , onbehoorlijk ; verzachte uitdrukking voor : beschonken. —kwaamheid 9 yr. —kwamelijk, bw,
—laden by. niet beladen. --last , by.
Met belast. —laden , by. niet beleden.
—leedigd,bv. ' net beleedigd. —leefd,
(-er,-st,)bv.en bw. onwelleveud;onvriendelijk,
loop. — leefdelijk bw. —leefdheld , yr. —leend by. met beleend.
Met belegd. —legen ,
—legd
by. Met belegen.
lemm.erd g (-er,
-st.) by. en bw. ongehinderd, ongestoord ,
—lemmerd held , y r. —let , by.
niet betel. —lezen (-er, -st,) b y. Met
y ea gelezen ; (lie weinig gelezen }reefs..
--lezenheid vr. —ligehaamd,
by. nict beligehaamd. —lijsud , by. niet
belijmd. —Ioerd , by. Met beloerd.
—logen,bv.niet be!ogen.—lonumterd,
by. niet beloinmerd. —lompen (-er,
-st,) b y. onbehouwen. lomp. —lonkt
b y. Met belonkt. --loond b y. niet beloond. —Laid, by. nict beluid.
terd , by. niet beluisterd.•, by,
niet belust. —m.agtigd , by. niet be-.
magtigd. —*nand , b y. niet bemand.
—mast , met • bemast. —nnerkt
13Y. niet bemerkt. ----*nest, by . Met bareistit.
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—Bniddelbanr, , (-der, -st,) by,
niet of moeijelijk te bemiddelen.
deld (-er, -st,) by. weinig of niet bemiddeld. —middeldheid, yr. —mind,
(-er,-st,) by. weinig of filet bernind. Sprw,
zie Onbekend. —minnelijk (-er,
-st,) by . en bw. weinig of niet betninnelijk.
—minnelijkheld vr. --mist, zie
Onbemest, —morst by. niet bemorst. —most , by. niet bemost.
—muurd, by. niet bemtmrd, —naast,
by. niet benaast. —naastelijk , by. dat
niet mag of kan benaast worden. -naauwd,
by . niet benaa u d. -nadeeld, by. niet benadeeld. —naderd by. niet benaderd.
—nemelijk by. dat ons niet benomen
kan worden. —neveld (-er, -st ) by. niet
beneveld ; fig. heftier : Eea onbeneveld verstand. —nijd,by.niet benijd. -nijdenswaardig (-er, -st,) by. weinig of niet
benijdenswaardig. —nijdenswaardigheld , yr. — noemd, bv. niet benoemd;
in de rekenk. : Een onbenoemd petal , getal
op zich zelf beschouwd, —noodigd , by.
niet benoodigd. —nul m. en yr. (des -s,
tare. -len, ) on benu 1 I ig rnensch . —nullig,
(-er, -st,) by. en bw. die geen beaul heeft of
zonder benul handelt.
y r. -oefend , by. niet beoefend. -oiled,
by. niet beolied. —oogd by. niet beoogd.
—oordeeld by. niet beoordeeld.
—oorloogd , by. niet beoorloogd.
—pnald (-er, •st,) by. niet of weinig
bepaald.—paaldelijk, bw. —pnaldheld , y r. —pareld , by. niet bepareld.
—peinsd , bv. niet bepcinsd. —pekt
by. niet bepekt. —perkt , (-er, -st,) by.
en bw. niet of weinig beperkt. —perktheld , yr. —pikt by. niet hepikt.
—plakt, by, niet beplakt. plen.kt
by. niet beplankt. —pleisterd by. niet
bepleisterd. pleit, by, niet bepleit.
—ploegbaar , (-der, -st.) by. weinig
of niet voor de beploeging geschikt.
—pluimd , by. niet bepittimd. -poet,
by. niet bepoot. —praat, by. niet bepraat.
—proefbaar, by. voor geene beproeving
geschikt , dat niet beproefd kan warden.
—proefd, by. niet beproefd. —proefdheld , yr. —raamd, by. niet beraamd.
—raapt , by. niet beraapt. —raden,
(-er, -st,) by. en bw. onbezonn en , on bedaehtzaam ; bij Yroegere:regtsgel. ongehuwd: Eene
onberadene dochter. —radenheid , yr.
- redderd , by. niet beredderd.-reden,
bv.niet bereden.-regend,bv.niet beregend.
- regt,b y .niet beregt.—regtigd , by. niet
beregtigd. —reid, bv. niet bereid : Onbereide huiden. *-, niet gereed : Onbereid
tot den slag komen. —reidheid , yr.
—reidva,ardig , (-er, -st,) by. niet of
bereidvaardig. —reldvaardig-

Onbe
bead, yr.--- reidwillig, enz. zie Onbereidvaardig , enz. —reikbaar,
(-der, -st,) by. niet of moeijelijk 'Le bereiken.
—reikbaarheid, yr. —reikelijk,
(-er, -st,) by. onbereikbaar. • -reikt by.
niet bereikt. —reisbaar . (-der, -st,)
niet of moeijelijk te bereizen. --reisbaarheld , yr. —rebid (-er, -st,) by. waarin
niet gereisd is ; die niet of weinig gereisd
beett.—reisdheid,yr.—rekenbanr,
(-der, -st,) bv. en bw. niet of moeijelijk te berekenen. —rekenbaarheid yr. -rekend , b y . met herekend. —rend ,
by. niet berend. —rijdbaar,9 (-der
-st,) by. niet of moeijelijk te berijden.
—rijdbaarheid y r. —rijdelijk,
(-er, -st,) by. onberijdbaar. —rigt, by.
niet berigt. —rijmd, by. niet berijind ,
in proza : De onbertjmde psalmen.
—rispelijk (-er, -st,) by. en bw.
niet of weinig berispelijk. —rispelijkheid, yr. —rispt, by. niet berispt.
—roemd (-er, - st.) by. weinig of niet
beroemd. —roemdheid sr. —roepbaar,, by. die beroepen kan of mag
worden. —roepen by. niet beroepen.
—roerd, by. niet beroerd. —roerlijk,
(-er, -st,) by. en hw. niet beroerlijk ;
baar,, onroerend. —roest , by. ilia beroest. —roet by. niet heroet. —roken , by. niet beroker.. -r0Ofbaar,
(-der, -st,) by. dat ons niet of moeijelijk
ontroold kan worden. Een slecht wooed, waarvooronroofbaar beter zou wezen. —roofd,
by. niet beroofd. —roold , by. niet berooid. ---rookt, by. niet berookt. -rouw,
o. weinig gebruik. of verouderd , onboetvaardigheid. —rotawd , by. niet berouwd.
Sprw. zie Onbezien. —rouwelijk
bv. waarover geen berouw yak. —rucht
by. niet berucht. —ruchtheid , yr.
—ruchtigd, by. weinig gebtuik. onbeschuldigd. —schaafd (-er, -st,) by. en
bw. niet beschaafd, fig. onwelleYend , zonder
beschaving. schaafdelijk bw.
—schaafdheid yr. —schaamd,
( -er, -st,) b y. en bw. schaamteloos , zonder
schaamte : Een onbeschaamde vent. Eene
onbeschaamde kugen.-schaamdelijk,
bw. schaamditeid yr. —schadigd (-er, -st,) by. weinig of niet bescbadigd. —schaduwd by. niet beschaduwd. —schanst, by. niet besehanst.
—Scheid, o. onvriendelijk bescheid
onheusche bejegening. —seheiden, (-er,
--st.) by. en bw. niet bescheiden , onheusch ,
bescheidenheid missende ; weinig gebruik.
verward ; niet bescheiden of ontboden.
—scheidenheid , y r. —scheidenlijk bw. - schenen, by. niet beschenen.
—schermd , 1w. niet beschermd:
-st,) bv. dat niet
--sehietbaar,
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of slechts met moeite beschoten kan worden.
—sehietbaarheid yr. —sehikt
b y . Diet beschikt. —sehilderd by.
niet beschilderd. , by.
Diet bescbirnmeld. —sehimpt, b y . nict
beschimpt. —sehoft (-er, -st,) b y . en
bw. hoogst onbeleefd , lomp : Een onbeschofte kerel. leelijk door grootte : cc Een
onbeschofte neus. n —schoftelijk, bw.
—sehoftheid y r. —sehonken 9
b y . niet beschonken. schoren , by.
niet beschoren. —sehoten by. niet
beschoten. —sehouwbaar,, by. dat
niet beschouwbaar is. —sehreid , by.
niet beschreid. —sehreven , by. niet
beschreven. —sehrijfelijk t-er, -st,)
b y . en bw. moeijelijk of niet te beschrijven.

-sehrijfelijkheidor. -sehroomd,
(-er, -st,) by. en bw. die weinig of gees'
scbroom heeft , onversaagd , stoutmoedig.

-schroomdelijk, -sehroomilheld , yr. —schuldigrd, by. niet
beschuldigd. —sehut , by. niet beschut.
—sefbaar , (-der, -st, )
(-er, -st,) by. niet of moeijelijk te besefl'en.

—slagen by. niet beslagen , zie Beslaan ; fig. Onbeslagen ten ijs komen ,
jets beginnen zonder behoorliike voorbereiding. —slapen , by. waarop niet geslapen is ; bij welke niemand - geslapen
liceft : Een onbeslapen meisje, eene
ongerepte maagd. —sleeht by. niet
beslecht. —sliiikt , by. niet beslijkt.
— dist , b y . niet beslist. sitoten ,
by. onbemuurd ; onbeslist. —smeerd ,
b y. niet besmeerd. —sinet , b y . niet
besmet fig. onschutdig, rein : De onbe.
smette ontrangenis. smetheid , yr.
fig. onschuld , reinheid. —smettelijk,
by. niet te besmetten ; niet besmettelijk.
—sneden, b y . niet besneden. snedenheid , yr. —snoeid , by. Diet
besnoeid : Onbesnoeid geld. —snuffeld,
by. niet besnuffeld. —spaard, by. niet
bespaard. —spannen , by. nict bespannen. —spat , b y . filet bespat —speeid,
b y. niet bespeeld. —speurd by. niet
bespeurd. —spoeld , by. niet bespoeld.
—spot , b y . nict bespot. —spoten , by.
niet bespoten. —spraakt, (-or, 1w.
niet wel bespraakt. —spraaktheid ,
yr. —sprengd, b y . niet besprengd.
—sprenkoad, bv, niet besprenkeld.
—sproeid,
besproeid.
by. niet
—sproken, by. niet besproken;
fig. buiten opspraak , onberispelijk : Een
meisje van een onbesproken yedray.
—sprongen , by. niet besprongen.
—staanbaar, by. dat niet bestaan
kan: De deugd is niet onbestaanbaar met de
vrolijkheid. —staanbaarheid, yr.
—steed , b y. niet besteed. --steed
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b y. niet besteld. —stemd , b y . en bw.
onbcslist ; niet afgesproken. —stempeld,
b y . niet bestempeld. —stendig , (-er, -st,)
b y . en bw. niet bestendig , wankelbaar,,
veranderlijk ; wuft , onstandvastig : Onbestendig weer. E'en onbestendig levee.
—stendigheld, yr. —stendiglijk,
bw. —stempeld , b y. niet bestempeld.
—stokes, b y . niet bestoken. —stolen,
by. niet bestolen. —itookt , b y . niet
bestookt. —stopt, by. niet bestopt : Onbestopte kousen. —stormd , b y. niet
bestormd. —storven, b y . niet bestorven;
niet door overlijden van zijne ouders , enz.
beroofd ; fig. gemeenz. : Eene onbestorven
weduw vrouw , wier man afwezig is.
—stoven, b y . niet bestoven. —straald,
by . niet bestraald. —strafbaar,
—stralfelijk , by. die of dat geene
straf verdient. —straft , by. niet bestraft.
—straat, b y . niet bestraat. —streden,
by. niet bestreden. —streken,by. niet bestreken. , b y . nict bestrikt.
-stroold, b y. met bestrooid. -stuurd,bY.
Hirt bestuurd.—staisd, (-er,-st.) by. en bw.
wild , woest, los 9 onbedachtzaam 9 roekeloos.
—suisdelijk , bw. —suisdheid, yr.
—taalbaar (-der, -st,) by. dat uiet
of moeijelijk betaald kan worden ; fig.
gemeenz, : Dat is onbetaalbaar,, dat is een
bijzonder aardige zet. —taald, b y. niet
betaald, —tamelijk , (-er, -st.) by. en
bw. eat niet betaamt, onvoegzaam , onwelvoegelijk; onbillijk.-tamenikheid,vr.(mre.
-heden.) —tast, by. niet betast. —teekend , by. niet beteekend. —tembaar,
enz. , zie Ontembaar,, enz. —temd,
b y . niet beteind. —tenunelijk, enz.

zi4Dntembaar,enz.(Onbeterlijk,
zie Onverbeterlijk.) —teugetd ,
b y . Diet beteugeld. —teuterd, (-er, -d9)
by. en bw. die niet ligt beteuterd is ,
versaagd. —teuterdheid , yr.
by. niet betigt. —timmerd, niet
betimmerd. --toad. by. niet betond.
—toogbaar (-der, -st,) b y . en bw. dat
niet of moeijelijk te betoogen
ba.arheid , yr. - toogd, by. niet
betoogd. —toombaar , (-der, -st,)
by. niet of moeijelijk-te b,etoornen.400ind,
bv. niet betoomd. -.tooud, by. bij
sommig .n van woor . len of lettergrepen,
toonloos. —tooverd, by. niet betooverd.
-- tram/ d, by. niet be t raand.—tralledi
b y. niet lietralied. —treden, by. niet

harden. --treurd , by. niet betreurd.
—trokken, b y . niet betrokken ; fielder,
, by. niet betuigd : Zich niet
onbetuiyd laten , fig. zijne uitstekende
hoedanigheden toonen. —tuind , by, niet
betuind. —twilfeld, by. niet betwijfeld.
—twist, by. laid, betwist, algemece

Onbe
twistbastr,. (-der, -st,)

Onbe

dat zich nict of moeijelijk lag bewijrert,
ngenemen.
—wijsbaarheid, yr. —wijselijk
by . en bw, dat weinig of niet aan' betwisting
(-er, -st,) by. onbewijsbaar.
Moot staat. —twistbaarheid 5 vr.
held, yr. —
by. niet bewilligd.
twistelljk (-er, -st,) bv. en bw.
(-er, st.)bv.niet benimpeld;
onbetwistbaar. —vaarbaar,, (-der,-st.)
rondborstig ,
(Ti t , zonder omwegen.
by . weinig of niet bevaarbaar. —vaarniet bewoeld. wogen,
—woeld
baarheid Yr. —vallig (-er, -st,)
bv. niet bewogen. —vvoiht , by. niet
b
y. en bw. niet of weinig beyallig. onbewollit , heider. —wonderd , by. niet
aangenaam. —valligheid , yr. —valbewonderd. —woonbaar,, (-der -st, ) by.
liglijk bw. —waren, (-er, -st,) b y.
niet of moeijelijk te hew one!). --moonwaarop weinig of niet gevaren is : Eerie
by. niet
baarheid , vr. —woond
(lie weinig of niet geenbevaren zee.
ing t 9 by. niet bewust.
bewoond.
yaren heeft: Onbevaren zeelieden --va--svustheid , vr. zaaid , by. Met
renheld 9 yr. —vatbaar (-der, st,)
bezaald —zadigd. ( (T. st.) by. en bw.
by . en bw. dat moeijelijk te bevatten is ,
weinig of niet bezadigd. —zadigdheld,
onbevattelijk. —vatbaa,rheid, vr.
yr. — zand by. met bezand. —zeerti.
(-er, -st ) by . en bw. on.by. Mel bezeei .d.
zegeld , by. niet bebevatbaar die rnoeijelijk bevat , don) , hot:
zegelcl, —zet ,
niet bezet. —zeten,
Fen onbevattelijke knaup. —vattelijkbeveiligd.
by . niet bezeten. —zield , by. nict hezield.
Reid, vr. —veiligd,
—zien, b y. niet bezien. —zions, bw. ge—vestigd by. niet bevcstigd. —vlekmeenz. zonder het te bezien of te onderzoeken,
kelijk (-er. -st,) by. voor Beene
—zigtigd by. niet bezigtigd. —zoclat,
viekt , by. niet
bevlekking vatbaar.
rein.
bv. niet bezocht. —zoedeld by. niet bezuiver,,
vlekkeloos ,
beviekt ;
zoedeld. —zoldigd b y. niet bezoldigd.
-vlektheid yr. —vieesd , b y. met
—zongen , by. Met bezongen. —zonbevleesd. —vochten , by. niet bevoehten.
nen , (-er, -st,) by. en bw. die rich Met
-vochtigd , b y . niet bevochtigd.
onbedachtzaam ,
onvoorzigtig,
beAint ,
— .voegd (-er, -st,) bv. weinig of niet
roekeloos: Onbezonnen (laden. —zonvoegdheid, y r.—volen,
bevoegd.
nenheid yr. —zorgd (-er. -st.) by.
by. niet bevolen. —volkt , (-er, -st,) by .
en bw. niet wel voorzien ; door geene angweinig ofniet bevolkt.— vooroordeeld,
stige zorg yerkregen: Onbezorgd brood eten.
(-er, -st,) by. en bw. weinig of Met bevoorLen onbezorsd levee. —zoradlaeld
oordeeld. —vooroordeeldhe i d ,
yr. —zuisd , enz. zie Onbesuisd ,
y r.—voorregt , by . niet bevoorregt.
enz. —zwaard by. niet hezwaard.
by. niet bevnrderd.
—vorderd
—vracht by . niet bevracht.—vredigd, —zwaardheid vr. —zwalkt „ by.
niet bezwalkt. —zweet , by. niet bezweet.
by. 'niet bevredigd. — y reesd, ( - er, -st,)
zwelien by. niet bezweken , onby. en ,bw. zonder vrees , onbeschroornd.
wrikbaar. —zwijkelijk , (-er, -st,) by.
-vreesdelijk, bw. —vreesdheid,
dat niet bezwijken kan of niet ligt bezwijkt.
yr. —vrlesbaar , bv. dat Met bevriezen
—zworen by met bezworen.
kan. -vriesbaarheid , yr.
by. niet bevrijd. -vroren, -vrozen, bv. Onbljgeboekt , by. niet hijgeboekt:
—bracht,bv. niet hijgebracht.—voegd,
niet bevroren ; fig. gerneen Een onbevroren
by. niet bijgevoegd. —zet , by. niet bijgerert.
knaap, cen onbebouwen knaap. —vrucht,
--valid, by. niet be- Onbillijk , (-er, -st,) by . en bw. niet of
bv. niet bevruch t.
weinig billijk , met de billijklieid onbebewaakt.
vuild. —waakt , by . niet
staanbaar. —billijkheid , yr. - binniet bewaard. —waar—waard
dat men niet binder) kan.
delijk,
held , by. niet bewaarheid. —waid,
—bloedig , by. waarhij Beer) bloed
niet bewald. —wandeld , by. niet
wordt gestort : De finis wordt een onbloedig
bewandeld. wapend , by. niet bewaoffer geheeten. —bluschbaar , (-der,
—waterd, by. niet bewaterd.
pend.
-st,) by. niet of mocijelijk te blusschen.
—vveegbaar, (-der, -s,) by. dat niet of
—bluschbaarheid, yr. —Matsmoeijelijk bewoger kan worden.
bear , (-der, -st,) b y . dat niet of niet ligt
baarkeld , yr. —weend , by. niet
geblutst kan warden. —boersch, (-er,
beweend.—weenDj k , by. dat niet ver-st,) by. niet of weinig boersch. - boerschdient beweend te worden.-wegelijk,(-e r,
held , y r. —boetbaar , (-der, -st,)
onbeweegbaar, dat zich niet beweegt;
-st,)
boetelijk , (-er, -st,) by. niet of
fig. onverzettelijk, onverbiddelijk.—we ge moeijelijk te boeten. —boetvaardig ,
lijkheid, y r. —werkt,b y.niet bcwerkt.
(-er,-st,)bv. en bw. niet of weinig boetvaardig,
-wettigd,bv. niet bewettigd. -women,
hardnekkig , verstokt. —boetvaardigby. niet bewezen. —wiernokt b y. niet
held, yr. —boetvaardiglijk , by.
bewierookt. —wijsbaar 9 ( -der, -st,) by.
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hondig , (-er, -st,) b y. niet bondig ,
weinig krachtig : Eene onbondige bewijsreden.*-, krachteioos. —bondigheid
yr, —breekbaar,, (-der, -st,) by. niet
of weinig breekbaar.-breekbaarheld,
yr. —brekelijk (-er, -st,) bv. onbreekbaar. o. (des -s,) ongehrnik:
In onbruik zijn , komen , yera ken.
—bruikbaar,(-der, -st,) by. niet off,moeijelijk ie gebruiken. -brnikbaarheid,
vr. —buig-zaam , (-zamer, -st,) lw .
en ha. dat niet of ten minste zeer weinig
buigt ; fig. (lie of dat niet toegeeft , onverzettelijk , ontoegevend : Len onbuigzaam
gemoed. —but igzaantheld , yr.
—burgerlijk , (-er, -st,) by. niet of
weinig burgerlijk. —burgerlijkheid
vr. —buurlijk (-yr, -st,) bv. strijdig
met de gew.00nten van een' goeden hour.
Once, yr (mrv. -n,) voorheen twee lood
thans : bet tiende van een Nederl. pond ;
twaalfde gede,Ite van het medicinale pond.
Men sehrij ft ook ons.
Onchristelijk (-er, -st,) by. en bw. in
strijd met den aard van het Christendom.
—christelijkheid , yr. —christen , d=e geen Christen is ; wreed
mensch. —cijnsbaar, by. niet cijnsbaar.
—cijnsbaarheid yr. —daad,
yr. booze daad , wandaad ; onmenschelijke
daad , gruweldaad. —dank , m. gemis van
dank. Spew.: Ondank is werelds loon , do
wergild betaalt gewoonlii k met ondank.
ongenoegen : Ondank bij iemand behalen , zich iemands ongenoegen op den
hals bairn. Iemand lets ondank weten ,
i. het beM kvialijk nemen. gevofgen
van den ondank : Mijns, uws , enz. ondanks,
d. tegen wil en dank. —dankbaar,
(-der, -st,) bv. en bw. die of dat weinig of
geen' dank toont : Een ondankbaar mensch.
Eene ondankbare handelwijze. —dankbaarliteid , yr. —dankbaarlijk
bw. --clanks, Yvoorz. in weerwil van, niettegenstaande Ondanks at zijne tegenkantingen. —deeg, yr. gexneenz. toestand,
die niet is, zoo als hij behoort : Te ondeeg- ,
niet zoo als het be'hoort. 1k ben geheel
te ondeey,, ik ben gansch niet wel. —deel,
0. volgens de leer van EPICURUS , ondeelbaar stofje. deelachtig , by . die geen
deel aan lets heeft. deelba,ar, by.
voor geenedeeling vatbaar. —deelbaarheld , yr. —deelige in. (des -n,
mrv. -n,) dit woord , ter vertaling van
het woord individu, komt zelden voor.
—dege, zie Ondeeg. —degelijk,
(-er, -st.) b y . niet braaf, ondengend. —degelijitheid yr.
Onder voorz. welk een' lagen of lageren
stand aandnidt met opzigt tot lets , dat
omhoog is , tegenst, van boven en op : De

ender
kat zit onder de tafel. Onder den blaauteen hemel. Een paard onder den man ,
een rikaard ; fig. Met iemand onder wine
deken slapen , d. samenspannen , bet
eens zijn. De gansche alder stoat onder
water , is overstroomd. Onder zeil gaan,
afzeilen. Iemand onder de oogen komen ,
voor iemand verschijnen. Wet verwedt
er onder ? Onder handen nemen , ondernemen ; ook : afrossen. Uwe laarzen
zijn onder handen , men , werkt er aan,
*-, het dnidt con' stand van onder.
werping aan : Onder iemand , staan.
Iemand onder de knie hebbtn , gemeenz.
over iemand heerschen. Onder de voet
treden. Onder de voet (overboor) schieten.
Onder de voet halen , overhoop halen.
Under de voet raken nedervallen. Onder
het juk brengen. Hij ?nod er onder, hij
moat van zijne magt of zij n aanzien bcroofd
bet dnidt eon minder getal of
worden.
men' minderen prijs aan : Onder de dertig
jaar. Onder de markt verkoopen. het
duidt de wijze aan waarop lets geschiedt,
met : Onder den sehijn ran medelijden.
kome.
Onder voorwaarde , dat
bet duidt men zijn te gelijk met anderen
op eene plants ann : Onder vrienden. Wij
waren onder ons vieren ; fig. gedurende,
tijdens : Onder de regdring t an Willem I.
Onder de pred. Onder (len arbeid. Onder
het :torten van tranen. samenstelling
met werkwoorden , waar bet on eens
scheidbaar., clan weder onseheidbaar is,
beteekent bet 1.) eene rust of werkzaambeid
in eene plants , die met betrekking tot
eene andere lager is , als : Onderschragen ,

ondermiinen ; 11.) eene rigting naar eene
lagere plants , als Onderduiken ; 111.) eene
werking , die iemand onder de magt eens
anderen brengt als: Onderwerpen ; IV.)

eene vermenging , als : Ondermengen ; V.)
eene vereeniging met , eene betrekking op

lets : onArscheiden , ondervragen , onderwijzen. bw. in het lagere gedeelte ,
heneden : Hij woont onder en ik boven.
Hij is onder. In : Onder in den kelder
schijnt het overtollig of slechts ter versterking
gebrnikt. Van onder, sie Onderen.,

Ten onder brengen , onderworpen , overmcesteren. Te onder zijn, onderworpen zijn.
*-, soms met uit/ating van men lie to
raden werkw. , als : De zon is onder , d. i.
ondergegaan. —aan, bw. aan het benedeneinde. —aannemer,, m. die een gedeelte des werks van den hoofdaannemar
'weft.
voor zijne rekening genomen
aardsch , lw. onder de oppervlakte
der Garde Onderaardsche Nolen. in de

label'. van of in het schimmenrijk: Deonderaardsche goden. Net onderaardsche rijk,
bet rijk van PLUTO. —admiraal, tu.
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die in rang beneden den oppervlootvoogd
staat. —adiniraalsehap, o. —afdeeling v yr. eene afdeeling van
eene afdeeling. —afgevaardigde,
rn. afgevaardigde onder een' afgevaardigde.
—arm, m. onderste gedeelte van den
arm. —baas , yr. voetstuk eener zuil.
--bans , m. baas onder den eigenlijken
baas. —balk m. balk , die onmiddellijk
op de zuilen rust, architraaf. —band,
m. bij wevers, band. —bank , yr. laagste
bank onder verscheidene. bed , o. bed,
waarop men ligt. —beck , y r. beek ,
waarin het water valt , tegenst. van bovenberk. —bek , m. onderste kakebeen ,
inzonderh. van varkens, schapen , enz.
—besehuit, yr. die beschuit , welke op
de plaat beeft gelegen en meer plat is ,
dan de bovenbeschuit. —beul, m. ondergeschikte bent. —bevelbebber, m.
die beneden den opperbevelhebber staat.

voor zoo yen men aan het hoogste gezag
onderworpen is; fig. gemeenz. in scherts,been:
Mijne onderdanen verlaten mij d. mijne
becnen worden slecht —dalen , o. w.
met Z. , vs. van de zon , enz. ondergaan.
—danig , (-er, -st,) by. onderworpen :
Ietnand onderdanig zijn. inzonderh. als
eene nitdrukking van beleefdheid : Uwe
onderdanige , onderdanigste dienaar:
—danigheld, y r. —daniglijk
bw. —deel , o. onderste deel ; onderafdeeling. —deken , yr. tegenstell. van
bovendeken. —deken , m, tweede deken.
—delven , ongel. b. w. vs. onder de
aarde delven. *-, vos. van onderen uitdelven.
—deur , vr. van eene in het midden dwars
doorgesneden deur de onderste befit : Zij lag
over de onderdeur. —dies , bw. weinig
gebruik. ondertusschen. —dijk,rn. onderste
gedeelte, van een' dijk. —doen, onreg. o.
w. met H. , vs. wijken , zwiehten : Ik moest
voor hem onderdoen. —dompelen, b.
en o. w. met Z. , vs. onder bet water dompelen. —dompeling. yr. —douwen,
b. w. vs. door een' donw onderstooten ; fig.
veroud. onderworpen. —dorpel,
drempel m, tegenst. van bovendorpel.
—drukken , b. w. vos. iemand in 't
geheim drukken of kwellen, zonder dat hij
daartegen lets doer, kan ; verhelen , yenbergen. —drukker, m. —drukking,
yr. (mrv. -en,) —duiken, ongel. o. w.
met Z.,vs.onder bet water duiken; fig.wijken,
toegeven nor iemand onderdniken.
—duwen, zie Onderdouwen.
—een, bw. bet eene wider het andere,
onder elkander : Alles ondereen mengen.
--einde, o. het benedeneinde. —en.
bw. als : Pan onderen , van beneden ; bij
bet ondereinde.—gaan, onreg. o. w. met
Z. , vs. onder den gezigteiuder wijken : De
zon gaat onder. De ondergaande zon.
naar den grond gaan , 7.inken ; fig. ophouden
te bestaan , vernietigd worden. b. w, vos.
doorstaan , lijden, verdragen Den dood of
De straf ondergaan. 5-.wein. gebruik. in het
gaan den weg aisnijden ; vervangen ; fig.
heimelijk zoeken magtig te worden ; polsen;
trachten te bewegen ; behendig onderkrUipen.
—gang m. het wijken onder den horizont:
De ondergang der zon ; fig. vernietiging :
Iemands ondergang zweren. —gast, m.
brouwersknech t.
Ondergebleven, verl. dw. van onderblijven—bracht,verl. dw. van onderbrengen. — daan, vent. dw. van onderdoen.
—doken , verl. dw. van onlerdniken.
—dolven , verl. dw. van onderdelven.
, verl. dw. van onderhelpen.
—kregen, vent. dw. van onderkrijgen.
—legen,verLdw. van onderliggen.—leid,
vent. dw. van onderleggen. —sehoven,

—bevelbebbersehap , o. —binden ongel. b. w. vos. een' band aan het
onderste deel van lets leggen : Eene kraamvrouw onderbinden. De navelstreng onderbinden. --binding, vr. —bleef, vent.
tijd van onderblijven. —bleven ,
dw. van onderblijven. —blijfsel , o. (des
-s,) betgene niet gelijkelijk mede opgroeit,
betgene achterblijft ; fig. dreurnes , dwerg.
-blijven, ongel.o.w.met Z.,vs.niet
mede opgroeijen. *-,vos.ongedaan blijven,
niet uitgevoerd worden. - bissehop. m.bisschop , die onder een' opperbisschop staat.
—bode , m. ondergeschikte bode.
—boekhouder, m. tweede boekhouder.
—boeten o. w. met H. vos. ophouden
met arbeiden (in eene zoutkeet).—bokse,
yr. onderbroek. —bootsman m.
tweede bootsman. —bore, m. tweede bong,
waarborg. --borstrok, m. borstrok
onder een' anderen. —bouwen, b. w.
vs. onder den grond bouwen. vos. door
bouwen onderschragen. —braeht, verl.
tijd en verl. dw. van onderbrengen. —brak,
verl. dw. van onderbreken. —breken ,
ongel. b. w. vos. afbreken : « Psalmen
met poozen onderbreken. —brengen , onreg. b. w. vs. te onder brengen,
dock waarschijnlijk verouderd. — brengtug , yr. —broek , yr. broek onder
eene andere. —bulk, m. het onderste
gedeelte van den buik. —bulkskwaal,
yr. -buiksstreek, vr.-buikaziekte,
—burgemeester, m. tweede burgemeester ; bij sommige schriivers , in de
Rom. gnseh. proconsul. —burgemees.
tersehap, o. —lbuur bum. , die
beneden iemand woont. —chirurgijn,m.
tweede chirurgijn. —daags , bw. weinig
m.
gebruik. dezer dagen. --dean
(des - s, mrv. -anen,) lid van een' staat ,
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yerb dw. van onderschniven. —sehreven ,
verl. dw. van onderschrijven. —slagen ,
verl. dw. van onderslaan. —smeten, veil.
dw. van ondersrnijten. —stoken , yen'.
dw. van ondersteken. (Ondergevel ,
m. onderste gedeelte van der gevel.)
—teekende , in. en yr. (des -n, mrv. -n,)
die een stuk onderteekend heeft. — trokken , verl. dw. van ondertrek ken.
—was, o. uitlooper aan den p oet van een'
boom , enz. —worpen , verl. dw,
van onderwerpen. —zonken, verl. dw,
van onderzinken.
Onderglas, o. onderste glas van een venster.
—god , m. in de fabell, mindere godheid.
—gooljen b.w. vs. op den grond gooijen.
—gordel, m. gordel , dies men onder de
kleAren draagt. —gorden . b. w. vos. van
onderen gorden. —gording. yr. -graaf,
m. vicomte. —graarschap,o. —graven, ongeL b. w. vos. ondermijnen , met
ooginerk om jets te doen instorten. —graver , m. —gravin, y r. vrouw van een'
ondergraaf. —graving, yr. (mrv. -en.)
—greep
tijd van ondergrijpen.
—grepen , dw. van ondergrijpen.
—grijpen, ongel. b. w. vos. zie Ondervatien. —groef , verl. tijd van ondergraven. —grond, m. grond onder jets.
—gronden , b. w. vos. weinig gebruik.
onderzoeken. —grondploeg , m. ploeg,
waarmede men den ondergrond losmaakt,
zonder dat men de teelaarde daarboven verplaatst.—hoek,m.hoek onder een'anderen
hoek ; onderste hoek. —halen b. w. vs.
onder iets halen : Zijn hoofd onderhalen ,
b. v. onder bet dek ; fig. toegeven. vos.
een' haal of lijn onder jets trekkcn: Gij moet
de woorden onderhalen. *-, weinig gebruik.
achterhalen , inhalen. —haling, yr.
—halm, m. benedenste gedeelte van den
hats. -handelaar, m. die onderhandelt ;
inzonderh. iemand, die in staatsaangelegenheden onderhandel t. diplomaat.—hand e,o.w. met EL, vos, bij tegenovergestelde
eischen tot eene mirinelijke schikking trachten te komen , terwijl de eene partij van zijne
eischen een weinig aflaat. : Over eene
zaak onderhandelen. —handeling, yr.
(mrv. - en,) bet onderhandelen : In onderhandeling treden *- gesprek, waardoor men
strijdigheden zoekt weg te nemen.
--handsel', by dat onder de hand of in
stilte wordt gedaan of gemaakt Een onderhandsche verkoop , akte , tegenstell. van
notarieele. —havig , by. dat waarover men
handelt : De onderhavige zaak. —hebbende, b y . een slecht woord , hetgene
iemand onder zich hecft : De serjant met
zijne onderhebbende mansehappen. -helpen, ongeL b. w. vs. gerneenz. onder dak
he en , huisvesting bezorgen. —hoind

ease
9. hemd ender een ander of op het bloote lijf.
—hevig by . aan jets blootstaande : Aats
besrnetting onderhevig. —hevigheid,
yr. —hield verl. tijd van onderhouden.
--pollen, b, w. vos. van onder iiithollen.
—holling , yr. —hoordnian m.
luitenant. —hoogbootstnan , m.
(rnrv. -lieder.,) bootsinansmaat. —hoogbootsm.anseitap, o. —hooren ,
b. w. vos. ondervragen. —hoorend , by.
behoorende. —hoorig, hv. behoorende;
ondergesehikt. hoorigheid vr.
ondergeschiktheid ; hetgene tot lets behoort.
yr. onclerkous. -ho-panan m.
(mrv, -manner, onderhoofdman.
—houd , o. (des -s,) voedsel , enz. waardoor lets in het levee word& gehouden: Een
huisvader moet voor het onderhoud der
zvnen zorgen. *-, instandhouding : Het
onderhoud der straatwegen. *-, inachtneming , opvolging , doch weinig in gebruik ;
hetgene dient , ow den tijd aangenaam door
te brengen : Die man is van een aangenaam
onderhoud. —houden onrey. b. w. vs.
beneden of onder zich houden : Hij wierp
den kerel op den grond en Meld hem zoo
tang onder , tot er pulp opdaagde.*-, in den
groei belemmeren : De koude hield die
planten Lang onder; fig, in bedwang houden;
onderdrukken ; achterhouden , verdonkeremanen : Geld onderhouden. * vos. ondersteunen, doch weinig gebruik. of veroud. ; fig.
in stand houden : Een has onderhouden:
l'riendschap onderhouden. van het
noodige voedsel enz. voorzien . Een huisgeziu
onderhouden.*-, eenig gezag doen voortduren: Gods geboden onderhouden.* iemands
aandaeht met gesprekken aangenaam bezig
houden Iemand onderhouden. Elkander
onderhouden. —houdend, (-er, -st,) by.
van een aangenaam onderhoud. -houder,
m. —hooding, y r. —houdster,
—huid yr. huid onder eerie andere.
—hums, o. benedenste gedeelte van een
huis, onderwoning; in het Eng. Parlem. lager
huis, huis der gemeenten—huren, b. w.
vos. in stilte, door meer hour te beloven, enz.
van jets berooven remand eene meld, rem
huis onderhuren. —haring, yr. —ja•
rig, by. onmondig, minderjarig.
held, yr. —kabbelen , b. w. vos. door
kabbelen des waters van onderen uithollen.
—ham, m. lel (van men') haan. —kanseller, m. tweede kanselier. —kant 9
m. onderste karat. -kapitein m. tweede
kapitein. —has , vr. bij letterzet. benedenste gedeelte der letterkas, hetwelk de gewone
letters bevat. —keeren o. w. met Z,, vs.
van de zon, enz. ondergaan , doch weinig
gebruik. —kelder, m. lagere kelder.
—kennen , b. w. vos. onder of nit
-1100S
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vr. keurs onder Gene andere; onderrok.-kin,
y r. vleezig neerhangend deel onder de kin.
—kleed, o. meestal mrv. —kleederen —kleeren ondergoed. - kloeken , h. w. vos. verkloeken verschalken.
—knaap, m. knaap of kneel' t , die on der
een' of meer andere staat. —knoopen
b. w. vos. van onderen met eer y' knoop sluiten.
—kocht, veil. tijd en veil. dw. van
onderkoopen. —kok, m. keukenjongen ,
tweede kok. —komen, onreg. o. w. met
Z., vs. eerie wooing of huisvesting vinden
overstroomd worden , doch weinig gebruik.
—kottaing, In, die in plaats van een'
koning in een afhankelijk land regeert.
—koningin, Yr. —koopen onreg.
b. w. vos. lets, waarop een ander geboden
heeft, onder de hand koopen. -koopman,
m. weleer op de 0.-i.schepen zekere bediende.
—korst, y r. benedenste korst.
tern m. tweede koster. - kosterscliap
o. —kous, vr. onderste kous van twee, die
men over elkander draagt. —krijgen
ongel. b. w. vs. op den grond krijgen : Ik kon
Item niet onderkrijgen ; fig. onderwerpen.
--kroop, verb tijd van onderkruipen.
—Iiropen, dw. van onderkruipen.
—kruipen ongel. b. w. vos. op Gene
bedriegeliike wijze , tot nadeel van iemand,
zijn doel bereiken : Iernand onderkruipen.
lemands Hering onderkruipen. - k r !Wiper,
ing—kruiping, yr. (mrv. -en.) luruipster, vr. —kunnen, onreg. o. w. met
H., vs. met uitlating van een ligt te raden
werkwoord , als: De matras kan niet onder,
d. onder het bed gelegd worden , zie
Ondermoeten. —kussen o.
kussen , dat onder ligt. —laag, yr. onderste laag van het geschut op een krijgsscbip ;
planken , enz. waarop het stroo de matras
enz. onder een bed ligt, elders onderlagen.
—laiten, o. het onderste der twee lakens,
tusschen welke men te bed ligt. —last ,
In. benedenste last. --later, ongel. b. w.
vos. nalaten , verzuimen. —leen , o. leenred ,dat van cen ander afliangt. —leermeester, m. ondermeester. —leg, o.
fig. weinig gebruik. onderneming. - leggen,
onreg. en gel. b. w. vs. onder lets leggen :
Eene hen eijeren onderleggen ; van hier :
iemand iets borgen , leenen , voorschieten :
lk zou hem niet zoo veel onderleggen.*-,
neersmijten ; fig. onderwerpen ovens innen.
vos. aanhoogen ; fig. ondernemen : Een
werk driest onderleggen. Zich onderleggen.
ondernemen. van jets voorzien , doch
enkel in het veil. dw. , als : Van voorraad
onderlegd of onderleid. Die meid is wel
onderleid, d. i. van klcederen voorzien.
Tot Lets onderlegd zijn , daartoe de noodige
kundigheden en bekwaamheden bezitten.
m. betel. onderligger (zie

Onder
Logger), bij timmerl. balk, waarop andere
balken , ribber: of planken rusten. — legsel , o. dat onder lets gelegd wordt. —lei ,
zie Onderleide. —leid, veil. dw. van
onderleggen. —leide , tijd van onderleggen. —lel , Yr. lel onder de kin. --liggen, ongel. o. w. met H., vs. onder water
liggen , overstroomd zijn ; onder iemand
(op den grond) liggen ; fig. overwonnen worden , bezwijken ; van hier : De onderliggende partij , de zwakste partij.
o. het onderste gedeelte van het ligehaam ;
onderkleedje. —lijnen, b. w. vos. Iijnen
onder . trekken. —lijning , vr.
—ling , by. wederzijdsch , wederkeerig. s'-,
bw. onder elkander : Ze zijn onderling verdeeld. —linnen , o. lirmen ondergoed.
—lip , vr. lip aan de kin. —loopen
°nye& o. w. met Z., vs. onder water loopen
overstroomd worden : De weg is van nacht
ondergeloopen. vos. doch enkel. in het
veil. dw. : Met bloed onderloopen , d. i.
onder de huid met hloed gevuld.
—ma,ansela, by. wat zich onder de
maan of op doze aarde bevindt ; fig. onbestendig, wisselvallig. --meat, y r. verminderiug van rnaat, te geringe rnaat , lietzij
ten gevolge van slecht meten of indrogeri
der gemetene waren : Er was drie schepel ondermaat. —ustajesteit, yr. ge['macre majesteit. —matras, yr. matras
onder Gene andere. —suatres yr. tweede
mares of onderwijzeres. —meester, m.
tweede ineester ; hulponderwijzer. - meesteres , yr. oridermatres. —meesters-

plants , vr. —meesterswerk , o.
—meld , yr. tweede meid ; meid , welko
eeneandere ter dierrste staat. —mengen ,
b. w. vos. mengen , vermengen. —menging , vr. —mijnen, b. w. vos.

door het graven van mijnen van onderen
uithollen , om iets te doen instorten of in
de lucid te doen springers ; fig. door list
verzwakken : remands gezag onderrnzjnen.
fling, yr. - moe—mijner
ten , onreg. o. met II., vs. waarbij
een ander ligt te radon werkwoord is nitgelaten , als : Het bed moet onder (gelegd

worden) en de matrassen boven. - mogen,
onreg. o. w. met H., vs. waarbij een ander
ligt te raden werkwoord is nitgelaten , als:
Het bed may niet onder, d. onder de
matras gelegd worden. —murex', b. w.

vos. met muurwerk ondersteunen.

yr. muts die eerie vronw wider de bovenmuts draagt. —naaijen , b. w. vos. van

onderen benaaijen. --name , verb tijd van
ondernemen. — neemster,, y r. (lie on-

derneemt. —neemziek (-er, -st,) by.
die begeerig is om iets te ondernernen.
—nemen, ongel. b. w. vos. iets (gewigtigs)
voornemen en eadelijk uitvoeren.

—ne-
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mer rn. —neming, vr. (wive -en.)
het ondernemen ; het ondernomene. -nomen , vent. dw. van ondernemen. —of'icier , in het krijgsw. een bevel hebber , die onder de eigerilijke orficierrn
staat. —ofileiersdoehter, yr. —officierswed my , yr. -ofileierszoon,
m. —oorzaati yr. tweede oorzaak.
—paehter, m. die van den eigenlijken
pachter iets in pacht heeft. —pand o.
pand of dat gene, wat een' ander' tot zekerheid eencr sehuldyordering wordt gegeven:
Op onderpand leenen. —panden , b.
w. vos, weinig gebruik. of veroud. verpanden.
—panding , yr. —plaat, yr. onderste
plaat ; liggende plaat , waarop men kookt.
—pligtig by. ondergeschikt.
gen , b. w. vs. onder de aarde ploegen.
—ploeging yr. —plompen , h. w.
vs, onder water plornpcn. —polig by.
dat onder eene der poles gelegen is,
—polsen , b. w. vos. fig. ondertasten ,
onderzoeken , polsen. —raam yr. en o.
benedenraarn , hetzij raam van de benedenste
verdieping , of onderste raarn in een kozijn.
—reep m. benedenste reep (aan een
vischnet). —regenen, o.w. met Z., vs.
door den regen overstroomd worden. —regent, rn. ondergesehikt regent. —regentschap 0. —regter, m. mindere regter. —riem, m. riem, die ander
de kleeren wordt gelragen. —rigt , 0.
(des -s ) het onderrigten of onderrigt worden : Onderrigt geven , ontvangen.
ten , h. w. vos. geschikt maken om iets
te verrigten, begrippen en kundigheden
aan anderen ter leering mededeelen : remand
in of ° parent iets onderrigten. —rigter,
m. —rigting yr. (mrv. -en.) —rok,
m. rok , welke door eene vrouw onder een'
of meer andere gedragen wordt. —rooken , h. w. vos. van onderen rooken Bijenkorven met zwarelonderrooken. —sehatmeester , rn. ondergeschikte of tweede
schatrneester. -sehatmeestersehaP
0. --Scheid, 0. (des -s,) hetgene maakt,
dat men het eene ding niet vont' het andere
hondt ; Het onderscheid tusschen die twee
menschen is groot.'*-, die werkzaarnheid der
waardoor rnen het verschil tussehen
twee of meer din gen bespenrt Hij maakt
gees onderscheid tusschen de menschen.
Alles zouder onderscheid gelooven.
—seheiden , ongel. h. w. vos. door het
geven van andere eigensehappen en bestemmingen hover andere din gen kenhaar waken:

Ik hoe hem wegens de daisternis diet
gored onderscheiden. Kon hij een paard
diet van een' muilezel onderseheiden?
Zich onderscheiden ; van hier : by. en
bw. verschillend. —scheidenheid , yr.
verscheidenheid , verschil.
scheiden-

Ostler
bw. yr. het on •
derscheidei. —scheidingsgave yr.
—seheidingskraelat , yr. —sche dingsteeken o. teeken ter onderseheiding ; leesteeken. —sekeukel m.
onderste deel van den sehenkel tusseben
de knie en den vo q . —settepen rn.
tweede schepen. —scheppen , h. w. vos.
fig. in zijn' voortgang stuiten en grijpen
Brieven onderscheppen.*-, in zijne werking
storen ; in het geheim zoeken te wetera to
korner,. sehepping, vr.--schieten,
ongel. o. w. met Z. , vs. order water
sehieten. —sehinket , rn. ondersehenkel.
—sehip , o. ruim. —sehoren , h. w.
vos. met schoren onderstutten ; fig. ondersteunen. —sehoring , yr. ,
m. helper van den sellout. —selloutsehap. 0. —sehragen , b. w. vos.
met eene schraag onderstutten ; fig. dragen,
torschen. —sehraging, yr. —schrift,
o. schrift , dat onder iets staat ; onderteekening. —sehrijven , ongel. b. w. vs.,
doch enkel in bet veil. dcelw. als : Ik
ondergeschrevene beken , d. ik, die mike
naam onder dit stu( gesebreven heb , beken.
vos. zijn' naam order jets sehrijuen:
Een' brief onderschrijren. De onderschreren
akte. —sehrijving yr. het onderschrijvan ; oniersehrift. ---sehuiven ongel.
b. w. vs. onder jets sebuiven ; doch enkel in
bet vent. dw. Ondergesehoven by.
fig. onecht valsch , hetgene in p laats van
het eeh te gesehoven is : Een ondergeschoven
kind. —staan, onreg. b. w. vs. fig. weinig
gebrult : Geld onderslaan, geld achterhouden of verdonkeremanen. V05, in de
verlosk. : Eerie kraamvrouw onderslaan,
onderzoeken, hoe yer de hevalling gevorderd
is. —slag, rn. bij tuinl. loten , welke aan
den voet bonnier nitsellieten ; bij wevers ,
zekere drawl ; water, dat van onderen tegen
eon rad slant en het zoo doet draaijen.
—slageti verl. dw. van onderslaan.
--stager, m. onderlagrnolen. — slagmolen, in. molen, welke gedreven
\vomit door water dat met kracht onder
tegen bet rad stroornt. —slepen, b. w. vs.
fig. weinig gebruik. (van schepen
&en
zinken. —stoeg , yen!. van onderslaan.
—smijten , ongel. b. w. vs. ondergooijen,
op den grond smijten. —suede , yr. snede
brood van den onderkant. veil,
tijd van onder,nijden. —snee zie Ondersnede. -Sneed, veil tijd van
ondersnijden. —sneenviren o. w. met
Z., vs. door sneenw bedekt warden. —smij-—den, b w. vos, door afsnijden ond.N breken.
, zie Onderbek
nett, b. w. vos. van onderen hespanneu.
—spit , o. fig. enkel in : Bet onderspit
delver, In het onderspit
oVerWOIMPI)
7;
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worden. In het onderspit geraken , in verval
komen, achteruit gaan. —spoelen , b. w.
vos. door spoelen Yen onderen uithollen. - st,
by . overtr. tr. van onder , het rneest naar het
middelpunt der aarde , benedenste : De
onderste verdieping Bet onderste boven
zetten , keeren ; fig. Alles het onderste hovel?
(d. i. door elkander) smijten , keeren.
—staan , onreg. 0. W. met H., vs. beneden
staa9 , doch enkel in het leg. dw. als i,ijy.
naam we gebruikt: De onderstaande rekening.
4-, b w. vos. jets gevaarlijks of verbodeus
ondernemen ; volgt er eene onbep. wijs, dun
bezigt men het wederkeerig, als: « Niemand
zali)zich onderstaan , dit wey te halen. » *-,
o. (des -s,) gewaagde onderneming. —stadhouder, nn. plaatsvervanger des stadhouders. —stadhoudersehap , o.
—stak, veil. tijd van ondersteken.
—stalmeester,, m. iemand , die wider
den stalmeester aan een hof staat. - stand ,
m. hulp of bijstand voor eenigen tijd : Iemand
onderstand verleenen. —standgelden,
0. mrv. —standschuldig, by. verpligt
on] onderstand te verleenen. —stappen,
b. w. vos. met groote stappen inhalen , doch
weinig of niet meer in gebruik. —sleek,
m. bedekte poging ter henadeeling van eery
ander': Iemand ondersteek doen. *-, o.
ondersteeksel. - steekbekken, - steeksell, o. tinnen bekken met een' bekleeden
rand , dat men onder een' zieke steekt.
—steken , angel. b. w. vs. onder lets of
iemand steken : Iemand een bekken ondersteken. *-, bij lets inlijven : Krijgsbenden
ondersteken ; fig. jets valsch in plants van jets
echtsstellen , doe!' enkel in het veil. dw.,
als : Een ondergestoken kind. -, vos. door
elkander stooten : De knarten ondersteken ;
fig.in het geheim overleggcn,doch enkel in het
vent. dw. als bijvoeg. gebruikt, als : Een
onderstoken werk. —steking,vr.—stellen, b. w. vos. voor waarheid stellen ,
ynoronderstellen : Onderstellen w ij voor
een oogenblik , dat het zomer ware. - stelling, y r. (mrv. -en.) het ondersteken;
vooronderstelling. --steu.n , o. weinig
gebruik.,ondersterming. —steunen, b. w.
vos. van onderen steunen, onderstutten ; fig.
in a ilerlei verlegenheid hulp verleenen, vooral
in behoeflige omstandigheden, bijstaan.
—steuning, yr. (mrv. -en,) het ondersteunen ,datgene, waarmede remand °ridersteund wordt. —steunsel, o. sta.
—stoken, veil. dw. van ondersteken.
—stolid, veil. tijd van onderstaan.
--strepen , b. w. vos. eene streep onder
lets trekken : Onderstreep dat woord.
—strikken, b. w. vos. weinig gebruik.
van onderen strikken. —stutten, b. w.
vos. met stutten or:dersteunen. —stnur-

man t

rn. tweede stuurman, —tand , m.

Onder
tand onder in den mond. --tastes , h. w.
vos. weinig gebruik. onderzoeken. —teekenen , b. w. vos. inet zijne handteekening
voorzien. —teekening, yr. (me,,. -en,)
bet onderteekenen ; handteekening. Aids,
bw. nu en clan, sointijds. --Arad, veil.
tijd van ondertreden. —treden , ongel.
b. w. vos. weinig of niet in gebruik, and enerpen , overwaruen, —treder , in.
- treding, yr. —trekken, ongel, b.
w. vos. onderstrepen. *-, vs. onder het water,
enz. trekken.—trok, veil, tijd van °ridertrekken. —trokken, veil. dw. van
ondertrckken. —trouw, y r. het ondertrouwen : In ondertrouw opnemen, tot eel'
huwelijk aanteeken, inschriken. —trouwde, m. en yr. (des -s, mrv. -n,) die in
ondertrouw is opgenomen. —trouwen ,
b. w. vos. in ondertrouw opnemen , doch
schier enkel in het veil. dw. - trouwliag,
y r. —tussehen, bw. middelerwijl, int usschen. *-, voegw. weinig gebruik. °ridertusschen dat, terwijl : Ondertussehen dit
voorviel. —vangen, b. w. vos. in het
vallen opyangen ; voor vallen bewaren, door
onderzetten van een' stet : Een' muur ondervangen. *-, allossen , vervangen. — yanging, y r. —varen, ongel. o. w. met Z.,
vs. weinig gebruik. riaar beneden varen.
—vat, o. lekvat. —vatten, b. w. vos.
van onderen vatten. —vellen. b. w. vs.
op den grond doen vallen, Yellen , ter ceder
yeller). —verdieping, yr. benedenverdieping. —vinden, ongel. b. w. vos.
door de zinnen waarnemen , gewaar worden,
door ervaring kennen of leeren kennen : Die
man heeft veel ondervonden. .vinoing,
yr. ervaring: Een man van ondprvinding.
—ving, veil. tijd van ondervangen.
--viloeijen, o. w. met Z., vs. onderloopen , overstroomd worden. —vloer, rn.
lagere vloer. —voer , verl. tijd van ondervaren. - vond, yule tijd van ondervinden.
—vonden, veil. dw. van ondervinden.
—voogd, in.toeziende voogd. - voogdij,
—voogdijschap, yr. betrekking van
ondervoogd. —vorsehen.b.w. vos. weinig
gebruik. navorschen. —vraagster, yr.
—vrageu , gel. en ongel. b. w. vos, eene
vraag aan iemand riven , on, jets van hem te
weten te komen. —vrager, in —vraging, vr —waarts, bw. weinig gebruik.
naar onderen. —wal, m. onderste gedeelte
van een, wal ; weleer eene soort van borstwering. --wand, o. onderste wand van een
schip. —wees, veil. tijd van onderwijzen.
—weg, rn. beneden weg. —weg,—weN%

ge,

bw. op weg. —welien, o. w. met Z.,

vs. weinig gebruik. in een' draaikolk onderzinken. —welven, b. w. vos. van onderen
met gewelven ommetselen. —wereld, yr.
benedenwere!d ; fig. do redelijke wezens op

—
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deze aarde. —werp, o. (des mrv. -en,)
booze neiging ; gebrek aan innerlijke waarde:
zelfstandigheid ; stof eener verhandeling; in
Dat is Beene ondeugd in dat hout. m.
de redek., persoon of zaak , van welkeiets
(des -s, mrv. -en,) ondeugende knaap of
beweerd words; in sommige spraakk. cerste
mensch : Hij is een regte ondeugd. -deugnaamval. —werpen , ongel. b. w. vs, ter
delijk, (-er, -st,) b y . gebrekkig. —denaarde werpen. vos. onder iemands magt
gend (-er, -st,) b y . en bw. met ondcugden
brengen: Vele landen aan zich onderwerpen.
behebd ; stout, baiddadig ; sleek, verrot ;
4E -(zich). w. w. als : Zich aan iemand of aan
veil, lasterlijk Ondeugende taal. —deuiemands mayt onderwerpen. Zich aan God
gendheid , y r. — dicht, o. proza : In
onderwerpen. —werping, yr. het onderdicht en ondicht. —dichterlijk
werpen; fig. toegevendheid , gelatenheid,
-st,) b y , en bw. niet of weinig dichterlijk.
gehoorzaamheid. —wezen veri. dw. van
dienst, yr. slechte dienst: Iemand
onderwijzen. —wigt, o. vermindering van
ondienst does. —dienstba ar,, (-der,
gewigt, hetzij door sleet ' t wegen, indrogen,
-st.,) by. zonder dienst, niet dienend ;
of anderszins: Ik had zes pond onderwigt , d.
ondienstig. dienstbaarheid, yr.
i. zes pond minder, dan ik moest hebben.
-dienstelijk , (-der, -st„) by. ondienstig.
—wiji , —wijlen bw. ondertusschen ,
—dienstig, (-er, -st,) b y . en bw. onnut ;
middelerwijl. —wiis o. (van het -.) het
ongezond. —dienstigheid, yr. -dienonderwijzen of onderwezen worden ; Onderstiglijk 9 bw. —dienstvaardig,
mijs geven, ontvangen. —wijzen ongel.
(-er, -st„) bv. en bw. ongedienstig , met bereid
b. w. vos, onderrigten de noodige bekwaamem anderen diensten te bewkizen. —dienstbeid in iets trachten bij te brengen : remand
vaardigheid , y r. —diep (-er, -st,)
in de godsdienst , in het schrijven onderby. dat weinig diepte hceft , vloot. —diepwijzen.—wijzer, m. leermeester.—wiite y r, het ondiep zijn; andiepe plaats.
zeres , yr. (mrv. -sen.) —wijzing , yr.
--dier, o, gedrogt, monster; fig. Actin(mrv. -en.) - wind , o. (des -s,) weinig of
welijk mensch. —digt, (-er, -st,) b y . niet of
niet nicer in gebruik, onderneming. -wind weinig digt ; lek. —digtheid yr.
al, m. en y r. (des -s, ntr y . -len ) ) die alles
---doenbaar, (-der, -st.)
onderneernt. —winders (zich) ongel.
(-er,-st,)by.niet of moeijelijk te doen.-doenw. w. vos. iets zwaars ondernemen Zich
lijkheid , vr.
groote dingen onderwinden.*-, het wager): Ondoorbakken, by. niet wel doora Ik heb niij onderwonden , te spreken tot
bakken. —boord, by, niet doorboord.
den Heere.»
yr. —wond
—boorlijk (-er, -st ) b y , niet of
verl. tijd van onderwinden, —wonden,
moeijelijk te doorboren. --braden , by.
y eti. dw. van onderwinden. —worp, zie
Met wel doorbraden. —dacht b y . niet
het betere Onderwierp. —worpebehoorlijk doordacht. —dringbaar,
ling, nt. en yr. (des -s, mrv. -en,) die zich
(-der, -st,) bY, en bw. niet of moeijelijk door
onderworpen heeft. —worpen, verl. dw,
te dringen. —dringbaarheid , yr.
van onderwerpen.-, by. anderhevig, bloot—dringelijk (-er, -st,) by. en bw.
gesteld. —wroeten, b. w. vos. van
ondoordringbaar. —dringend b y , fig.
onderen oinwroeten. —widiven , zie
niet doordringend , stomp, bot. —dringOnderwelven. —zaat, (tics -s,
endheiti , yr. stom heid botheid.
tarn. -zaten,) onderdaan , die wider ietnand
—gankelijk 9 (-er, -st,) by. dat men niet
gezeten is. —zetsel, o. stet , schoor.
of moeijelijk lean doorgaan. -doorgebro—zetten, b. w. vas. onderstutten. -zielken, by. niet doorgebroken. —gegratje, 0. onderkeursje , ouderrokje. —zinven, by. niet doorgegraven. —gehaald,
ken , ongel. 0. w. met Z , vs. onder water
by. niet doorgehaald. —gehakt, by, niet
zinken. —zocht, verl, tijd en verl dw.
doorgehakt. —gereerd
by. niet
van onderzoeken. —zoek o. (des -s,) bet
doorgeroerd.
—geroest , b y . met
oriderzoeken , onderzoeking Geregtelijk
doorgeroest.
gessaeden by, niet
onder:oek. Onderzoek naar jets doen.
doorgesneden. gestaan bv, niet
—zoeken, onreg. b. w. vos. de waarheid
doorgestaan. —geostoken , by, niet
van iets Um:Wen Op te sporen,om daarover een
doorgestoken. —grond, by. Met doorgrond.
joist oordeel te kunnen vellen : Eene zaak
—doorgrondelijk (-er, -st„) b y . en
onderzoeken, waarvoor men het ook als o. w.
bw. niet of moeijelijk te doorgronden.
met H., bezigt: Naar eene zaakonderzoeken.
—grondelijkheid, yr. —koirnenitvragen , ondervragen, examin6ren.
lijk (-er, -st,) b y . niet of moeijelijk door
—zoeker, m. —zoeking, yr.-zoekte komen.—luehtig, (-er, -st,) b y , niet
lievend, —zoekminnend by. die
ofweinig doorluchtig. —doorluchtiggaarne onderzoekt. —zoekster, yr.
head , yr. —reddelijk (-er,
bv.
—zoldering-, yr. benedenste zoidering.
waaruit men zich niet of moeijelijk redden
Ondeugd, vr. opzettelijke booze daad ;
han. —reisbaar , (-der, -st.) b y . did
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men niet of moeijelijk kan doorreizen.
riglIjk, bw. —s , praed. b y . oneenii r
—relsbaarheid, y r. —reisd , bv.
Wij zijn het oneens met once buren. Zij
Met doorreisd. —schijnend (-er, -st,)
worden het oneens. -sgezind, (-er,-st,) by.
by. niet of weinig doorsehijnend. —schijMet of weinig eensgezind. —sgezind-.
nendheid, yr. —timmerd , bv. Met
heid, vr. -stemmig, bv.en bw.niet eendoortimmerd. —waadbaar,, (-der, .st,)
stemmig. —zijdig (-en, -st;) by. en bw.
by. dat men Met of skeins met moeite kan
onpartijdig, onzijdig. —zijdigheid , yr.
doorwaden. —waadbaarheid , yr. Oneer,, Yr. gernis van cer ; verzacbtende
—worstelhaar,, (-der, st,) bv. dat
uitdrukking y our schande Zijne familie
men Met of slechts met , moeite kan
oneer aandoen. Dat verstrekt hem geensdoorworstelen. —zigtbaar,, (-der-st,) by.
zins tot oneer. —baar, (-er,-st,)bv.en bw.
Met of niet zeer doorzigtbaar. —zigtbaarstrijdig met de kieschbeid of met een eerbaar
heid yr. —zigteiijk (-er, -st,) by.
gedrag : Een oneerbaar gewaad. —baarondoorzigtbaar.
zigtig (-er, -st,) by.
heid, — baarlijk, bw. biedig,
ondoorzigtbaar. —zigtigheid ,
Yr.
(-er, -st,) by. en hw. zonder eerbied , in strijd
—zocht niet doorzochts —zoehemet den verschuldigden eerbied.—biediglijk (-er.- st,) b y . dat met of slechts met
held , y r. —biedigInk, bw.
moeite doorzocht kan worden.
gierig ( . er, -st,) by. en hw. Met of
Ondraagbaar , (-der, -st.) b y . dat niet
weinig eergierig. —gierigheid vr.
of slechts met melte gedragen kan worden.
—gieriglijk bw. lijk (-er, -st,)
—draagbaarheid y r. —dragebw. hoerachtig , onkuisch : Oneerlijke
lijk , (-er, .st.) b y . en bw. ondraagbaar ;
vrouwen.*-,in onkuischheid gegrond : Onfig. ontritstaanlijk. —dragelijkheid ,
eerlijke zeden.*-,, met de burgerlijke tier
y r. —drinkbaar,, (-der, -st, ) b y . Met
in strijd : Een' oneerlijken dood ondergaan.
of naauwelijks te drinken. —drinkbaardiefachtig : De meld is oneerlijk. -lijkheid , yr. — duchtig , (-er, -st,) by.
heid VC, —waardig , (-er, -st,)
Meinig of niet in gebruik, ongeldig , zwak.
err bw. niet of weinig eerwaardig, verachduchtigheid , yr. —duidelijk,
telijk. —waardigheid, o. —zuch(-er, -st,) by. en bw. rain duidelijk , onverfig (-er, -st,) by. en bw. niet of weinig eerstaanbaar ; niet onderscheiden , verward.
zuchtig. —zuchtigheid yr.
—duidelijkheid, y r. — duister, Oneetbaar (-er, •st,) b y . dat men Met
b y . en bw. niet duister, klaar. —demisterof niet wel eten kan. —eetbaarheid
lijk bw. —diutitsch , b y . niet Duitscli.
Yr. — ellren
(-er, -st,) by. hobbelig,
—duidelijk , (-er, -st,) by. mat rnen niet
ongelijk : Ken one fen we g.
row , onbeof Met wel duiden kan. —duurzaam ,
tamelijk : Men hoort er geen oneffen woord.
(-zarner, -st,) by. niet of weinig duurzaarn.
dat geen effen getal uitmaakt : Onef
—duurzaamheid , yr. —echt ,
fene getalleu zijn die, welke niet door
(-er, -st,) bv.en bw.strijdig met de huwelijkstwee deelbaar zijn. Raadt g j effen of
wetten buiten het huwelijk geteeld : Een
oneffen ? ; fig. De oneffene centen, de centers
onechte zoon ; fig. yalsch : Oaechte steepen.
boven het getal guldens. Een oneffene
—eclat, m. samenleving als man en
handschoen , bandschoen , waarvan de
Kinderen
vrouw buiten bet huwelijk
weerga on tbreekt.*-, onvereffend,ongesloten
in onecht geteeld.
ecigtelijk bw.
Eene one fen rekening. —efrenheid
echteling, in. en yr. kind buiten
y r. (ntry. -,) het oneffen zijn on8elijklwid.
bet huwelijk geteeld , natuudijke noon of
—eigen by. en bw niet eigen , onedoehter. —edel, (-er, .st,) by. en bw. niet
past. —eigenaardig (-er, -st,) by.
adelijk ; fig niet door yoortreffelijke hoeMet of weinig eigenaaidig. eigenaardanigbeden van anderen oudersebeiden :
digheid yr. —eigenheid ,
Onedele rnetalen , alle rnetaleu behalve
ongepastheid. —eigeniiijk , ( er, -st,)
gond , platina en zilver. —edelaardig ,
by. en bw. fig. o yerdragtig: Eene oneigenera. , zie Onedelmoedig , CUL.
lijke beteekenis , uitdrukking.
eigen—edelheid , yr. —edeliormedig,
lijiiheid,
yr.
--eindellijia
(-er, -st,) b y en bw. niet of meinig edelzie oneindig.
zie
moedig. --edelinoedigheid, vr.
one:ndigbeid. —eindig bv. cir bw.

—edeinaoettigtijii , bw.
Oneeadragtig, (-er, -st.) b y en hw. niet
eendra8tig , uneenig. —dragtigheid,
y r. tweedra8t. —ig (-er, -st,) b y . niet
eendragtig in twist of tweedragt : Oneenig worden , twist ki
—igheid
y r. twist tweedrao. — parig , by. en bw.
Met eenparig. --pamigheid, y r, —pa-

zonder cinde. —eindigheid , Yr.
—eindiglijk bw. —eindiguiaal,
bw. tallooze fixeren . , gestadig, onophondelijk. —erfelijk , by. dat niet p;eCrld wordt
of kan worden. —ergerlijk (-er, -st,)
by. en bw. niet of w einig ergerlijk , zonder
ergernis to veroorzaken. —erkend by.
ttiet erkend,
, (-er, -st,)
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by, en bw. niet of weinig erkentelijk, ondankbaar. —erkentelijklaeid, yr. —ervaren (-er, -st.) by. en bw. die weinig
of B eene ervaring !weft onbedreven , ongeoefend. –ervarenheid, y r. –ervarenlijk bw. –even, by. zie de
2. betcek. van Onelien. –evenheid,
Yr. bet °never, zijn. —evensnatig, (-er,
-st,) by. ongeliikmatig. —evenmatigheal , y r. evenredig , enz. , zie
Onevenutatig. –fatsoen o.
gebrek aan fatsoen. —fatsoenlijk (-er,
-st,) by.: en bw. weinig of niet fatsoenlijk ,
lump, onbesehoft; fig. gemeenz.: Onfatssoenlijk(d. zeer)groot. —fatsoenlijklseid , yr. (mrv. -hedeil,) bet onfatsoenlijk ztjti ; onfatsoetilijke gedraging. —feilbaar, (-der, -st,) b y . die of dat niet
feilen kan : Wie is ore feilbaar ? bw.
voorzeker , zonder falen : Bij zalonfeilbaar
komen. —fellba,arateid,yr.—fraai,
-st.) 1w. en bw. Diet of weinig fraai,
onbevallig , lomp. —fraailteid, yr.
gaaf , by. Met of weinig gaaf , bescbadigd. —gaafheid,vr. —gaalijk,
(-or, -st.,) by. die zich niet schikken wit ,
moeijelijk,lastig,onaangenaarn; onbetamelijk,
Met wel : Zij riet er niet ongadliik ult.
Het woord komt zelden meer voor. gaitItijkheid , y r. –gaar , by. niet gaar.

–gaarheid,yr.–gaarn,-gaarne,
bw. niet gaarne , met tegenzin. —gadelijk, zie Ongitalijk. —gaugbaar,
by. niet gangbaar, niet in omloop. -gangbaarheid , yr. —gansch, b y . van
schapen, ziek: De geheele kudde is ongansch.
—gastvrij , (-er,-st,) b y . niet of weinig
gastvrij. *-, bw. strijdig met de redden
der gastvrijheid. —gastvrijkeid, yr.
Ongeacht, by. niet geacht. *-, voorz.
niettegenstaande , in weerwil van. —tackterlapt, by. niet geaebterlapt.—adeld,
liv. niet geadeld. —aderd by. Met
geaderd. — gebaand , b y . niet gebaand.
—baard, b y . haardeloos. bakerd,
by. niet gebakerd. --bakken , by. niet
gebakken. —ballast , b y . niet geballast.
balsentid,by. Met gebalsernd. — bannen, by. Diet gebannen.-bedeld,by.niet
gebedeld. —beden, b y . niet gebeden.
bv. niet gebeeld , zonder
figurer , Meer-nen of beeiden. —beten ,
by. niet gebeten. —beterd by. ilia
gebeterd. —beultt, b y . Met gebeukt.
—beurd,b y . niet gebeurd.—beurlijk,
(-er, -st.)bv. dat niet ligt gebeurt of niet gebeuren kan. —bezigd, by. Met gebezigd.
—biecht, b y .: niet gebiccht.
biedeEiji( , b y . dat Met geboden kan worden.
Hirt
—build, by. niet
bilikjiit , be. Met gebillijkt.
blanket, b y . ell bw. niet geb!a:!ket,
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fig. ongehuieheld. —blazen, by. niet
geblazen. —bleekt, b y . Met gebteekt.
—bloesnd , b y. niet gebloemd , zonder
bloemen. —bluscht , b y . niet gebiuseht:
Ongehluschte kalk. —bodezt b y . niet
geboden. —boeid , b y . Diet gebocid.
—boekt, by. niet geboekt. —boend,
b y . Diet geboend. —bogen, b y . met
gebogen, refit,—bolsterd, by. niet gcbolsterd of ontbolsterd. —bonden (-er,
-st.) by. en bw. niet gebonden ; niet ingebonden Een ongebonden boek ; van bier :
Eene ongebonden verkooping , d. erne
verkooping van ongebondene bocken. -,
door Beene beperking gebonden ; fig. losbandig , teugelloos : Een ongebonden leven
leiden. *-, Met in dichtmaat , prozalseb:
Ongebonden stij1 , prozastijt. bondenheld, yr. losbandigheid. —boord by.
Met geboord , van boren en van boorden.
—borduurd, b y . niet geborduurd.
—boren b y . nog niet ter wereld gekomen : Len ongeboren kind, kalf. Vet
van een ongeboren kalf ; fig. Eene ongeborene hersenvrucht , een werk, dat nog
niet in 't bat is versehenen. —borgd,
b y. niet geborgd. —borgen, by. niet geborgen. -borsteld, b y . niet geborsteld.
—borsten, by. niet geborsten. —boterd, bv. niet geboterd. bound, by.
Met gebouud Ongebouwde eigendommen.
*-, niet bcbouwd. —braakt , by. niet
gebraakt. —braden, b y . Diet gebraden.
—brand, by. niet gebrand : Ong ebrande
koffieboonen. —breideld, by. Met gebreidcld. —brekkelijlt, (-er, -st,) bv.
zonder gebreken ; onbehoeftig. —brekItelijkheid , y r. —broken, b y . Met
gebroken. —brou.wen by. met gebrotfwen. —bruili o. onbruik. —bruike(- er, -st,) by. Met of weinig in gebruik. –bruikelijkheid, y r. -brulneerd , b y . met gebruineerd. –build,
bv. niet gebuild: Ongebuild med. -daagd,
bv. niet gedaagd. —daan , (-dance, -st,)

b y. en bw. Diet gedaan ; fig. Week , van een
zieke4ik voorkomen. —dachtig, b y . niA
gedachlig. —deeld, b y. niet gcdeeld,
geheel. —deesemd, b y. ongezuurd.
dekt , by. nietgedekt.—denkbaar,
bv. onheugelijk. —dienstig, (-er, -st,)
b y. en bw. niet of weinig gedienstig.
—dienstigheid,yr.—dienstiglijk,
bw. —dierte, o. sehadelijk gedierte ;
schadelijke insecten , bij v. rupsen ,
vlooijcn. --doekt, by. niet gedoekt.
—doemd, by. niet gedoemd. flood,
b y . niet gedood. —doogba,ar , (-der;
-st,) •—doogelijk (-er, -st,) by. niet
of nict wet to gedoogen. doogzaani
(-Lamer, -st,) by. en bw. ontoegevend strat,
yr,
streng. –doogzaamheid ,
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—doold, niet gedooid. —doopt,
b y . niet gedoopt. —dopt, b y . ,niet gedopt. —dorscht, by. met gedorscht.
—draaid, by. niet gedraaid. — dragen , by. niet gedragen. —dreigd.
by. niet gedreigd. —drenkt, 1w. niet
gedrenkt. —dreven, by. niet gedreven :
Ongedreven zilverwerk. —drongen, by.
Met gedrongen. —dronken, by. met
gedronken. —droogd, b y . niet, gedroogd.
—droomd, b y . niet -gedroomd.
—drukt, b y . niet gedrukt. —dutd,
o. gebrek aan geduld. —duldig, ( er,
-st.) b y . en bw. die Been of weinig geduld
heeft. —duldigheid, y r. —duldiglijk,bw.—dund,b y . niet gedund.
rig, (-er, -st,) b y . en bw. van geringen duur,,
onbestendig. —durigheid, y r. —dot,
by. niet gedut : Oiigedutte sehellingen.
—duurzaam, (-zanier, -st,) by. en bw.
ongedurig. —duurzaantheid , yr.
—dwee, (-er, -st,) by. niet of niet zeer
gedwee. -dweeheid, yr. -dwongen,
(-er, -st.) by. en bw. niet gedwongen , yrijwillig; fig. vrj van bonding,enz. Met gernaakt;
natuurlisi k , yrij, zonder schroorn. -dwongenheid, y r. —echt , by. niet geecht.
—eerd, bv. niet geeerd. --offend, by.
Diet geeffend.
egd by. niet geegd
tw. niet geeindigd. -eischt,
by. niet geeischt. —ent, by. niet pent.
—erfd ' by. Met geerfd.—rfde,m.en yr.
die Beene vaste goederen in eene plaats bezit.
-ergerd,b y niet geergerd.(Ongeestig,
(-er, -st,) by. en bw. niet of weinig geestig ,
laf.) —fatsoeneerd , by. Met gefatsoeneerd. —foelied, b y . niet gefoelied.
—fokt by. niet gefokt. foltewd s bv.
Met gefolterd. —fopt
niet gefopt.
—formeerd, Met geforioeerd.
—fronst, bv. Met gefroust, effen. -gast,
by. niet ge8 ast. —geeseiti, by. Met
gegeeseld. —gespt, by. met gegespt.
—gest , niet gegest. —geten , 1w.
niet gegeten. —geven hi. niet pgeven.
—gispt by. Met gegispl. —gist, by.
niet gegist. —glansd, by. niei geglansd,
—gloeid, b y . met gegloeid. g oed,
by. onberniddeld, niet gegoed. —goedheid, yr. —gonad, by niet gegomd.
—gord, by. niet gegord. —goten , by.
Diet gegoten. —graven, b y . niet gegraven.
—grendeld, bv. Met gegrendeld.
—griffeld , b y . Met fiegriffeld.
—groefd b y . niet gegroefd. —groet,
b y . Met gegroet. —grond (-er, -st.) by.
Diet gegrond ; fig. waarvoor Been toereikende
frond bestaat: Ongegronde hoop, vermoedens. —grondheid, Yr. —guitid, bv.
Diet gegund: Het ongegunde brood wordt
het nicest gegeten. .......ttaakt, by. Met
zehaakt. -haaid b y . Met gehaald.
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—ltaard b y . zonder bar, kaal. -haat,
b y . niet gehaat. —haht, by. Met gehakt.
—hangen b y . Met gehangen. —hard,
by. niet gehard. -harkt b y . niet geharkt.
—harnast, b y . niet geharnast. -harpt,
by. niet geharpt. —hart, by. 11 8 . zonder
hart, versaagd. —baspeld, by. Met
gehaspeid. —havend, by. hayeloos , Yuji,
morsig. hecht b y . niet gehecht ; fig.
yrij. —heeld, by. niet geheeld. —heeten , by. niet geheeten. —heid , by. Met
geheid. —heiligd, b y . niet geheiligd.
—heisterd, b y . ongeroosterd. —hekeld, by. niet gehekeld. —heschen
by. Met geheschen. —heveld, bv. ongezuurd. --hinderd b y . en bw. niet gehinderd, ongestoord voorz. in weerwil van,
niettegenstaande. —hitst, by. Met gehitst.
—holpen, by. niet geholpen. -hoogd,
by. met gehoogd. , by. Met
gehooid. —hoond , by. Met gehoond.
—hoopt by. niet gehoopt. —hoord,
by. niet gehoord ; fig. afschuwelijk.
—hoornd zie Ongehorend.
--hoorzaant, (-zamer -st,) by. Met
gehoorzaam, in strijd met de gehoorzaamheid.
--hoorzaaanheid, y r. —hopt by.
Met gehopt. —horend, by. zonder
horeus. —houden, by. niet gehouden ;
Met verpligt. —houdenheid, yr.
—houwen, by. Met gehouwen. —hui.
claeld, by. Met gehuicheld. —huifd,
bv.:zonder
--hold, by. Met gehuld.
—huldigd by. Met gehuldigd.
—huurd, b y . niet gehuurd. —bawd,
b y . niet gehuwd : De ongehuwde staat.
—ijkt, b y . niet geijkt. —jaagd, by.
Met gejaagd. —jast, by. zonder jas,
b y . niet p;ejokt. —kaakt, b y . Met gekaakt.
--kaard, b y . niet gekaard. -kaauwd,
b y . niet gekaauwd. —kabbeld , 1w. Met
gekabbeld. —kalanderd, by. niet
gekalanderd. —kaikt, be. niet gekalkt.
—kamd, b y. Met gekamd. kapoend,
by. niet gekapoend. —kappeld b y . niet
by. niet gekapt.
geka;)pcld. —kapt

—karnd, by. Met gekarnd -karreid,
by. Met gekarreld. —karteld, b y . Met
gekarteld. —kast, bv. Met gekast .
—kastijd, bv. niet gekastijd. -keerd
niet gekeerd. —kelderd, b y . niet
gekelderd. —kernd, zie Ong ekamd.
—kend , niet gekend, dat men Met
kent. —keperd b y . niet gekeperd.
—kerfd, b y . niet gekerfd. —kernd
b y . niet gekernd. —ketend, b y . niet
geketend. —keurd, b y . niet gekeurd.
—keurteekend, b y . Met gekeurteekend. —kipt , by. niet gekipt. —kist, by.
Met gekist. —klaagd, by. niet.geklaap;d.
— .klaard, by. niet geklaard.
niet gekleed; Nvaarinedc

niet
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—leerd (-er, -st,) b y. niet of weinig
behoorlijk gekleed wordt, aangezien : Een
geleerd ; ongeoefend , onwetend ; inzonderh.
ongekleede rok. —kleinsd , by. niet
van geleerde kennis ontbloot : Ongeleerde
gekleinsd. —kleurd , by. niet gekleurd.
tijden. —leerde m. yr. —leer—kleefd, by. niet gekleefd. —klondelijk, bw. —leerdheid, vr. gebrek
terd b y. niet geklonterd. —kloord,
aan geleerdheid. —legd, b y. niet gelegd.
b y . niet gekloofd. —klopt, by. niet
—legen (-er, -st,) by. en 6w, niet
geklopt. —Most , by. niet geklost.
gelegen , ongesehikt : Op een ongelegen ?cur.
, by. diet gekioven ; fig. Het
Kona ik u ongeleyen? kwalijk gelegen.
hieltje is nog ongekloven , de zaak is nog niet
—legenheid, yr. (mrv. -heden,) last,
ten einde. —kluisterd, by. —klutst,
die ons wordt veroorzaakt door een' persoon
1w. niet geklutst. —kna,kt, by. met
ofe zaak , die ons ongelegen komt : remand
geknakt. —kneed , by. diet gekneed.
ongelegenheid aandoen, veroorzaken.
bv. nieLgeknepen. -kneusd,
—lead, by. niet —lenigd, by.
by. niet gekneusd. —kneveld, by. niet
niet gelenigd. —leseht , by. niet gelescht.
niet geknield.
gekneveld. —knield,
—letterd, by. niet geletterd ; ongeleerd.
, by. niet geknikt. —knoopt,
—letterde, m. en yr. die ongelcerd of
by. niet geknoopt. —knot, 13v. niet geknot.
ongeletterd is.
—letterdheid yr.
—k.ocht , by. niet gekocht. --koesgebrek letterkunde. —leverd by.
terd , bv. niet gekoesterd. —kookt , by.
niet geleverd. —lezen by. niet gelezen :
niet gekookt. —koperd , by. niet
rls ontvirg den brief ongeopend en alzoo
gekoperd. —kopWerd, by. niet gekopion gelezen term g. —Herd, by. niet geliefd.
eerd. —koppeld , by. niet gekoppeld.
(Ongelig, by . ongelachtig.) —lig—kopt, by. niet gekopt. —kort ,
chaa,rad , by. on 1 igeharnelijk.
niet gekort. —kortwiekt , b y . niet
gekortwiekt. --korven, by. niet gekor- Ongeligheid, yr. origelige reuk of smack.
yen. —kozen , by. niet gekozen. Ongelijk, (er, -st,) by. oneffen hobbelig ,
ruw : Een ongelijke weg. Ongelijk garen.
—kramd, by. niet gekramd. -kranst,
verschillend : is zijn' meester of aan
by. niet gekranst. —krast by. niet gezijn' meester ongelijk. Een ongelijk play.
krast.—kreukeld , by. niet gekreukeld.
s -, o, verzachtende uitdrukking voor : onregt,
—kreukt, (-er, -st,) by. niet gekreukt ;
yerongelijking : Hij had ongelijk, d. i. in
fig. zuiver, ongeschonden Ongekreukte
him gesehil was het regt aan de zijne van
trouw. —kromd , b y . niet gekromd.
zijne tegenpartij. remand ongelijk geven,
—krompen, b y . niet, gekrornpen.
remand in het ongelijk stellen , d. i.
—krookt , z:e Ongekreukt.
verklaren dat iemand ongelijk heeft. Gij hat
—1kroond, bv. niet gekroond. -kruid ,
geen ongelijk, er keen te gaan, d. gij doet
bv.iriet gekruid. —kruiineld , by. niet
er wel aan. *-, bw. fig. voor den , vergrootenden
gekruirneld. —kruisigd , by. niet getrap, aanmerkelijk , veel: Zijn verlies was
kruisigd. —kruld by. niet gekruld ;
ongelijk grooter dan het mijne. —elijk
, b y. niet gekuifd. -kuipt ,
bw. —enis, yr. yerschil. --held,
by. Ilia gekuipt. —kuiseht, (-er, -st,)
(mrv. -heden,) oneffenheid ;
by . niet geknischt ; slordig : Ongekuisehte
(-er, -st,) by. ongelijk ; verschillend.
teal. —kust, by. niet gekust.
—inatigheid, yr. —vormig, ( - er,
by.niet,gekweekt.-kweld,bv.niet gekweld.
- st,) b y. niet of weinig gelijkvormig. —vor-kwetst,bv.nict gekwetst.(Ongel,m.en
migheld, yr.
o.(des s,)vet van geslagte beesten, inzonderh.
Ongelljend, by. niet gelijmd. —lijnd,
^ti anneer het tot gebruik uitgesmolten is.)
by. nict gelijnd. —lini'6erd., by. niet
—laa,kt, by. niet gelaakt. —taarsd ,
gelinieerd. --I ikt by. niet gelikt ; fig. Een
bv. Diet gelaarsd. (Ongelachtig , by.
ongelikte beer, een slecht opgevoed of een
dat 'mar ongel gelijkt.) —laden , by. niet
zeer lomp menseb. (Ongelkaars vr.
geladen. —lapt by. niet gelapt. --tartalkkaars , smeerkaas.) —logen b y. en
deerd , lw. niet gelardeerd. -lascht, by.
bw. niet gelogen : Het is ongeloqen waar.
niet p;elascht. —last , by . niet gelast.
—token, by, niet geloken. —lokt , by.
—lasterd, niet gclasterd. —laten,
niet gelokt ; zonder lokken. —looehen.d,
bv. niet gelaten of adergelaten ; niet gelaten
--lood , by. niet
by. niet gelooehend.
of bedaard. —latenheid yr. gebrek aan
gelood. —toot", o, gebrek aan geloof;
gelatenheid ofonderwerping.-1a,uwerd,
ongenegenheid om iets op eens anders
b y. niet gelauwerd. (Ongeld, o. in
getuigenis voor waar aan te nernen : In zijn
somrnige streken, opgeld , dat men onmidongeloof volharden. *-,inzonderh. bij godgedellijk bij den koop moot betalen ; elders ,
leerden , gemis van geloof zoo wel aan de
belasting op vaste goederen.) —laden,
Christelijke godsdienst over 't algemeen , als
by. niet geleden. —ledigd by. niet
aan bijzondere punten. --loofbaar,
geledigd. --leerd, by. niet geleend,
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(-der, -st,) by. niet of mOeijelijk te gelooven.
—loofbaarheid, yr. —loofelijk ,
enz. , zic Ongeloofbaar, enz.
—loogd b y . niet geloogd. —looid.
by, nict gelooid. —loosd, niet geloosd.
—loot , by. niet geloot. —loovig (-er,
-st, ) by. ongenegen orn op het getnigenis
van anderen iets to gelooven of aan to semen ,
en in die ongenegenheid gegrond ; godgeleerdei , ongenegen om de Christehike
_godsdienst, ()Calle deelen er van voor waar te
'louden , in welken zin de beidenen , de
Tlirken, enz. ongeloovig heeten. —toovige rn. en y r. (des -n, mrv. -n,) aan
de Christelijke godsdienst niet geloolt.
—loovigheid , y r. het ongeloovig zijn.
—lost , by. niet gelost. —lonterd ,
b y . niet geloaterd
Ongelpot, m, pot met of tot ongel.
---reek, rn. smaak, m.
Ongelubd, by. niet gelubd. --lucht , by,
o. toestand , wanneer
niet gel richt.
ooze voornemens door samenloopende
omstandigheden, waarvan men de oorzaken
als toeval aanmerkt , niet geltikken : Het
ongeluk rervolgt hem overal.*-, samenlool)
van onaangename of nadeelige omstandigheden , the wij niet voorzien en beletten
kunnen, deze omstandigheden zelven, of
ook alle rampen , voor zoo verre wij ze aan
het toeval wijten , of als werkingen beschouwen, waarvan de oorzaken voor ons verhorgen
zijn Veel ongeluk hebben. lemand in het
.ongeluk storten. Sprw. Een ongeluk kornt
zelden alleen ; fig. Hij heeft een ongeluk
Helen, iemand in een tweegeveeht van 't
levee !woad; ook hij heeft een bankeroet
geslagen. Zij heeft een ongeluk of een
ongelukje gehad , zij heeft een oneeht kind
gehad. o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw, van ongeluk. —lutikig, (-cr,
-st,) b y . ongeluk hebbende of' daarvan
getuigende : Ongeltakig u'orden ,
leren. Een on; elukkig mensch,
bw. —luksitind , o. die
veel ongeluk ondervindt. —maaid, by.
nict gemaaid. —maaki, (-er, -st,) b y . en
bw. nog niet gemaakt ; fig. ongezoebt,
.ongedwongen , nattrurlijk. —maaktbeid, y r. —magtigd by, niet
p-,emagtigd. —mak , o. hetgene ons van ons
gemak en genoegen berooft ; inzouderh. alles,
wat ons genoegen wegncemt „ ons oyeriast
aandoet: Hij heeft ongemak onder de
,kledren , d.i. luizen , ongemak op het hoofd,
een zeer hook! , een ongemak aan het been ,
erne wont!, rene ongrsteldheicl. ongeval:
De reis zonder ongemak afteggen.*-, twist,
oneenigbeid : Ongemak met elkander
fnaken."-, moeijelijkbeid : Veel ongemak in
den winter doorstaan, lemand ongemak
reroorzaken.
zwarigheid , verlegenheid

Onge
Ik wil er geen ongemak met m y ' buurmal
over hebben. —makkelijk (-er, -st,)
by, en bw. rnoeijelijk : Een ongemakkelijk
rijtuig , paard ; fig. gernelijk, Disti l; : Een
ongernakkelijk mensch.
, yr. —malen , by. niet gernalen.
--mangeld by, niet geman geld.
—manierd (-er, -st,) b y . en bw. onbeleefd
—ma,nierdheid , yr.
—manteld by. niet gemanteld.
—marmerd b y , niet gemarmerd.
—rna,rteld by. nict gemarteld. -maskerd , b y , niet gemaskerd. —mat, by,
niet gernat. —matteerd, by. nict
gematteercl. —matigd, by. niet gematigd.
—matigtlheid, vr. —meden , by.
niet gemeden. —meen, (-er, -st-,) by. en
bw. niet gemeen of alledaagseh , zeldzaam ,
vreemd zonderling ; gemeenz, als bw. zeer,
ten niterste. oneindig: Ongemeen rijk.
Ongemeenveelverstand hebben. -meend,
b y . niet gemeend. —meenheid , yr.
—meenzaam , (-zamer, -AO by. niet
gemeenzaarn strip; , stroef. —meenzaambeid, y r. --meld, b y . niet
gemeld. —mengd, bv, niet geinengd,
zniver. —merkt. by. en bw. niet gcmerkt,
orropgernerkt: Ongemerkt laten voorbijgaan. —mest, b y . niet genies!. -meter,
by. niet gerneten. —metseld„ by, niet
gemetseld, mete belt'', b y . nict gemeubeld.—rnettbeleerd , by. niet gcmeubeleerd. —middeld, b y , niet gerniddeid.
-mijd , by. niet gernijd. —mijnd by.
niet gemiind. --snip, by. niet gernijt.
—iniiterd, b y . niet p,emijterd. —manderd, by. niet geminderd. —modderd,
by. niet gernodderd. —moed, b y . weinig
gebruik. kleinmoedig. by. niet
gemoeid : Laat mij ongemoeid , moci mij
niet. by. niet gemolken.
—monsterd, hy. niet gernonsterd.
-monteerd, by. niet gemonteerd.
—snout, by. niet gemout. -muilband,
b y . niet gernailband. —irnunt, by. niet
gemnot. —mntst, b y . n ;.et valts!: ;
gemelijk nit zijn humeur. —naaid, by.
niet genaaid. —naa,kbaar, (-der, -st,)
b y . niet of rnoeijelijk te genaken,
baarheid, y r. .—'trade, y r. misnoegen van een' meerdereomtrent Cell . mindere :
Bij iemand in ongenade vallen. Zich op
genade of ongenade overgeven, d, zonder
cenige voorwaarde; fig. guarheid (van het
weer, de lueht). —nadig, (-er, -st,) by.
en bw, niet of weinig p;enadig , strong, hard,
onmeedoogend,
wreed ,
wrecdaardig.
—nadiglijk, bw. —nagehl, by, niet
genageld. —neesbaar,, (-der, -st,) by.
onp;eneselijk. —neesba,arheid, yr.
ongeneFelijkbeid. —negen, (-er, -st,) by.
niet of weinig genegen : Ik ben niet
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ongenegen te gelooren. 1k ben daartoe
niet ongenegen. —negenheid yr.
—neselijk ( - er, -st,) by. niet of zeer
moeijel ijk to genezen. —neselijkizeid,
vr.- uet,bv. niet genet.-neugelijk,(-er,
) by. en bw, niet of weinig geneugelijk.
--neugte, y r. weinig of niet meer in gebruik , yerdriet.—nezen 9 by. niet genezen.
—noegen, o. misnoegen , hartzeer :
Zich iemands ongenoegen op den hals
halen. *-, oneenigheid : De beide vrienden
hebben ongenoegen semen gehad. - noegte, zic Ongeneugte. - noegzaam.,
(-zamer , -st.) ontoereikend , onvoldoende. -noegzaamheid, yr. -zaamlijk, bw, —noemd , b y . nict genoernd.
—nommerd, b y . n;et genommerd.
—nood b y . niet genood. Sprw. Ongenoode gasten zet men aehter de deur,,
zic Gast. —noodigd , by. niet genoodigd. —noodzaakt by. niet ge.
noodzaakt. —noten by. niet genoten.
—nuttigd,b y . niet gennttigd. - oefend,
(-er, -st,) by. niet of weinig geoefend , onbedreven. —oefendheid, y r. gebrek
aan oefening. —oflerd , b y . niet geofrerd.
— oiled , by. niet geolied. —oogst
by. niet geoogst. —oordeeld, by. niet
geoordeeld. —oorioofd (-er, -st,) by.
niet geoorloofd. —oorloofdheid, yr.
—openbaard, bv. niet geopenbaard.
—opend, by. niet geoperid. —ordend,
b y. niet geordend. —paard b y . niet gepaard. —pa,arld zie het betere Ongepareld. —pacht, by. niet gepacht.
—pakt 9 by. Met gepakt. —papt, by.
niet gepapt. —pareld, b y. niet gepareid.
--paruikt , niet gepruikt. —past , (-er,
-ste , ) by. en bw. niet aangepast ; fig. onbetarnelijk , onvoegzaam ,
onbehoorlijk.
—pastheid , y r. —patenteerd
b y . niet gepatenteerd. —peild , by.
niet gepeild. --pereld, by. nietgepekeld.
—pekt by. niet gepekt. --geld , by.
niet gepeld. —peperd by. niet gepeperd.
pereld by. niet gepercld.
• -perst, by. nict geperst. —pijnd
by. niet gepijnd. — pijnigd by. niet
gepijnigd. —pikt by. niet gepikt.
—pind by . niet gepind. —plaagd
by. Hitt geplaagd. —plaatst, by. niet
geplaatst. --plant by. niet geplakt.
—plant , by. niet geplakt. —plaveid,
bv. niet geplaveid. —pleegd, by. niet
gepiecgd.—pleisterd bv. Met gepleisterd. —plekt, b y . zorider plekken.
—plengd, bv.niet geplengd.---plet, by.
niet geplet. —ploegd , by. niet geploegd.
niet geplooid. —plozen,
by. niet geplozen. —pluimd by. niet
gepluimd. —plukt by. niet geplukt.
—plunderd
uiet geplunderd.
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—poederd, —poeljerd, bv. niet
gepoeijerd. , b y. niet gepolijst;
fig. gemeenz. onbesehaafd , lomp. - pompt,
by. niet gepompt. —poot by. niet gepoot. —prangd by. niet geprangd.
- predikt, by. niet gepredikt. -preékt
niet gepreekt. —prest, by. niet geprest. —prezen, by. niet geprezen.
—prikkeld , by. niet geprikkeld.
—prikt by. niet geprikt. —proefd,
by. niet geproefd. —pruikt by. niet
gepruikt. —punt by. nict gepunt.
—put, by. niet geput. —raagd by.
niet geraagd. —raakt, by. niet: geraakt.
—raamd by. niet geraamd. -raden,
(-er, -st, ) by. niet geraden; fig. onraadzaam.
—rand , by. niet gerand. —raspt
by. niet geraspt. —red , by. niet gered
fig. zie Ongeredderd, in de fig.
beteek. —redderd (-er, -st,) by. niet
geredderd ; fig. in wanorde ; van personen ,
ongeregeld. —reden by. niet gereden.
—reed, (-er, -st,) by. en bw. niet gerced,
niet klaar ; traag , lui. —reedelijk, bw.
—reedheid, y r. traagheid , onwilligheld. — reformeerd b y . niet gereformeerd. —regeerd by. niet geregeerd.
—regeld 9 (-er, -st.) by. en bw. niet geregeld ; fig. ordeloos , onordclijk : Een ongeregeld mensch, leven. —regeldheid,
y r. —regen by. niet geregen. —regtig (-er, -st;) by.. en bw. onregtvaardig;
goddeloos. —regtigd, by. niet geregtigd.
—regtigheid, yr. onregtvaardigheid.
—regtiglijk, bw. —reinigd by.
niet gereinigd. —rekend, by. nict gerekend. —rekt, by. niet gerekt. —repeld, by. niet gerepeld. —rept, by.
niet gerept ; fig. kuisch Eene ongerepte
tnaagd. —reten, b y . niet gereten.
—ribd by. _niet geribd. — rief o.
ongcrijf, ongelegenheid. —riefelijk
(-er, -st,) by. ondienstig, van weinig dienst.
—riefelijkheid, y r. —rigt, by.
niet gerigt. —rijr, enz. , zie Ongerief, enz. (-er, -st.) b y. en
bw. niet gerijmd , zie bet betere 11,ijmeloos ; fig. strijdig met de waarbeid en
het gezonde verstand. —rijmdheid , yr.
(7nry. -heden,) het ongerijmd zijn ongerijinde uitdrukking of daad : Hij kraamde
allerlei ongerijmdheden nit. —rimpeld,
bv.niet gerimpeld. - ringd,bv.niet geringd.
—roemd by. niet geroemd.-roepen,
by. niet geroepen.—roerd,bY.niet- geroerd.
..._roest, b y . niet geroest. —roken,
by. niet geroken. —rokkend, by. nict
gerokkend. —rold by. niet gerold.
--rond, by niet geronci. —ronnen,
by. niet geronnen. —roofd, by. niet
geroofd. —rooftd, by. niet gerooid.
—roost , by. niet geroost. —roosterd,
77
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by , niet geroosterd. —rout, by. niet
gerost. ruild , by. Met geruild.
—ruimd b y. niet geruimd. —ruit ,
by . niet geruit. —rust, (-er, -st.) by. en
bw. verontrust , angstig. —elijk, bw.
—beid, yr. onrust. —saust, b y. niet
—schaafd, by. niet geseliaard.
fie"siust'
—schaalit, b y. niet geschaakt. —seliaduwd, by, niet gesehad wd -sehapen,
by , niet geschapen. -schat,bv, niet geschat.
-scheeld, by. niet gescheeid.-seheept,
bv. met geschecpt. —scheiden, by.
nict geseheiden. —scheld, by. niet gescheld. —sehept by. niet geschept.
-scherpt , by. Diet geseherpt. -sehetst,
by. niet geschetst. —scheurd, by. niet
gescheurd. —schift , by. niet geschift.
—schikt, (-er, -st,) by. en bw. niet
geschikt , onbruikbaar, niet van de noodige
vereischten voorzien er ongeschikt
toe of voor.*--, die zich Hid voegen wil ,
onhandelbaar, onbetamelijk : Een ongesekikt menseh. —sehilitelijk, bw.
—schilitheid, y r. —schild, niet
gesehild. —schilderd, by. niet geschilderd. —schimmeld, b y. niet geschimmeld, --schimpt, bv. niet geschimpt. —sehoeid, by. niet geschoeid.
—scholifeld, by. niet gescboffeld.
—sehokt, b y. riiet geschokt. —sato/den, by. niet gescholden. —sehomisseid, by. Diet geschommeld. —schonden , by. niet gesehonden gaaf. -schondenheid, yr. —schotaken , by. niet
gesehouken. -scitoren, by. niet geschoren.
-schoten,b y miet geschoten.-schraapt,
sciirabd , by.
b y . Met geschraapt .
Met geschrabd. —schrapt, by. niet
geschrapt. -schreven., by. niet geschreyen. —schrobd, by. niet geschrobd.
—schroeid. niet geschroeid.
—schubd, by. Met geschobd. -schui.•
;herd, by. niet geschuijerd. —schnimd,
b y . Diet geschuirnd. sehuurd by.
Met gesehuurd. —schnt, b y. niet psclint. —siagen , bv. niet gesiagen,
slagt , by. Diet gesiagt. —slecht
by. niet geslecht. —siepen, b y . niet
geslepen ; fig. cenvoudig. sleten , by.
niet gesieten.-- slokeu, by. nict gesloken.
—sloopt, b y . Met gesloopt.—sioten ,
bv. niet gesloten. —sluijerd, by.
niet gesluijerd. —smaakt, by. niet gesmaakt. —smeed, by. met g,.,smeed.
—smeerd, bv. niet gesmeerd.—smet
by . niet gesmet. —smeten, bv. niet geby. niet gesmoksrneten.
keld. smolten , by. niet gesmolten.
—smoord, by . niet p,esmoord -sueden, by . niet gesneden. —sneuveld,
by. niet gesneuveld. —snoeid, 1w. niet
gesnoeid. —snoerd, by. niet gesnoerd.

Onder
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by. met gesnoten. —spaand,
by. niet gespaand. —spaard, by. niet
gespaard. —spallit, by. niet gespalkt.
—spannen, by. niet gespannen.
speeld, b y. niet gespeeld. -speend,
by. niet gespeend. —spekt, by. niet gespekt. —speld , b y. niet gespeld.
—spijkerd, by. niet gespijkerd.
—spijsd, —spijzigd, by. niet geby,
spijsd of gespijzigd.
niet gespikkeld. —spit, by. niet gespit.
—spleten, by. niet gespleten.
—splitst , by. niet gesplitst. —spoeld,
by. niet gespocld. —spannen, bv. niet
gespannen. —spoord , by. niet gespoord.
—spoten, by. niet gespoten. —spreid ,
by. niet gespreid. —sprengd, by. niet
gcsprengd. —sprenkeld, by. niet
gesprenkeld. —sproken, bv. niet
sproken. by. niet gesprokkeld. —staart, by. met gestaart ,
staarteloos. —stadig, (-er. -st,) by. en
bw. onbestendig , yeratiderlijk: Een ongeOngestastadig tnenseh. Ongestadig
—stadigheid, yr.
(lige lief de.
bw. —stalte, y r. misyormdbeid ; bij geneesk. bedorvenheid in
Wed en yoeliten. —staltig, (-er, -st,)
b y . misvormd. —stampd, by, niet gestarnpt. —stapeld. b y , niet gestapeld,
—steld, (-er, -st,) by. niet gesteld of
gestemd ; niet wel , zwak , onp;ezond :
.De meid ?vas ongesteld. Eene ongestelde
marg. Yr. (mrv. -lieden,)
bet ongesteld zijn ; kwaal ongemak.
—steand , bv. niet gestemd. —stempeld by. niet gestempeld. —sterlit,
by. niet gesterkt. —steveld, bv. niet
gesteveld. —steven, by. niet gesteven.
—stieht, by, niet gesticht. —stikt,
by. Met gestikt. —stild, by . niet gestild.
—stippeld, by. niet gest ippeld.
—stolifeerd, b y . niet gestoffeerd.
—stoft , b y. niet gestoft. —stolien
by. niet gestoken. —stold, b y, niet gestold. —stolen , by. niet p;estolen.
—stoofd, b y. niet gestoofd, —stookt,
by. niet p;estookt. —stoord, b y. niet
gestoord of gehinderd , kalm Eene ongestoorde rust genieten. —stooten, by.
niet gestooten of gestampt. —stopt, by.
niet gestopt. —stort, by. niet gestort.
--straft, by. en bw. niet gestratt, straffeloos. —straftheid, y r. —streept
by. niet gestreept. —strait , by. niet
gestrikt. —stript, by. niet gestript.
—strooid, by. niet gestrooid. --studeerd , by. die niet gestudeerd beeft.
—stuim, enz. zie Onstuimig, enz.
—suikerd, by. Met gesuikerd. -taand,
by . niet getaand. —tabberd, by. niet
getabberd. —takeld, by. niet getakeld.
— snoten,
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—takt , b y . niet getakt. —tand,
by. niet getand. —tapt , b y . met getapt.
—tarnd, by. niet getarnd. —teehend,
1w. niet geteekend. —teeld, by. niet
geteeld. —teerd , by. niet geteerd.
—teld, by. niet geteld. —temd, by. niet
getemd. —temperd, b y . niet getemperd.
—temperdheid, y r. —tergd bv.
niet getergd. —ternd, 1w. met geternd.
—timmerd by. met getimmerd.
—titeld, b y . met getiteld. —toetst
niet getoetst. —fond, bv. niet getond.
—tooid, by. niet getouid. —toonid,
by. niet getoomd; fig. toomeloos. —toond,
b y . niet getoond. opt , by Met getopt.

—tornd, by. niet getorml. —tonwd,
b y . niet getonwd. —tralied, by. niet
getralied. —trapt, by. Met getrapt.
—treden, by. niet getreden. troefd,
b y . niet getroefd. —trolien, by. niet
getroffen. —trokken , by. niet getrokken.
—troost, by. Met getroost ; zonder troost ;
troosteloos. —trouw, (-er, -st,) by. en bw.
Met getrouw, die afbrenk aan de goede
trouw doet: Eene ongetrouwe dienstmeid.
onwaarachtig: Een onsetrouw verhaal.
—trouwd, b y . niet get rouwd. —trouwelijk, bw. —tronwheid , yr.
—tuchtigd, by. niet getuchtigd.
—tweernd, by. niet getweernd.
bw. zonder twijfel. —twijnd,bv.
Met getwijnd. bv.niet trait. —val,
0. oriverwacht ongeluk. —vallig, (-er,
-st,) onbevallig. —vederd, by. niet
gevederd. —veegd bv. met geveegd.
—veer, bw. ornstreeks , ten naaste bij :
Ongeveer honderd gulden, zeven maand.
—vend, by. niet geveild. —veinsd,
by. en bw. met p;eveinsd of linichelachtig,
opregt. —veinsdelijk, bw. -veinsdlaeid, yr. —veil, by. niet geveld.
—verld, b y . niet geverfd. —vergd, by.
niet gevergd. —vernist , by. Met gevernist,
zie Vernissen. —Irerwd, by. Met
geverwd. —vestigd, by. niet gevestigd.
—vierd, b y . niet gevierd. ---Iilerendeeld, b y . niet geYierendeeld. -vijitl,
b y . niet gevijld. —vild by. niet gevild.
---vied, by. zonder vinnen. —vlakt,
zonder vlakken. —vleesd, b y . zonder
vleesch , maser. —vIalud, b y . nietgeviamd. —vleitl, by. met gevleid.
—vlekt, b y . niet gevlekt.
by.
zonder vlerken. by. niet gevlijd.
.—vlochten, b y . niet gevlochten.
—vloekt, by. niet gevloekt. —voed,
b y. niet gevoed. —voederd, b y . niet
gevoederd. —voegelijk , (-er, -st,) by.
en bw. onbetamelijk , on behoorlijk , dat niet
voegt. –voegelijkheid, yr. -voegzaam, enz. zie Oavoegzaain, enz.
—voeld, b y . niet gevoeld. —voelig,

Onge
(-er, -st, I b y . niet of weinig gevoelig, zonder
gcvoel, gevoelloos: Ben ongevoelig mensch.
Ongevoelig moor smart.
onverschillig :
IN is ongevoelig over die schande. onrneedoop;end, wreecl: Eenongevoelis. mensal.
*-, bw. fig. ongeitierkt: Mit kwaad neemt
ongevoelis . toe. —voeliglieid, yr.
—voeliglijk, bw. —voerd , niet
gevoerd. —void, by. niet gevold. —vonden, by. niet geyonden. —vonnist, by.
niet gevonnist. voorsehoend , by.
niet gevoorsehoend. —vorderd, b y . niet
gevorderd. —vormd, by. Met gevorrnd.
-vouwen, by. Met geyouwen. -vraagd,
by. Met gevraagd. Sprw. Ongevraall d is
ongeweigerd, als men met vraagt , heeft
men geene weigering te vreezeri. bw.
zonder te vragen. —vreesd, b y . niet
gevreesd. —vreven. zie Ongewreven. —vrijd, by. niet gevrjid. ,
by. niet gevuld. —waa,rdeerd , by.
Met gewaardeerd. —waarsehouwd,
-vvaarschuwd, by. niet gewaarschuwd.
—wolizt„ by. met gewolkt. —wand,bv.
niet gewand -wapend„ by. niet gewapend.
—ward, hy. niet p;eward.—warind,by.
nietgewarmd. —was, o. onkruid. -wasschen, by. niet gewasschen ; fig. Iemand
iets ongewassehen (d. i. ter der) zeggen.
—wast. , by. n'et p;ewast. —waterd,
by. met gewaterd. —weelit, b y . niet
geweekt. —weend, by. niet geweend.
—weerd, b y. Met geweerd. —weid ,
by. Met geweid. —weigerd, by. niet
geweigerd. Zie Ongevraagd. -wekt,
b y . niet gewekt. —weird, by. niet ge-

—wend, by. niet gewend.
—wenscht, by. niet
gewenscht.
—wente, yr. weinig in gebruik , ongemelfd.

woonte. , b y . niet gewerkt.
by. niet gewet.—weven, by. niet
geweven. —wild, by. met gewild.
—wiegd, by. Met gewiegd.
by. niet gewiekt. —wiglig, (-er, -st,) by.
weinig of nietgewigtig, nietig, onbeduidend.
—wigtigheid, vr. —wijd, b y. niet
gewijd : De ongewijde
,geschiedenis.
—wild, b y. niet
enz. , zie Onwilhig enz, —wis ,
(-ser, -ste,) by. onzeker. —wisheid
yr. —wisseld , niet gewisseld.
—wisselijk, bw. —wit, by . Met
gewit. —wogen, by. niet gewogen.
—wond, by. niet gewond. —wonden,
bv.sniet gewonnen. —wonnen, by. niet
gewonnen. —woon, (-woner, -st,) b y . en
bw. ongewend ; zeldzaam , buitengewoon ,
ongemeen. —woonheid, Yr. —woonlijk , bw. —woonte , y r. gebrek aan
gewoonte. —worgd, by. niet geworgd.
—worpen, by. niet geworpen,---wor•
y en, b y . niet geworven. —wrisakt , by.

—wet,
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niet gewraakt. —wreven b y . niet-geb y . onbevallig, leelijk. —graag, (-grager,
wreYen. —wroken, b y . niet gewro-st,) b y. en bw. niet graag; ongaarne.
ken. —wrongen, b y . niet gewrongen ;
— griek in. geen bewoner van bet onde
fig. ongedwongen ; vrij, los. --wronGriekenland die in de letteren en knnsten
genheid, y r. --wurgd , b y. niet
der onde Grieken niet bedreven is.
gewurgd. —zaagd, b y . niet gezaagd.
-grieksch, b y . nict Grieksch. -groen,
—zaaid, b y . niet gezaaid. --zadeld,
by. niet green. —grondelijk, zie
b y . niet gezadeld. —zakt
by. niet
Ondoorgrondelijk. —grondig,
gezakt. —zalfd by. niet ge(-er, -st,) by. los, onzeker ; dat niet naar den
zalfd. —zegeld, b y . niet gezegeld.
grond smaakt. —grondwettig, (-er,
—zegend, b y. —zeggelkilt,(-er, -st, )
-st,) b y . en bw. strijdig met de grondwet.
bv, niet of weinig gezeggelijk ongehoor—grondwettigheid, y r. —gunst ,
zaam.—zeggelijklaeid,vr. —zellig,
y r.gebrek aan guest; het tegendeel van guest:
(-er, -st,) b y . nict of weinig gezellig.
In ongunst bij iemand geraken.Zich iemands
—zelligheid, y r. —zet , by. niet
ongunst op den hals halen. —gunstig,
gezet. —zeten
bv. niet gezeten.
(-er, -st, by. en bw. niet gunstig 9 nadeelig
—zield, b y . zielloos, onhezield. -zien
Een onsunstig oordeel vel'en. Ongunstig
b y , niet gezien ; fig. ongeacht leelijk,
over iemand spreken, —gu.nstigheid,
—zift, b y . niet gezilt. —zind, by.
y r. —gunstiglijk, bw. —guur,(-der,
niet of weinig gezind. —zindheid , vr.
-st,) b y . en bw. onaangenaam. °lignite
—zocht; by. niet gezocht ; fig. naweer, fig. onbesehaard: Een onguur
tuurlijk , eenvoudig. —zoden by, niet
mensch. —guurheid, yr. -guurlijk,
gezoden. —zond, (-er, -st,) b y . zonder
bw. —handelbaar, (-der, -st,) by.
gezondheid , niet zeer gezond ; der gemet de hand niet te besturen; zwaar ; fig. met
zondheid nadeelig. Sprw.l le reel is onwien men moeijelijk omgaan kan, ongemakgezond, alle overdaad is schadelijk voor de
kelijk. -handelbaarlaeid, vr. -bangezondhcid ; fig. Ongezond in het geloof ,
dig, (-er, -st.) by. en bw. linksch, lomp.
onregtzinnig. —zondheid, y r. -zong– handigheid, y r. –handiglijk,
en, b y . niet gezongen. —zonken,
bw. –handzaam, (-zanier, -st,) by.
niet gezonken. —zoogd, by.
niet of weinig handzaam. —handzaamniet gezoogd. —zoomd , by. niet
held, yr. —hebbelijk, (-er, -st,) bv.
gezoomd. —zouten, b y . niet gezoudat niet is, zoo als uien het gaarne beeft,onbeten fig. laf, plat. 41-, bw. fig. laf; ter deze :
hoorlijk, onbetamelijk, ongemanierd, onaanIemand ongezouten de waarheid zeggen.
genaam, leelijk, veil. —hebbelijk—zuiverd, b y . nietgezuiverd. -zuurd,
heid, yr. (nerv. -heden,) onaangenaamb y. niet gezuurd , ongedcesemd. -zwachheid ; ongemanierdheid. —heelbaar,
teld, b y . niet gezwachteld. —zwaveld,
(-der, -st,) by. niet` of smoeijelijk te heelen.
b y . niet gezwaveld. —zweept, by. niet
—heelbaarkeid, y r. o.
gezweept. —zwollen, by. met gezwol len.
allerlei kvvaad , dat 's mensehen pink of
Ongisselijk, (-er, -st, ) bv. niet of moeijewelvaart stoort : Onheil stichten,— keitbron, yr. —heilig, (-er. -st,) by. en bw.
lijk te gissen. —glad, (-der, _st,) b y . niet
glad , oneffen. —god, m. afgod. —godniet
–heiligheid, y r. –helldelijk, (-er, -st,) b y . en bw. niet goddelijk.
liglijk, bw. –heilzaam, (-zanier,
—godist, m. godloochenaar. —godis-st.) by. niet of weinig beilzaarn. —helpelijk, b y . niet te helpen , onherstelbaar.
terij, y r. godloochenarij. —godsdienst, y r. ongodsdienstigheid. —gods- Onherbergzaam, (-zanier, -st,,) by.
dienstig, (-er, -st,) b y . enbw. die
weinig of niet berbergzaam. —berggeene godsdienst heeft , zonder godsdienst;
zaamheitt, y r. —bonden.
niet
in ongodsdienstigheid gegrond. -godsherbonden. —boren, by. niet herboren.
dienstigheid, y r. gemis van godsdienst.
—bouwd, by. niet berbouwd. —daan,
—godsdienstiglijk, bw. —godsb y . niet her4daan. —dacha, bv. nietlervrucht, y r, gebrek aan godsvrucht.
dacht. denkelijk , (-er, -st,) by.
—god y ruchtig , • -er, -st,) b y . en bw.
onheugelijk. —doenlijli, (-er, -st,) by.
die weinig of geene godsvrucht bezit ; zonder
niet of moeijelijk te berdoen. —doopt, by.
niet herdoopt. —drukt, bv, niet herdrukt.
godsvrucht. –godvruchtiglaeid, yr.
—eenigd, by. niet hereenigd. —ent ,
–god yru.chtiglijk, bw. – godbyy niet herent. —haalbaar, (-der, -st,)
zalig, enz. , zie Ongodvruelatig,
by. niet of moeijelijk te herhalen. -haald,
OilZ. –goed 9 b y . niet goed 7 slecht. -goeby. niet herhaald. —ijkt, by. niet herijkt.
dertieren, (-er, -st,) b y . niet of weinig
—kaauwd, b y . niet berkaauwd.
goedertieren. —goedertlerenheld,
vr.—goedigo (-er, -st,) b y . en bw, niet
—Lienbaar, by. niet te herkennen.
of weinig goedig. —goelijk (-er, -st,)
–head, bv. niet herkend. –kiesbaar,
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bv. niet te herkiezen , die niet kanherkozen
worden. —kozen, by. niet herkozen.
-krijgbaar,—krijgelijk, by. niet te
herkrijgen. —krijgbaarheid yr.
—leidbaar,bv.niet te herleiden.—leid,
by . nietherleid.—roepelijk by. niet te
herroepen. —roepelijkheid yr.
—schist, by. Met herschat. -smolten 9
by. niet hersmolten. —stelbaar,, (-der,
-(st.) by. en bw. niet te herstellen. —Nielbaarheid , vs. —stellijk (-er, -st,)
b y. en bw. niet te herstellen. —tell, by.
Diet herteld. —trouwd by. niet hertrouwd. —vormd, b y. niet heryormd.
—wogen by. niet berwogen.
Onheugelijk, (-er, -st.) by. dat niet
meer hengt : Sedert onheuyelijke tijden.
—heusch, (-er -ste,) by. en bw. Met of
weinig hensch. —heuschelijk , bw.

—heuschheid ,
(-er,

yr.

holfelijk,

by. en bw. niet of weinig hoffelijk.

—hollrelijkheid, vr.-houdbaar,
(-der, -st,) bv.niet of moeijelijk te houden; fig.
onverdedigbaar. —houdbaarlLeid,
yr. --bout, o. bout , hetwelk men niet tot
timmeren kan gebriiiken ; in sommige
streken , hoephout. —houwbaar, by.
dat niet gehouwen kan worden. —huiselijk (-er, -st.) b y. niet of weinig huiselijk.
—huiselijkheid, y r. uwbaar,
by. niet bywhaar.---huwbaarheid,vr.
Oninbrekelijk, by. waar men niet
inbreken kan. —drukbaar (-der, -st,)
bv. dat nict ingedrukt kan worpen. -drukkelijk (-er, -st,) by. voor geene zedelijke
indrukken vatbaar ; dat geene zedelijke
indrukken maakt.
Oningeademd , by. niet ingeademd.
—gebakerd, by. niet ingebakerd.-lbalsemd by. niet ingebalseind. —beeld,
bv. niet ingebeeld. --beard niet
ingebenrd. —blazen, by. niet ingeblazen.
—boezemd, by. nict ingcboezemd.
----Bogen, by. niet ingehogen. —bonden , by. Diet ingebonden. —boord by.
niet irigeboord. —bracht, by. niet inge,bracht. —brand, by. niet ingebrand.
—broken, by. Diet ingebroken. gedaagd 9 by. niet ingedaagd. —damd,
by. Met ingedamd. —diend, by. nict
ingediend. —dijkt , by. nict ingedijkt.
— doopt by. Met ingedoopt. -dragen,
by . nict ingedragen. droogd , by. niet
ingedroogd. —drukt , by. met ingedrukt.
--eat, by. niet ingeOnt. —groefd, by.
niet ingegroefd. ---haakt by. Diet ingehaakt. —haald by. niet ingehaald.
—hecht, by. niet ingehecht. — Reid,
by. niet ingeheid. —liesehen, —gehijscht, by. niet ingeheschen.-lsouden,
by. niet ingehouden. —huldigd by. niet
ingehuldigd. —huurd b y, niet inge-
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—keept niet ingekeept.
—kleed, by. niet ingekleed. —kocht,
by. Diet ingekocht. —kort, by . niet ingekort. —korven, by. niet ingekorven.
—kroden,-krooijen, -kruid, by.
Diet ingekrnid. —kwartierd, by.
niet ingekwartierd. —laden, by. niet
ingeladen. —lascht, by. niet ingelascht.
—listen, b y. niet ingelaten. —legd
by. Met ingelegd. —leid, by. niet
—leverd , by. niet ingeleYerd. —licht, by. niet ingelicht. -lijfd,
bv. niet ingelijfd. —loodst —lootst,
by. niet ingelootst. —lost, b y . nict ingelost. —luisterd by. Met ingelnisterd.
—inaakt, by. niet ingemaakt.-maand,
by. niet ingemaand. —nsijnd, by, Met ingemijnd.—naaidebv. niet ingenaaid. -nohuurd.

nit en,bv. niet ingenomen.-oogst, by. niet
ingeoogst. pa.kt „ by. niet ingepakt.
—rekend, by. niet ingerekend. -ruild,
by. niet ingeruild. —scheept , by. niet
iugescheept. —schonken , by. niet
ingescholiken. —schreven , by. niet in-.
geschreyen. sineerd , by. niet ingesmeerd. —spannen, by. niet ingespannen. —stampt by. niet ingestampt.
—studeerd by. niet ingestudeerd.
—tapt, b y. niet ingetapt. —togen
(-er, -st,) by. en hw. niet of weinig ingetogen. —togenheid, y r. —vuld by.
niet ingevuld. —wijd, by. niet ingewijd.
ingewilligd.
niet
—willigd, by.
wounen by. niet ingewonnen.
—zaa,id , by. niet ingezaaid. —zameld,
by. niet ingezameld. —zeept b y. niet
ingezeept.—zegend, by. niet ingezegend.
—zet, by. Met ingezet. —zonden,
niet
by. niet ingezonden. —zouten,
ingezouten.
Onjaagbaar, by. niet jaagbaar. -jood
m. die geen Jood is , heiden. —joodsch
b y. niet Joodsch. —joodschap o.
beidendOm. —juist (-er, -ste.) by. en bw.
niet of min juist. —juistheid , yr. (mrr.
-heden.) —kenbaar, (-der, -st,) by.
nict of moeijeliik te kennen.—kennelijk,
(-er, -st,) by. onkenbaar. —kennis y yr.
onkunde. --keurlijk , (-er, -st,) by. niet
of weinig keurlijk. —kiesch, by. en bw.
niet of weinig kiesch. —kieschheid
y r. —klaar,, (-der, -st,) by. en bw.
troebel Onklare wijn. onduidelijk ,
verward, , duister : Dat is geen onklaar bewijs. niet gereed om gebruikt te worden:
De lijn is immers niet onklaar ? ; fig.
onve lig : Bet is daar onklaar , niet pluis.
De zaak is onklaar , verraden. —klaarheld , y r. —kliefbaar —kloofbaar , (-der, -st,) b y. niet of niet gemakkelijk te klieyen , te kioven.
baar
-st,) by. woeijelijk of in het
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gebeel niet te kluiyen. —lineusbaar,5
(-der, -st,) b y . nict of moeijelijk te kneuzen.
—kostelijk (-er, -st,) b y . en bw,
weinig of niet kostelii k. —kosten , m
mrv. buitengew one kosten , die men als
cen verlies aanmerkt : De onkosten liepen
hooger dan men gedacht had. —krenkbaar , (-der,: -st.) by. niet of moeijelijk te
krenken. —hreukbaar, (-der, -st,) by.
fig. niet of niet lip;t te krcuken : Eerie
onkrenkbare (onveranderlijke) vriendschap,
trouw.—kruid, o. in bet wild opsebietende gewassen , die , zonder ons cenig yoordeel aan te brengen , tusselien de tarnme
gewassen tegen onzen wil groeijen en bun
een gedeelte van bun voedsel onttrekken.
—kuisels , (-er, -ste,) by. en bw. niet of
weinig knisch. —kuischelijk , bw.
—littisehheid , vr. —kunde , yr.
gebrek aan kunde : Zijne onkunde verraden.--kundig (-er, -st,) by. en bw.
die weinig of geene kunde bezit : Onkundig van lets cljn. —kundigheid, yr.
—kundiglijk, bw. --Ikunstig , (-er,
-st,) b y . en bw. zonder kunst , eenvondig.
—1ku.nstiglijk, bw. —kwetsbaar„
(-der, -st,) by. niet of vseinig kwetsbaar.

-kwetsbaarheid,vr.
(-er, -st,) by. onkwetsbaar. --lungs , bw.
korts, diet lang geleden : Ih ben er onlangs
nog geweest. —lasterlijk (-er, -st,)
by. onberispelijk. —letie 5 yr. weinig gebruik. bezigheid. —ledig , b y . bezig :
Zich met lets onledig hoiden. —ledig-

heid yr. —leenroerig b y. niet
leenroerig , vrij. —leenroeriglieid
—leerzaam (-zanier , -st,) by.
niet of weinig leerzaam , traag. —leesbaar,5 (-der, -st.) by. en bw. niet of
slechts met moeite te lezen. —leesbaarheid yr. —lesehbaar,, (-der,
-st,) by. nict of niet gemakkelli k te lesselien.
—lessehelijk (-er, -s,) by. onleschbaar. —leverbaar, by. niet leverbaar.
—leverbaarheid, vr. --lief, (-ver,
-st,) by. onaangenaarn. —liefelijk ,
(-er, -st,) bv. en bw. niet of min liefelijk.

—liefelijkheid 5 vr.—ligehamelijk b y . dat zonder ligehaam is.
—ligehamelijkheid vr. —lijdbaar , (-der, -st,) —lijdelijk (-er,
-st,) by. nict of niet wel te lijden. —lijdbaarheid
, yr.
, (-er, -st.) by. en bw. dat
Been' of weinig Iof verdient. —loffelijkheid,vr.—looeltenbaar, (-der,
-st,) by. en bw. niet of kwalijk te looehenen.
—looehenbaarheid, y r. —losbaar , b y. :dat niet gelost kan worden.

—losbaarheid , yr. —losmakelijk by. en bw. niet los te maken.
—lust
gebrek aan lust , tegenzin:

Onlust in lets hebben.
verdriet , kwelling : Dat bead hem eery' grooten onlust.
mrv. C Onlusten , twister) , oneenigheden , woelingen :Onlusien verwekken.
—I ustig (-er, -st,) by. en bw. lusteloos ;
droevig , neerslagtig. --instigileid, yr.
—maat, yr. ongebriiik. zie Onma-

tigheid. —maatsehappelijli
by. en bw. strijdig met erne geordende
maatscbappij. —magt vr. gebrek aan
niagt , zwakheid ; bij Godgel. zedelijk onverrnogen ; bezwijrning , flaanw te :
onmat voile!), eerie llaanwte krijgen. -,
bij zeel., hood: De schepen liggen in onmagt.
—magtig, (-er,-st,) by. en bw. zonder
magt , or-ma/log(41d , zwak , kraeliteloos.
—magtigheid , yr. —ffnanierig ,
(-er, -st,) by. en bw. onbesebeiden. -manierigheid yr. —inanierlijk
(-er, -st,) by. en bw. zonder goede manicren , lomp , onbesellort ; fig. Onmanierlijk
(zeer) groat. , yr.
—rnatig (-er, -st,) by. en bw. die, vooral
in eten en drinken , geene mat houdt:
Hij is zeer onmatig. Onmatig eten.
—inagtigheid , yr. —magtiglijk
bw. —mededeelbaar, , dat niet
medegedeeld kan worden.—mededeelbaarheid, yr. —mededeelzaam
(-zanier, -st,) by. niet of weinig mededeelzaam , karip; , vrekkig ; onspraakzaam ,
aeliterboudend. — mededoogend
enz. , zie Onmeedoogend , enz.
—medelijdend, (-er, -st,) by. en bw.
onmeedoogend. —medelijdendheid,
y r. —nteedoogend , (-er, -st,) by. en
bw. die B een of weinig mededoogen !weft,
zonder mededoogen. —melAdoogendheid, yr. —meegaand, by. niet
meégaande, —ineetbaar, (-der, -s!,)
by. en bw. niet of ;7 moeijelijk te meten.

--meetbaarheid, vr. —mengbaar, (-der, -st,) b y. niet of niet gemakkelij k te mengen. —mengbaarheid yr. —mensal , m. iernand ,
welke de pligten der menselilievenclheid op
de grofste wijze sebendt , wreedaard, barbaar : 1Vero was een onmensch.
sehelijk , (-er, -st,) by. en bw.. die of
dat de pligten der mensehlievendheid op

de grofste wijze sehendt , wreedaardig:
EeneonmenscheWe behandeling. -men-

sehelijklaeid, vr.—metelijk , (-er,
-st,) by. en bw. onmectbaar. —metelijklteid , yr. —middellijk by.
en bw. zonder tussebenkomend middel ;
fig. gemeenz. dadelijk, aanstonds : Ik hen onmiddellijk weérom. -middellijkheid,
yr.

—mild, (-er, -st,) by. karig ; straf:

Onntilde tvijn. —mildheid, yr.

—min , yr. yerdeeldheid , oneenigheid :
In onmin zijn , leven , Taken met iemand.
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Onnil
(-er, -st,) b y . onvriende-

baar. —volgelijkheid, yr. —zingniet of rnoeijelijk
baar (-der, -st,)
beiegenen.
lijk : remand onminnelijk
na te zingen.
(-zamer, -st,) by. en bw. onminnefijk. Onnoembaar,, (-der, -st,) b y . niet of
rnoeijelijk te noemen of uit te spreken.
—minzaamheid, y r. —misbaar ,
—noemelijk , (-er, -st,) b y . en bw.
(-der, -st,) b y . niet of nict wel te mis . en ;
niet of moeijehjk to noemen : Ondat niet misses kan. —misbaarheid,
noemelijk reel. —noemelijkheid
niet
yr. —misdadig, (-er, -st,)
y r. —noodig, (-er, -st,) by. zonder nood,
misdadig. —miskenbaar,, ( - der, -st,)
niet of weinig noodig , te ontberen. —noob y . niet te miskennen ; tastbaar : Eene
digheid, yr. —noodiglijk bw.
moed , m.
onmiskenbure waarheid.
—noodwendig, enz. , zie Onnoodweinig of niet in gebruik , moedefoosheid.
zakelijk, enz. noodzakelijk 9
-moedig, (-er, -st,) by. zonder moed ,
moedeloos. -moedigheid, yr. -moge- enz.; zie Onnoodig, enz. —noozel $
(-er, -st,) by. en bw. onschuldig aan kwaad
liik,(-er,-st,)b y niet rnogelijk:Voor onmoyeof boosheid ; van daar : weerloos: De onlijk houden. -mogelijkheid , yr. (mrv.
noozele kinderen , schapen van kinderen,
li eden,) bet onmogelijk zijn; iets onmogelijks.
eenvoudig , simpel ;
onnoozele schapen.
—mondig, (-er, -st,) by.minderjarig: Onbeuzelachtig , !al; fig. gemeenz. goring:
mondi ye kinderen. Onmondige ouderdom;
Een onnoozel somrnetje van —drie gulden.
fig. zwak van verstand. —mondigheid,
—noozelheid yr. (mrv. -heden,) het
—naakbaar, enz., zie tingevr.
onnoozel gezegde , enz:
onnoozel zijn,
naakbaar, enz. —naauwkeurig,
—noozellijk, bw. —nut, (-ter,-st,)
(-er, -st,) by. en bw. niet of weinig naatmb y . dat Been nut doet , nutteloos ; ijdel :
keurig. —naauwkeurigheid, yr.
, morsig :
Onnulten klap uitslaan.
(mrv. -heden,) het onnaauwkeurig zijn ; jets
Een onnut vrouwspersoon. —nuttelijk,
onnaanwkeurigs.
bw. —nuttig, zie Onnut.—nuttigOnnabootselijk , (-er, -st,) niet of
rnoeijelijk na te bootsen. —bootselijk .heid, yr. —nutar,, (-der, -st,) bv. in
sommige streken , morsig, you'.
heid, y r. —burig, (-er, -st,) by. en
« Die geene genegenheid en Onomgearbeid , by. niet omgearbeid.
bw.
-boend,b y .niet omgeboend.-bogen,bv.
liefde jegens zijue naburen bewijst » W.
niet omgebogen.—bonwd,b y . niet omgeZoo bet woord in gebruik is , dan moet
bouwd. —deeld , by. Met omgedeeld.
bet beteekenen : niet naburig verwijderd.
omgedolyen.
by. niet
—dolven
—deelig, (-er, -st,) by. en bw. dat
by. niet omgedraaid. —graBeen nadeel doet ; zonder nadeel te doen.
-deeligheid yr. denkeli , yen , by. Met omgegraven. —haald
b y . niet omgehaald. —houwen, by.
(-er, -st,) b y . niet of moeijelijk na te deuken.
niet orngehouwen. —Ikeerd, b y . Met
—denkend (-er, -st,) bv. en bw. die
omp;ekeerd. —klonken, by. niet omMet of weinig nadcnkt , onbedaehtzaam ,
gekionken. —kocht , by. niet omgekocht.
zonder na to denken, —denitendheid,
—naaid, b y . nietomgenaaid. -ploegd,
(-er, -st,) by. en bw.
vr.
b y . niet omgeploegd. —roerd, by. niet
niet of moeijelijk na te doen. —doenomgeroerd. —schud, b y . niet omgesehud.
lijkheid , y r. —gaanbaar,, (-der,
—spoeld , by. niet orngespoeld. —wen-st,) b y . die of dat niet wel nagegaan kan
teld , by. niet omgewenteld.
worden. —ge , veil. dw. van met na
samengestelde werkw., die on voor zich Onomkoopbaar, (-der -st,) by. niet
of Met ligt om tekoopen. —koopbaarm
, zijn niet
n
bij
hebben b v. onageaakt
heid, yr. —stootelijk (-er, -st,)
opgenomen , dewiji ze hoogst zelden voorb y . en bw. fig. onbetwistbaar. —vatbaar,
komen en gemakkelijk te verklaren zijn.
(-der, -st,) —vattelijk.(-er, -st,) b y. nict
—makelijk , by. niet na te maken.
te ornvatten. —zigtig, (-er, -st,) bv. niet
(-er, -st,) by. niet ofsleehts
of met zeer omzigtig. —zigtigheid, yr.
met groote moei Le na te speuren. -naspeurlijkheid, y r. —spoorlijk Ononder, veil. dw. van werkw. die met
onder samengesteld zijn zullen wegens de
Onnaspeurlijk , enz,
enz.
,
zie
wanluidendheid niet fiat voorkomen , bij v.
(Onnatuurlijk (-er, -st,) by. en bw.
Onondervraayd , ononderwezen.
striidig met de onveranderlijke wetten der
by. niet ontaard.
Onontaard,
Eerie
onnatuurbyke
moeder.
Denatuur
b y . niet ontadeld. —beerd g b y . niet
onnatuurlijke zonde , de zonde van Sodom.
ontbeerd. —beerlijh , (-er, -st,) by.
Onnatuurlijithei d , yr.) —volgvolstrekt
dat men iiiet ,ontberen kan
baar , (-der,-st,) b y . en bw.niet of niet
makkelijk na te

yolgen.volgbaarheid,

er. —volgelijk (-er,-st,) by. onnavolg-

noodig.

—beerlijkheid , yr. --bind-

baar, (-der,-st,) by. en bw, niet of moei.
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Jelijk te ontbinden. —bindelijk, (-er,
-st ) by. en hw. ononthindhaar. —binde'Wilma(' , yr. —bloot , by. niet ontbloot. —boden , by. niet ontboden.
—boeid , by. niet ontboeid. —boezemd , b y . niet ontboezemd. —bonden, by. niet ontbonden. -brandbaar,
by. niet ontbrandbaar: —cijferd , by.
niet ontcijferd. —dekt , by . niet ontdekt.
—dooid , by. niet ontdooid. — eerd ,
by. met onteerd. —eigend , by. niet
onteigend. — erfd, by., niet onterfd.
-gankelijk , by. en bw. onvermijdelijk.

—gankelijkheid ,

yr. —gin.baar,,

by. dat ongeschikt voor ontginning is.
—gonnen , by. niet ontgonnen. -grant,
by. niet ontgraat. —grendeld, by. niet
ontgrendeld. —groend, by. niet ontgroend. —heiligd, by. niet ontheiligd.
—hoofd , by. niet onthoofd. —hou.delijk , by. niet of moeijelijk te onthouden.
—kend , by. niet outkend. —ketend ,
by. niet ontketend. —kleed , by. Met
ontkleed. —kluisterd, by. Met ontkluisterd. —knoopelijk , (-er, -st,) by. en
bw. fig. onoplosbaar. —knoopelijkAmid , yr. — knoopt , by. met ontkrioopt.
-koppeld, by. niet ontkoppeld. -korst,
by. Met ontkorst. —kranst, by. niet
ontkranst. —kroond, by. niet ontkroond.
...laden , by. niet ontladen. —last, by.
niet ontlast. —leed, b y. niet ontleed.
-wand, by. niet ontmand. -maskerd ,
by. Met ontmaskerd. — nemelijk , by.
dat ons niet kan ontnomen worden.-nomen,
by. niet ontnomen. —nuchterd, b y. niet
ontnuchterd. —pakt, by. Met ontpakt.
—purperd, bv, niet ontpurperd. -roerbaar,, by. niet te ontroeren. —roerd ,
by. Met ontroerd. —rold, by . niet ontrold.
—sehadigd , by. niet ontschadigd.
—seheept, by. niet ontscheept. —slagen, by. niet ontslagen. — stoten , by.
niet ontsloten. —sluijerd, b y. niet ontsluijerd. —sluitbaar, (-der, -st.) by. niet
of moeijelijk tc ontsluiten. —steld, by. niet
ontsteld. — stemd, by. niet ontstemd.
—takeld, by. niet onttakeld. -tooverd,
b y. niet outtooverd. —troond , by. niet
ontkroond. —vangen, by. niet ontvangen.
—vankelijk, (-er, -st,) by. niet
ontvankelijk. —vlambaar, (-der, -st,)
by. dat met of slechts met moeite ontvlamt.
—vlambaarheid , yr. —vlugtbaar, (-der, -st,) by. en bw. niet of moeijelijk te ontvlugten. —voerd, by. niet
ontvoerd. —volkt, by. niet ontvolkt.
—vonkbaar,, by. niet te ontvonken,
-ward, by. niet ontward. —warrelijk, (-er, -st,) by. en bw. niet of moeijelijk
te ontwarren. —wassen, by. niet ontwassen. —weken , by. niet ontweken. -wel-

Onop
digbaar, (-der, -st,) by. en bw. niet of
moeijelijk te ontweldigen. —weldigd, by.
niet ontweldigd. —wijkbaar, (-der, -st,)
b y. en bw. niet of moeijelijk te ontwijken.
—wikkeld, by. niet ontwikkeld.
—worstelbaar , (-der, -st,) by. en bw.
Met of moeijelijk te ontworstelen. -wrongen , by . niet 1 ontwrongen. —zadeld ,
by. niet ontzadeld. —zegeld , by. niet
ontzegeld. —zeilbaar, (-der, -st,) by.
niet ofmoeijelijk te ontzeilen. —zwachteld , In. met ontzwachteld.
Onoorbaar, (-der, -st,) by. niet oorbaar..
—held, yr. —lijk , bw,
Onopgebakken , by. niet opgebakken.
—beurd , by. niet opgebeurd. -. billszen , by. net opgebiazen. -bonden,
by. niet opgehonden. —boord , by. nict
opgeboord. —bouwd, by. met opgebouwd.
— bracht , by. niet opgebracht. —braden , by. nict opgehraden. —brand , by.
niet opgebrand. —broken, by. niet
opgebroken. —daan , by. niet opgedaan.
—gedischt, by. Met opgedischt. —dolven , by. niet opgedolven. —draaid, by.
niet opgedraaid. — dra,gen , by. niet
op g edragen. —drild , by. niet opgedrild.
--drongen , by. niet opgedrongen.
-droogd, by. niet opgedroogd. -eischt,
by. Met opgeeischt. —friseht, by. niet
opgefrischt. —ga gsrd, by. niet opgegaard.
—geten , by. niet opgegeten.—geven 9
by. niet opgegeven. —gord, by- niet
opgegord. —glansd, by. niet opgeglansd.
-graven , by. niet opgegraven. -has:old,
by. niet opgehaald. —fiangen , by. niet
opgehangen, —harkt, by, niet opgeharkt.
—helderd , by. niet opgeheiderd. -heschen , by. niet opgehesehen. —hoogd,
by. niet opgehoogd. —keerd , by. niet
opgekeerd. —klaard, by. niet opgeklaard.
—kleurd, by. niet opgekleurd. -kiopt,
by. niet opgeklopt. —kocht , by. niet
opgekocht, —kookt 9 by . met opgekookt.
—kweekt,bv. met opgekweekt. -legd,
by. Met opgelegd. —leid , by. niel, opgeleid.
-lost, by, niet opgelost. —maakt, by.
niet opgemaakt. —merkt g by. niet opgemerkt. —metseld , by. niet opgemetseld.
—naaid, by. niet opgenaaid. -nomen,
by. niet opgenomen. —pakt , b y. nict
opgepakt. —perst, by. niet opgeperst.
—plukt 9 by. niet opgeplukt. -pronkt ,
by. nict opp;epronkt. —propt , by. niet
opgepropt. —raapt , by. nict opgeraapt.
—rekt, by. nict opgerckt. ....+1.0epen 9
by. niet opgeroepen. —ruimd , by. niet
opgerttimd. —schept, by. niet opgeschept.
—sehikt , by. niet opgeschikt. —schreven , by. niet opgeschreven. —slagen,
by. niet opgeslagen. —sloten , by. niet
opgesloten.,—smukt , by. niet opgesniukt:
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-sneden, by, niet opgesneden. -spoord,
by. Met opgespoord. —steld , by. niet
opgesteld. —stroopt, by. niet opgestroopt.
-teek end, by. niet opgeleekend. -teld ,
1w. nict opgeteld. —timmerd, by. niet
opgetimmerd. —tooid , by. niet opgetooid.
—toomd, by. niet opgetoornd. —trokken , by. Met opgetrokken. —tuigd , bv.
Diet opgetnigd. —veegd, b y. niet opgcveegd. —verfd, —verwd t by. Met
opgeverfd , opgeverwd. —voed, b y. niet

Oupe
—naaid , by . niet overgenaaid...plakt ,
by. niet overgeplakt. --pleisterd , by.
niet overgepleisterd. —reikt , by. niet
overgereikt. —rekend, by. niet ()vergerekend. —sehilderd, by. niet overgesehilderd. —sehonken , b y. niet over-.
geschonken. —sehreven , by. niet overgeschreyen. —spreid, b y. niet overge.
spreid. ---stokes , by. niet overges' oken.
—wasselien , b y. niet overgewasseben.
—wogen , b y. niet overgewogen. —gezonden , by. niet overgezonden.
Onovergoten , by. niet overgoten.
--bandigd 9 by. niet overhandigd.
—heerseht , by. Met overbeerscht.
—laoord , by. niet overhoord. — Minibarar , (-der, -st.) by. Met of moeijelijk
over le klimmen. —komelijk , (-er, -st, )
by. niel of moeijelijk over te komen. -legd,
by. niet oyeriegd. —leid , by. Met overleid.
—luid, by. Met overluid. —meesterd,
by. Met overmeesterd. —peinsd , by. niet
overpeinsd. —reden , bv. nict overreden.
--reed, by. niet overreed. -reedbaar,
by . nict le overreden. —rekend , by. niet
overrekend. —sehaduwd , by. niet overschaduwd. —sneeuwd , by. niet oversneeuwd. -spannen,b y .niet overspannen.
-stemd,bv. niet overstemtl. -stroomd,
by. niet overstroomd. —treden , bv. nict

opgeyoed. —vouwen , b y. niet opgevouwen. —warmd, by. niet opgewarmd.
—wisseld, by. niet omewisseld. -wonden , b y. nict opgewonden. —zameld,
by, niet opgezameld. --zet a by. niet
opgezet.
Onophnudelijk , by. en bw. voortdurend , p;estadig ; zonder ophouden. —howdend , by. onophondelijk. --lettend,
( -er, -st,) by. en bw. niet oplettend , onopmerkzaam. —lettendheid , y r. -losbaar , (-der, -st,) by. en bw. nict of
moeijelijk op te lossen. —losbaarbeid,
yr. —losselijk , (-er. -st,) by. en bw.
onoplosbaar. —losselijIdaeid, yr.
—merkzaam , (-zanner, -st.) by. en
bw. niet opmerkzaam, onopletiend. -meritzaamheid , yr. —rest, (-er, -st,) by.
en bw. niet opregt ; vaiseii. —regtheid ,
yr. —sprakelijk, (-er, -si,) by. en
overt reden.-trefbaar,bv.niel, le ov erl ref-.
bw. zonder opspraak. —wekkelijk,
fen.-trofren, b y .niet overiroffen. -trok.
(-er„ -st,) b y . nict of moeijelijk op te wekken.
k en,bv. niet overtrokken.-tnigd,by.niet
—wentelbaar , (-er, -s1,) by. niet of
overtiligd. -winbaar, (-der,-st,)-winmoeijelijk op le wenteten. —zettelijk ,
nelijk 9 (-cr, -st.) by. niet of mocijelijk
(-er, -st ) by. en bw. Met met opzet gedaan ,
te overwinncn. —winnelijkheid, yr.
zonder opzet.
—wogen , by. niet overwogen. —wonOnorde , vr. wanorde. —lijk , (- er, -st.)
nen , bv. niet overwormen. -zendbaar,
bv. en bw. ordeloos, zonder orde ; ongeregeld;
by. niet over to zenden. —zetbaar, by.
Met over te zetten of te vertalen. —zienongemanierd , on la tsoen 1 i jk , lomp. — 1 i j itheid.yr. yerw arring; ongeregeld heid; ongebaar , (-tier, -sl..) b y. Met of moeijelijk to
manierdheid, lompheid. — ordenteli ik ,
overzicn. —zilverd, by. nict overzil verd.
zie Onordelijk en Ordentelijk.
-zweanbaar, by. niet over te zwcmmen.
Onoverbluft, by. niet overb!uft.-bodig, Oupaar,, zie ri aar. —paar,, -parig,
(-er, -st,) by. Met overbodig. —bodigb y. dat bij lets andcrs Met voegt : Onpare
heid, vr. —daeht, bv. Met overclacht.
schoenen , schoenen , die k een paar vormen.
—dekt, by. niet ovcrdekt. —draag—parigheid, yr. —partijdig , (-er,
baar, by. dat niet overgedragen Lan
-st..) by. en bw. Met partijdig, eerlijk.
worden. —eenbrengelijk 9 (-er, -st.)
—partijdigheid , yr. —partijdigby. Met of moeijelijk overeen te brengen.
Di k , bw. —pas , o. mike! in : Te onpas,
—eenbrengelijkheid , yr. —eenop een' ongelegen' tijd. Die vraag is te
onpas. Gij homt te onpas; fig. Ik ben te
komst, vr. gebrek aan oyereenkomst.
—eenkomstig , (-er, -st,) by. weinig
onpas, d. i. onpasselijk.—potsselijk, by.
cf niet overeenkomstig. —eenkomstigecnigszins ongesleld. —passelijkheid,
held , yr. —gankelijit , by. niet
y r. ligte ongesteldheid. -pelibaar , (-der,
overgankelijk.
-st,) b y. niet of moeijelijk te peilen. —peilOnovergebraebt, by. niet overgebracht.
baarheid, y r. —persoonlijk 9 bv.
en bw. in tie spraakk. van zoodanige werk—dragen , by. Met overgedragen. -gewoorden , die slechts in den enkelv. 3 pers.
ven, by. niet overgegeven. -kloinmen,
kunnen gebruikt worden : Regenen
by. niet overgeklommen. —legd, by. niet
is een onpersoonlijk werkwoord. —perovergelegd. —lezen , by. Met overgelezen.
—ina,aht 9 by. niet overgemaakt.
soonlijkheid, yr. bet onpers000lijk zijn..
78
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—pljnlijk , b y. nict pijnlijk. —plegtig, (-er, -st,) b y . en bw. niet plegtig.
—prijselijk , (-er, -st,) b y . en bw. niet
of weinig prijsclijk. - —prijselijkheid ,
y r. —profijtelijk , (-er, -st,) b y . en bw.
onvoordeelig. —puntig , (-er, -st,) b y. en
bw. nict puntig. —puntigheid, vr.
—ratad, m. verwarring , ongemak; kwaad,
gevaar : Onruad ontmoeten. *-, in sommige
streken, zie Ongeld. —raadzaam,
(-zarner, -st,) b y . niet of weinig raadzaam.
- ra,adzaamheid, y r. - raakbaar,,
(-der, -st,) b y. niet of moeijelijk te raken.
—radelijk , b y . niet te raden. —redbaar, ( -der, -st,) b y. onreddelijk.—redbaarheid , y r. —reddellijk , (-er,
-st,) by. niet of moeijelijk te redden, reddeloos. —redelijk , (-er, -st,) b y . en bw.
redcloos : Een onredelijk Bier. 4f-, beestachtig : ffeeft men ooit zulke onredetijke
&geed i jkheden yezien? 4' ', overdreven ,
onregtvaardig : De eischen, die ge doet , zijn
onredelijk. —redelijkheid , yr.
—regelma,tig , (-er, -st,) bv. en bw.
strijdig met de wetter] der regelmatigheid.
—regelmatigheid, y r. (mrv. -heden,)
het onregelmatig zijn ; lets onregelmatigs.
—regt , by. en bw. niet regt , onregtvaardig..-, o. toestand , waarin iemands daden of
woorden met de waarheid in strijd zijn,
ongelijk: Onregt hebben.*-, toestand, waarin
iemands daden met rest en billijkheid in strijd
'zijn: Gij doet mij onreyt. Ten onregte ,
verkeerdelijk , oni uist. —regtig , zie
Ongeregtig. —regtmatig , (-er,
-st,) b y . en bw. niet regtrnatig, strijdig met
bet refit. —regtanatigheid , yr.

-regtmatiglijk,liv.-regtvaardig,
(-er, -st,) by. en bw. niet regtvaardig. -regtvaardigheid , yr. —regtvaardiglijk , bw. —regtzinnig , (-er, -st,)

b y . en bw. niet regtzinnig, heterodox.
—regtzinnigheid , yr. - rein , (-er,
-st,) b y . en bw. niet rein ; van frier :
Onreine dieren , d. i. de zoodanige , Welke
de Joden niet mogten (en niet mo lten) eten
fig. onkuiscb. —reinheid , y r. het onrein zijn. —reinigheid , yr. (mrv.
-heden,) onreinheid ; vailigheid, morsigheid.
—reiniglijk , —reinlijk , bw.
onrein. —reisbaa,r,, (-der, -st,) b y . uict
of weinig geschikt voor eenc reis : Onreisbaar wedr. —rekkelijk , (-er, -st,) by.
dat niet rekt , stiji ; fig. oritoegevend,
onbeleefd. —rekkelijkheid 9 yr.
—riekbaar, b y. dat men niet ruiken
kan , reukeloos, zonder reuk. —rijbaar ,
—rijdbaar,, (-der, -st,) b y . dat ongeschikt is , om er op te rijden. —rijm,
o. hetgene niet rijmt op het einde der
reads ; proza. —rijp 9 (-er, -st,) b y . niet
nip , groen ; fig. Onrijp bier , d. i. bier,

Ouse
betwelk niet uitgegist heeft. —rijpheld,
rijpigheid , Yr. —roerend , bv.
onbewegelijk : Onroerende (vaste) goederen. —roerlijk, (-er, -st,) b y . onroereud,
onbewegehjk. —roofbaar,, b y . dat niet
geroofd kan worden. —rookbaar ,
b y . van tabak , die niet gerookt kan worden.
—roomsch , b y. niet Roomsch.
—ruin' , (-er, -st,) b y . eng , naauw ,
bekrompen. —rust , y r. geniis van rust ;
ongerustheid ; heftige beweging , strijd ; in
een uurwerk , het zich altijd bewegende
tongetje , hetwelk den slinger drijft ; in
een zakuurwerk , de ronde schijf, die altijd
in beweging is en de raderen aan den gang
houdt. *-, m. en y r. (van den -, mrv. -en,)
onrustig mensch. —rustig , (-er, •st,) by.
en bw. ongerust , woelig ; oproerig.
—rustigheid , yr. —rustmaker,,

—ruststoker , —ruststrooijer g
m. die onrust verwekt.

Ons , o. (van het -, mrv. -en, en na een be-pal. tclw. somtijds -,) once : Zeven ons kollie.

Ous , pers. voornaamw. 3. en 4. nv. van den
3. pers. meerv. : Hij gaf ons het noodige.
Zij ke p t ons niet. Lie -WU. 41 - , bezit. voornaamw. van den meerv. 1. pers : Onze vader.
De verbuiging is:
Enkel v.
N.
1. Ooze.
2. Onzes„
3. Onzen.
4. Onzen.

Yr.
Onze.
Onzer.
f Onzer,
1 onze.
Onze.

O.
Ons.
Onzer.
Onzen,
ons.
01IS.

Mecrv.
M.

Yr.

0.

1. Ooze.
2. Onzer.

Onze.
Onzer.
i Onzer,
Onze.
Ooze.

Ooze.
Onzer.

3. Onzen.
4. Ons.

Onzen.
Onze.

Zie ook Onze.
Onschadelijk , (-er, -st,)

b y. en bw. niet
of weinig, schadelijk : Een onschadelijk
middel. —schadelijkheid , yr.
—sciaamel , ( -er, -st,) b y . en bw. weinig
of niet in gebruik , onbeschaamd. - scha,
melheid , yr. —schappelijk 9
(-el-, -st,) b y. en bw. gemecnz. ongeregeld.

—schappelijkheid , y r. —schatbaar , (-der, -st,) b y. en bw. niet naar
waarde te schatten , ormaardeerbaar.
—scha,tbaarheid , y r. —schattelijk , (..er, -st,) by. en bw. onschatbaar.
—schattelijkheid , yr. onschatbaarheid. —scheidbaar , b y . dat niet ge-
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scheiden kan worden er is een onscheidte smelten. —smeltbaarheid, yr.
(-cr, -st,) by. onsmeltbaar voorvoegsel. —scheidbaarheid,
yr. —scheidelijk , by. onscheidhaar.
baar. —speurlijk (-er, -st.) by. niet
—seheidelijkheid, y r. —schendof moeijelijk te bespeuren. , yr.
ongeschikte spijs. —spoed, m. tegenbaar, b y. dat niet geschonden kan of
mag worden : De koning is onschendbaar.
spoed. —spoedig (-er, -st,) by. en bw.
langzaam.-spoediglijk,bw.-spraair—sebendbaarheid y r. —schennict of weinig
delijk , by. onschcndhaar. —schenzaam. (-tamer, -st,)
spraakzaam,stil. —spraakzaantheid,
delijkheid vr. —seherp (-cr,
-st,) by. niet seherp , stomp. o. stompe
yr. —sprekelijk (-er, -st.) nict te
spreken ; onuitsprekelijk. —stade , yr.
wapenen b, v, stokken, vlegels. -scherpheid, vr. — scheurlijk , (-er,-st,)
enkel in : Te onstade (te onpas) komen.
—stadig zie Ongestadig. -standb y. dat niet of slechts met moeite gevastig , (-er, st,) by. en bw. niet of
scheurd kan worden. --schiftelijk ,
weinig standvastig , vcranderlijk , wispel(-er, -st,) by. dat niet schift ; lig, dat niet
yr.
ontward kan worden. —sehijnbaar,
turig. —standvastigheid
—standvastiglijk , hw. —sterfe(-der , -st.) b y. en bw. niet schijnbaar,
, by. niet stet-Cc/6k ; fig. altijddttrend ;
onwaarschijnlijk. —selaijnbaarheid ,
yr. —schilkkeliijk (-er, -st ,) by.
blijvend. —sterfelijkheid , yr.
—sterk , (-er, -st,) by. niet of niet bijen bw. slordig , veal, morsig ; fig. niet
schikkeliik. —sehilkkelijkheid , yr.
zonder sterk : Onsterk linnen. —sterkte,
—sehilderbaar, , by. dat niet gevr, —stichtelijk , —stichtig, (-er,
schilderd kan worden. —sehoon (-er,
-st.) by . en bw. nict of weinig stichtelijk.
-st,) hv.en bw. niet schoon Wijn op de
—stilbaar,, (-der, -st.) b y. niet of
—stolfelijk ,
mode is onschoon.'*-, leclijk ; fig. ongunstig.
moeijelijk te
schoonbeid, yr. —schriftelijk,
bv. niet. stoffelijk• —stoffelijkbeid,
yr. strafbaar , (-der,-st.) b y. en bw.
by. en bw. niet in gesehrift, maar slechts hij
onberispelijk. —strafbaarheid , yr.
overlevering. —schriftmatig , (-er,
—straffelijk , -er, -st,) by. en bw. on-st,) bv.en bw. niet overeenkornstig de schrift.
strafbaar; fig. eat. —strafrelijkheid,
—sehriftuurlijk, zie Onschriftyr. —strekkelijk , (-er, -st,) by. niet
matig. —sehuld vr. toestand
strekkelijk , voordeelig. streng , (-er,
waarin men niet de werkende oorzaak van
een kwaad is : Zijne onschuld bewijzen.
-st,) by. niet streng , tocgevend , zachtZich op zijne onschuld beroepen. *-,
moedig. —strengheid yr. —strijdtoestand , waarin men aan geene overtrebaar, (-der. -st,) b y. niet strijdbaar, lalhardingen schnklig is : Dit zeide zij in hare
tig.—strijdbaarheid, yr. -stuiniig,
onschuld. *-, versehooning ; in den verb.
(-er, -st,) by. en bw. zeer bewogen , stormig,
st. onschnldige personen. —schuldig,
verbolgen: Eene onstuinzige zee. Onstuimise
(-er, -st,) bv.en bw. die of dat niet de werLaren. Onstuimig weer ; fig. driftig , hevig ,
kende oorzaak van eenig kwaad is : Ik ben
heftig ; met heftigheid of drift : 11ij liep
onstuimig de kamer uit en bleef weg.,
onschuldig. *-, aan geene overtrcding of
—stuimigheid, vr. —stuimiglijk,
misdaden schnldig ; van alle onkuischheid
vrij Een onschuldig meisje. 4-, in onbw. —stuitbaar , (-der, -st,) b y. niet of
schuld gegrond : Een onschuldig gezigt.
moeijelijk te stuiten. —stuitbaarheid ,
*-, onschadelijk. —schuldiglijk bw.
yr.
—schuldvoll , by. geheet onschuldig. Ont , onschcidbaar voorvoegs. van samen.
stelling met werkw. en met van znIke
Men vermijde dit woord , dewij1 bet in den
grond eene onjuiste satnenstelling is.
meest afgelei de zelfstandige naamw. Het
schuwelijk (-er, -st,) by. dat men
beteekent I.) eene heweging of verwijdering
niet schuwen kan. —sierlijk (-er, -st,)
van eene plaats , cm' persoon of eene zaak,
by. niet sierlijk. —sierlijIkheid , yr.
als : Ontloopen , ontvallen ontnemen ;
—slaperig (-er, -st,) by. nict of
11 ) eene strekking of lokking naar eene
weinig slaperig. —slikbaar, (-der,-st,)
plaats , als : Ontvangen , ontbieden ; III.)
eene losmaking , als Ontwarren , ontgesby. Met of weinig slijtbaar. —smaak , rn.
afkeer,, walging. --smaakbaar, by.
pen , ontknoopPn ; IV.) bet heroovcn van
waarvan men den smaak niet gcwaar kan
jets, als : Onthoofden onterven , ontworden. —sanakelijk (-er, -st.) by. en
tnannen ; V,) een begin, als: Ontbijten ,
bw. niet of weinig stnakelijk. —smakeontsteken;17 1.) eene versterking: Ontblooten,
lijkbeid, yr. —smartelijk (-er,
ontledigen, ontruimen.—aard ,
-st,) by. en bw. weinig of Met smartelijk.
by. en bw. die zijn , goeden aard verloren
— smartelijkheid, yr. —smeltbeefs ; van bier , in het gebruik , wreed:
Eene ontaarde moeder. --Garden, o.
haul* 9 (-der, -st,) b y. niet of moeijelijk
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w. met Z., zijn' goeden aard verliezen ; van
bier in het gebruik , eerie ooede gesteldbeid verliezen en tot het omgekeerde vervallen : Van de deutqd zijner vaderen outaarden. -- aardeling, m, en yr. (des -s,
wr y . -en,) een ontaard mensch. —aard!mid, vr. ontaarding; wrecdheid. —aarding , y r. —adelen , h. w. van zijn'
adel berooven. —adeling , yr. —ademen , b. w. den adem benemen. (Ontallijk , (-er, -st,) by. ontelhaar. °Mallijklseid , y r.) —ankeren , b. w.
van zijn wilier of' ankers berooven : Ben
ontankerd schip. Ben ontankerde muur.
—ankering , y r. (Ontastbaar ,
( . der, 'est.) by. Met tastbaar.) —baarden,
b. w. van den baard berooven , iemand den
baard afnemen. —baarding , yr.
—babbelen , b. w. door babbelcsi
ontnerncn. —bakeren, b.w. (een ingebikerd kind) losmaken of uit de mien doen.
—ballasten , b. w. den ballast nit (een
schip) nemen. —basten, b. w. van bast
ontblooten. —basting, vr. —bedelen,
b.w. door bedelen ontnemen. —beenen,
b. w. de beenen nit (vieesch) docn.
-beening, vr. —beerlijk , (-er,
-st,) b y . dat men ontberen Lan. —beerlijklieid , vr. —beet , y ell. tijd van
onthijten. —beren , b. w. missen , niet
bebben , derven , verstoken zijn van ieis :
Zij kan utve Au, pwel ontberen. —bering,
vr. (mrv. -en,) het ontberen : Zich aan ontberingett gewennen. —beten , veil. dw.
van ontbijten. —bieden , oagel. b. w.
bevel geven , dat iemand of jets tot ors
kome:Hijontbood den burgemeester bijzieh.
Bart gij de boeken reeds ontbodea ? -bieder,rn. —bieding , yr. —biedster,,
vr. —bijt , o. eerste :mill et's-mai. - bijtbordje, o. —bijten , ongel. o. w. met
II., bet ontbijt gebruiken. —bijtkamer,
yr. —bijtservet , yr. en o. —bijtser-

de bloemen verliezen. —bloesemen , o.
w. met Z., de bloesems verliezen. —blooten , b. w. Moot maken : Het hoofd ontblooten. Met ontblooten bo y :ern,. Bet zwaard
ontblooten. De grenzen:van troepen ontblooten; fi,;. Zichvoor iemand ontblooten, zijn
hart vow' hem open le‘ifgen. *-, berooven :
Onibloot ran alle hull). —blooting ,
yr. —bod , o. osstbieding. -bodemen ,
b. w. van den bodem berooven. -boden,
veil. dw. van ontbieden. —boeijen , b„
w.van hoeijen bevrijden; fig. bevrijden, verlossen. -boeijing, yr. -boezetnen, b.w.
fig. uit bet hart Qpbrengen. zie tritboezemen.—boezeming, vr.(rnrv. -en,)het
ontboezemen ; het ontboezeinde.-boksen ,
b. w. in sommige slreken , ontfutselets.
—bolsteren, b. w. den bolster vats
(sets) open makers en wepemen : Noten
ontbolsteren ; fig. bevrijden: lemand van
zijne dwaasheid ontbolsteren. --bolstering , yr. —bond, veil. tijd van
ontbinden. —bondelen, eta., zie
Ontbsindelen , elm, —bonden ,
veil. dw. van ontbinden. --hood, verb.
tijd van ontbiedeu. -- borrelen , o. w.
met Z., borrelend ontspringen. —borre-

vies, o.—bijttafel, yr. —bindelijk,
(-er, -st,) by. dat ontbondcn kan worden.
—binden, ongel. b. w. losbinden;losdoen;
-oplossen; fig. Ben huwekk ontbinden. '"'-,
,ontslaan, bevrijden. —bind end,b y. oplossend. — binder , m. — binding , yr.
—bindster, yr. —bitteren , o. w.
met Z., van zijne bitterheid verliezen. *a., b.
w. van zijne bitterbeid doen verliezen.
—bladen, b. w. afbladen : Kool
ontbladen. —bladeren , b. w. van
bladeren berooven. —bladering , yr.
—blazen , ongel. b. w. door blazen
ontnemen of verwijderen. —blies , veil.
tijd van ontblazen. —blinden , b. w. het
bindsel der oogen wegnemen ; fig. uit den
But of droom helpen , beter onderrigten ,
verlichten. —bloeniten , b. w. fig. van
maairdebloem berooven. a -, o. w. met Z.,

4

ling , yr. —bra y , verb. tijd van
—brandbaar, (-der, -st,)
bv, dat ontbranden Lan. —brandbaarheld , yr. —branden , o. w. met Z.,
ontbreken.

beginners te branders, visor vatten ; fig. door
gewe/dige hartstogten worden aangetast: In

lie [de tot iemand ontbranden. lifts toorn
be,;, on te ontbranden. —branding , yr.
—breidelen , b.w. den breidel ontnemen; lig. den ten gel vieren : 't Ontbreideld graauw. Ontbreideld van , bevrijd
van. —breideling , yr. —breijen 9
b.w. ontvlechtets. —breinen , b. w. van
het brein of de hersenen berooven. —breken , ongel. o. W. met 11., mange/en, niet
aanwezig of voorhanden zijn: De middelen
ontbraken hem. Het ontbreekt mij Zan geld.
—breking, yr. geniis. —bundelen ,
b. w. fig. losbinden , losmaken, doch weinig
in gebruik. —burgeren, b. w. van
bet burgersehap berooven , doch niet zeer
gebrisikelijk. —cijferbaar,, by. dat
ontcijferd kan worden. —cijferen , b. w.
(eess' in cijfer geschre vets' brief, enz.) ver.
klarest ; fig. verklaren, uitleggen. —cijfering , y r. —daan , verb. dw. van
ontdoen. --dacht , zie Ontdenken.
—dagen, o. w. met Z., weinig gebruik.
aanbreken , beginners te dagen of te verschijnen. —dansen, b. w. dansend
ontnemen: De vreemde of icier ontdanste
hem zijne geliefde. lf-, o. w. met Z., zich

dansend verwijderen ; fig. ontgaan , ontkomen. --Barmen , b. w. do
Barmen uit jets halen. —deed,
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veal. tijd van ontdoen. —dekken, b. w.
het deksel wegnemen: Het hoofd ontdekken,
Zich ontdekken, den hoed al:remelt. eerie
vooraf ri;et gekende zaak bespenren , gewaar warden. vinden : COLUMBCS heeft
Amerika ontdekt, Nen ontdekt gednrig
niettive geheimen.
openbaren , mededeelen , open leggen : Hij ontdekte

—dekker, m. —dekking,
yr. (mrv. -en.) bet onideLken; het oritdelde.
—dekkingsreis, yr. reis , inzonderh.
om itienwe Linden te ontdekken. —dekster, vr. (mrv. -s.) —delven, °age,.
b. w. door opdelven afsnijden ; inzonderh.
door driven wegnemen. — delving, vr.
—denken, onreg. b. w. en!iel in het
veal. dw., als : Bet is mij ontdacht , p,emeetiz. liet is mij uit bet gellengen of door
het hoold gegaan. —deuken, h. w.
de deriken nit lets kloppen. —dieven , b.
w. gemeenz. ontstelen. —dichterlijken , h. w. het dichterlijke wegnemen,
ondichterlijk rnaken.
yr. —dobbelen, b. w. door dohbelen
ontrooven. •, 0. w. met Z.. door dobhelen
ontgaan : Den flood ontdobbelen. —doeken, b. w. den dock of de doeken wegnemen. --doen 0 /1 reg b. w. te Met doers,
veroorzaken, dat lets met gedaan zij : a Wat
eens gedaan is , kan amen nimmer ontdoen.
4s- (zich), w. w. zich van lets bevrijden Zielt
van iemand, jets , zijne klee'reu ontdoen.
—doken, verl. dw. van ontrItiiken.
—dolf, veal. tijd van ontdelven.
y en, veal. dw. van ootdelven. —donkeren, b. w. weinig gebrnik. antvreernden ; heimelijk ontnemen. -dooijen,
0. w. met L., dooijen : De slazen z if tt reeds
ontdoold ; fig. Zijne bears is nog niet
ontdooidt, nog niet weer gevuld. b. w.
doen dooijen, dons maken. —dooijing 9
y r. —dook vent. tijd van ontdriiken.
—draaijen, b. w. losdraaijen : Eerie
schroej ontdraaijen ; fig. gemeenz. op evne
listige wijze ontnemen, of never op eene
listige wij ze voor zich ‘'erkriken , wat ern
ander hoopte te erlangen : Ietnand lets of
eene bans ontdraaijen. '"-, o. w met Z.,
enkel in het veal. dw. fig. gemeenz.: Hii is
het ontdraaid, hij heeft zich stilletjes nit de
voeten gemaakt en is alzoo van (lie netelige
zaak afgekomen. —draaijing, yr.
—dragen, ongel. h. w. door wegdragcn
ontstelen. —draven, o. w. met Z.,
dravend ontkomen ; fig. ontvlieden, ontwijken. —dreef, y ea. tijd van
ontdrijven. —dreven, y en!. dw. van
ontdrijven. —drijven, ongel. b. w.
drijvend ontnemen of ontjagen : lemand
eene menigte vee ontdrifven ; fig. met
kracht ontnemen. '"-, 0. W. met Z., drijvend
ontwijken of ontkomen. —drijver, m.

Duf
—droeg, tijd van ontdragen.
—droop , veal. tijd van ontdruipen.
—dropen, veal. dw. van ontdruipen.
—droppelen, o. w. met Z., hij droppels
ontyalien. —droppen, o. w. met Z.,
ontdroppelen. —druipen angel. o. w.
met Z., onidroppelen. —druppelen,
—druppen zie Onidroppelen.
—duiken, onsel. o. w. met Z.. dnikend
ontgaan ; fig. ontwijken. vr.
—duisteren, h. w. de dnisternis van
lets wegnemen, verliehten ; door rniddel van
of
verbergen.
onttrekken
duistertris
—duistering vr. —edelen , enz.

zie Ontadelen, enz. --eedigen,
b. w. van den red onislaan. —eediging,
yr. —eenigen b. w. oneenig maken.
—eeniging, vr.—eerder, m. (des
-5, ntrr. -s,) die onteert. —eeren, b. w.
van de eer berooveti: femand onteeren. Eene
maagd onteeren, Naar den maagddom ontnemen. Zijne familie of Zich onteeren.

—eerend, (-er, -st.)

b y. dat tot oneer

st rek t. —eering, yr.

Ontegensprekelijk, (-er,

•st.) by. en
bw. wat niet tegengesproken worden kan.
—sprekelijhheid, yr. —staanbaar, (-der, -st.) by. en hw. datgene,
waaraan men gee!) , tegenstand kan bieden.
—staanbaarheid, vr.—woordig,
b y . niet tegenwoordig, afwezig. — woor—zeggelijk, (-er, -st,)
digheid
bv. en bw. waartegen men niets met vioordea
kan inbrengen. —zeggellijkheid, yr.
Onteigenen , b.w. van een' bijzonderen
in ern' algemeenen eigendorn veranderen :

Om spoorwegen te kunnen aanleggen , moet
de staat yea onteisenen. —eigening,
y r. het onteigenen : Titans hebben self
eene wet op de onteigening.

Ontelbaar,

(-der, -St,) kr. en hw. niet of
mocijelijk te teller). —telba,arheid,
yr. —tembaar, (-der, -MO by. en bw.
niet of niet gemakkelijk te temmen. -temmelijk, (-er, -st.) bv. en bw. ontembaar. —temmelijkheid, yr. —erfenis, yr. onterying. —erven , b.w. van
de crienis nitsluiten voor zoo verre milks
door den erfmaker zelven geschiedt : Emit'
verkwistenden noon onterven.-erving, yr.
Ontevreden, (-er, -st,) b y. niet te vreden,
misnoegd. —held, Yr.
Ontfermen (zich), w. w. iemand zijne
barmhartigheid doen ondervinden : Ontferm
ntijner of over mij. —ferming, yr.
mededoogen, barmhartigheid. —fladderen, o. W. met Z. , fladderend ontkomen.
—11.eemen, b. w. door p,elleem van
iemand verkrijgen. —floddderen, zie

— fronselen 9
Ontiladderen.
—fronsen , b. w. de fronsen of rimpels
van (bet gezigt) trekken : Zijn voorhoofd
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ontfronsen. —fronsing vr. —fntselen , b.w. stil ontriemen, inzonderli. kleine
dingen : Iemand jets ontfutselen. — futselling, y r. —gaan onrey. o. w. met
Z., zich van eenc plants verwijderen , ontwijken ; fig. De erfenis ontying hem hij
bekwam ze met. nit het geheugen p,aan :
Zijn naam is mij ontgaan , ik heb dien
vergeten.
in het gaan vooruit komen ;
vermijden. (zieli), w. w. te ver gaan , zich
vergeten. —gaf, verl. tijd van ontgeven.
—gallen, b.w. de gal nit de (visch)
nemen; fig. aDe boars ontgallen.D VONDEL.
eene netelige zaak redden. —Belden,
ongel. b. w. voor iets boeten , de straf ,
zelden anders dan met laten, moeten, zullen,
als : Hij moest het ontgelden. Hij eel de
misdaad van een' ander' ontgelden. —gelding , yr. —gespen , b. w. losgfspen :
De schoenen ontyPspen. — gesping yr.
—geven (zich), w.w. Eaten varen : Zich
iets ontgeven , loch weinig of niet racer in
gebruik. 4(`-, nit de gedachten laten : Zich
een vermoeden ontgeven. —giftigen , b.
w. bet vergif wegnemen , van vergift ontdoen. —ginbaar by. voor ontginning
vatbaar. —ginnen ongel. b. w. opsnijden : E'en' hags of kalkoen ontginnen.
(onbebouwd land) beginnen te bebonwen :
Men ontgint tegenwoordig overal woeste
gronden --ginner, m. (des -s, mrv. -s.)
--ginning, yr. (mrv. -en,) bet ontginnen ; ontgonnen land. —glansen
—glanzen h. w. den glans van (iets)
wegnemen. —gleden verl. dw. van
ontglijden. —gleed verl. tijd van ontglijden. —gliinpen , b. w. zich door
een' bedriegelijken schijn jets van den pals
schuiven. —glijden, ongel. o. w. met Z.,
glijdend ontgaan: Bet touw ontgleed mij ;
fig. ongemcrkt on tgaan. —glianmen,
angel. o. w. met Z., beginnen te glinimen,
d. i. your vatten. —glippen o. w.
Z., glippend ontgaan, nittglippen : De
paling ontglipte mij. —gloeijen, b. w.
glocijend beginnen te maken ; fig. een'
hoogen graad van levendige begeerten doen
ontslaan, ontvlammen : remands hart ontyloetjen. s _, o. w. met Z. , beginnen te
gloeijen , vuur vattcn ; fig. ontvlammen :
Zijn cooed ontgloeit. —glom,
tijd
van ontglimrnen. glommen, verl.
dw. van ontglimmen. —goden , b.w., van
de goddelijkhcid berooven. —goeden
b. w. onterven ; van zijn toed berooven.
Ilet komt zelden voor. —gold , tijd
van ontgelden. —golden , verl. tijd van
ontgelden. —gon , verl. tijd van ontginnen.
—gonnen dw. van ontginnen.
—gooehelen, b.w. door goochelarij ontnemen. — goockeling 9 yr. -garden,
b. w. lusgorden. — gording , yr. ,
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—grabbelen , b. w. grabbetend ontnemen. —graten h. w. de graten nit
visch) doen. —gravels, ongel. b. w.
gravend ontnernen ; uitgraven. —greep
verl. tijd van ontgrijpen. —grendelen
b. w. de grendels van (eene deur,, enz.) losdoen. —grendeling, yr. —grepen,
venl. dw. van ontgrijpen. —grijnzen ,
b. w. (iemand) de grips afnernen , ontmaskeren. —grijpen , ongel. b.w. grijpend
°rammer). —groef, verl. tijd van ontgraven. —groeijen , o, w. met Z. , outwassen ; fig. Ilfj is de plak ontgro (id , hij
is te mid genorden , om nog onder de plak
te staari. —groenen , b. w. doen ophouden green te zijn , d. een' onlangs aarigekomere student ender eenige plegtigheden
en bij can vrolijk glas wijri als akademicburger opnemen. —groening , yr.
(tnrv. -en.) —groenpartij , yr.
—groeven , b. w. fig. ontrirnpelen.
—gronden , b. w. in den landbouw ,
ontginnen ; den frond van onderen wegnemen en alzoo doen instorten. —gronding , yr. —guichelen , b. w. ontgooehelen. —gtannen , b. w. misgurnien.
—haal , o. (des -s,) bejegening , behandeling omtrent iemand , die ons bezoekt
remand een goed of een slecht onthaal aandoen.* -, het betoonen van yriendschap door
een' maaltijd het onthalen : Ken onthaal
op een' goeden maaltijd. hen sober onthaal.
—haken , b. w. loshaken. —baking,
y r. —ltalen , w. aflialen , halend ontnemen ; een onthaal aandoen : 11; wend
vriendelijk door hem onthaald. remand op
een' defti gen maaltijd, op een heerlijk glas
wijn onthalen.—haling , yr. —halsteren , b. w. den halsteraldoen. — halzen , b. w. on thoofden. —halzing , yr.
—Isanden , h. w. onhandig zijn Dat
onthandt mij. —handing , yr. —haren b.w. van haar berooven. —baring,
yr. —barnassen , b.w. (iemand) bet
harnas uittrekken ; fig. ontwapenen , verzwakken. —Marten , b. w. fig. ontmoedigen , (iemand) den mocd benemen. -haspelen , b. w. van den baspel afdoen of
afwinden. —hearten, b. w. (het gebechte) losmaken ; van het hecht berooven.
—heffen , °nye!. b. w. door ophefren
wegnemen ; fig. (van iets onaangenaams)
bevrijden : Ik ben van dien last , die zorg
ontheven. —hefting, yr. —laeiligen,
b. w. iets doen hetwelk met de heiligheid
van eene zaak in strijd is : Men ontheiligt
Gods naam , den zondaq , enz. —heiliger,, m. (des -s, mrv. -s.) —heiliging,
y r. —heiligster, yr. (mrv. -s.) —lteisteraar,, m. (des -s, mrv. -s,) die ontheistent. —laeisteren , b. w. van helderbeid, sieraad of glans berooven ; verwocsten.
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geboorte,*-, veil, morsig. -tijddigbeid,

Bet zal niet ligt meer voorkomen. —beisvr. —tijdiglijk, bw. Ontijg, verbastering, vr. —helderen , b. w. van
tering van ontijdig, welke geese navolging
helderheid berooven —hengselen, b.
verdient.
w. van zijnc hengsels losmaken. —hersenen, w. bij verloskund. (een kind) de Ontijlen, o. w. met Z., ijlend ontkomen of
ontsnappen. —ijveren-, b. w. weinig
hersenpan met een werktuig ontnemen,
gebruik. den jiver van (iemand) doen verwanneer de moeder niet kan verlost worden ;
flaanwen. —ijzeren, b. w. de hoefijzers
fig. Onthersend, ontbloot van schranderheid.
van (een paard) afnemen ; ontboeijeu. (On—heupen, b. w. uit het gewricht
tilbaar, b y. niet te Wien. Ontilder heup wringen : Ontheupt zijn, eene
baarheid, y r.) —jagen, gel. en
ontwrichte heup hebben. --heaping, yr.
ongel. b. w. door jagen ontvoeren of ontne—heven, verl. dw. van ontheffen. -hief,
men. '1', o. w. met Z., door jagen ontkomen.
verl. tijd van ontheffen. yen'. tijd
—jaging, vr. —jeugden, b. en
van onthouden. —hijliken , b. w. weinig
o. w. met Z.. weinig gebruik. oud makes of
gebruik. onthuwen. —hokkebanden,
worden. —kakelen, b. w. gemeen , door
b. w. losmaken van den band , waarmede men
kakelen ontnemen. — kallen, b. w.
in een hok gebondcn is; fig. in vrijheid
gemeenz. door kallen ontnemen; van bier:
stellen ; beroeren. —hoilen o. w. metZ.,
Hij liet zich niet ontkallen, dat hij het doen
hollend ontloopen. —hoofden, b. w.
kon, wat men ook zeggen mogt, hij hield
(iemand) het hoofd afslaan. —hoofding,
staande, dat hij het doen kon. —kamy r. —hoornen,.—horenen, b. w.
m en, b. w. loskammen. —kapen,b. w.
van de horens berooven. —]loud, o. (des
behendig ontnemen. —keeren, b. w. fig.
-s,) gemeenz. herinnering ; verblijfplaats,
weinig gebruik. ontnemen. —kenbaar,
waar men zich eerie wiji onthoudt. —hou—kennelijk, by. loochenhaar. -kenden, onreg. b. w. bevatten, itihouden, doch
nen , b. w. loochenen , niet erkennen: Hij
weinig gebruik.; in bet geheugen behouden:
antwoordde ortkennend. Een ontkennend
Onthoud liet wel. terug !louden : Den
woordje. —keener, —kenning,
arbeider zijn loon onthouden. "-(zich) , w.
vr. (mry . -en.) —kenster, y r. --kenw. zijn verblijf houden ; zich afhouden : lk
ster, y r. —kerkeren, b. w. nit den
zal er mij steeds van onthouden. Ik kon tnij
kerker ontslaan of verlossen. —kerkeniet van lagchen onthouden. -houdend,
ring , y r. —kernen, b. w. de kern nit
b y ben bw. ma tig. —houden.dheid, yr,
lets halen, eigenl. en fig. —ketenen, b.
matigheid. —bonder, m. als Een goed
w. van de keten of den ketting losmaken ; fig.
onthouder,, iemand [net een goed geheugen.
ontboeijen. —ketening, y r. —kibbe,
die jets terug hondt. --hooding, yr.
len b. w. door kibbelen ontnemen. —kiehet onthouden ; matigheid, ingetogenheid.
men , o. w. met Z., beginnen te ontsprui—hozen, b. w. (iemand) de hozen of
ten ; fig. ontstaan , opkomen. —klaaukousen uittrekken. —huiden, b. w. van
wen , b. w. van de klaauwen berooven ; fig.
de huid berooven. —huiven, b. w. van de
in scherts, op eene diefachtige wijze ontnemen,
huif ontdoen. —hulden, b. w. fig. weinig
ontvreemden. —kleeden , b. w. uitkleegebruik. onteeren. —huldigen, b. w. fig.
den. Sprw. Men moet zich niet ontkleeden ,
onteeren, —huldiging, yr. -hulding,
eer men naar bed gaat , men moet zijn goed
yr. —Mullen, h. w. van hill of kapsel
voor den dood niet wegschenken.*-,scheepsw.
berooven ; fig. ontblooten. —hulling, vr.
het tegendeel van bekleeden. --kleeding,
—hunkeren, b. w. door hunkeren van
y r. —klemmen, o. w. met Z., nit de
iemand verkrijgen. —hunkering, vr.
klem, d. uit angst en droefheid, geraken.
—huppelen, o. w. met Z., huppelend
—kleuren, b. w. de kleur van of nit
ontwijken. —hutsen, b. w. fig. ontstellen,
(lets) wegnemen. —kleuring, yr.
ontroeren, verlegen maken ; bijna enkel in bet
—klimmen, o. W. met Z., klimmend
verl. dw. : Onthutst, ontsteld, verlegen, doch
ontkomen. —loom, verl. tijd van ontin een' geringen graad. —huwen, b. w.
klimmen. —klommen, verl. dw. van
(gehuwde lieden) scheiden en hun' edit
ontklimmen. —klongelen, zie Ontontbinden.
klungelen.—kluisteren, b. w. van
Ontieg, zie Ontijg. —tijd, m. onbede kluistersontdoen; fig. ontboeijen. -kluishoorlijke tijd :1'e ontijde , op cm' ongelegere
tering, yr. — kluwenen , b. w. (een
tijd, buiten tijds. —tijdelijk , bw. or[tijkluwen) afwinden ; fig. langzaam en in
diglijk. m. en y r. ontijdige
behoorlijke orde on twi kkelen. -knevelen,
vrucht. —tijdig, (-er, -st,) b y . en bw. op
b. w. door knevelarij ontnemen ; (emit
een' ongewonen tijd: Zijne ontijdige komst.
geknevelde) losmaken. —kneveling, yr.
*-,dat B een' toereikenden tijd heeft gehad.om
—knoopen; b. w. losknoopen ; fig.
tot volkomenheid te geraken : Eene ontijdige
oplossen, ontbinden, ontwarren. —knoovrucht ; van Kier: Eene ontijdige bevalling ,
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ping, y r. (mrv. -en,) het ontknoopen ;
inzonderh. in een tooneelstuk , slot , waarin
de knoop wordt ontward. —koeht, veil.
tijd en veil. dw. van ontkoopen.
ren, b. w. nit een' kotrer nemen. -komen,
onreg. o. w. met Z., wegkomen : Hij ontlavant
gelukkig. *-, van onaangename omv
heden bevrijd worden ontkwam het
gevaar,, den dood. —koming, y r. -koopen, onreg. b. w. datgene koopen, waarnaar
een ander staat: Ik ontkocht Item dat paard.
—koppelen, b. w. het p,ekoppelde
losmaken Een juk ossen ontkoppelen.
—koppeling, y r. —korsten, b. w.
de korst van (iets) wegnemen.-korsting,
y r. —kraehten , b. w. krachteloos
maken. —krachting , y r. —kransen, b. w. van den krans of de kransen
berooven. —kreuken , b. w. de kreaken
nit (iets) Maker). —kroonen b. w. de
kroon ontnemen ; fig. berooven. —krooning y r. —kroop verl. tijd van
ontkruipen. —kropen verl. dw. van
ontkruipen. —kruipen, ongel, o. w. met
Z., kruipend ontkomen. —kuipen , b. w.
fig. door kuiperij ontnemen. —kurken
b. w. de kurk van (eene flesch) trekken.
, yen!. tijd van ontkomen.
—laarzen , b. w. (iemand) de laarzen
nittrekken. —laden, ongel. b. w,
lading uit (jets) halen Men ontlaadt een
schip ,een geweer. 4-, in de natuurk. van de
electrieke stof bevrijden. laden, in. die
of dat ontlaadt. —lading , y r. -lasten,
b. w. van een' last bevrijden : Iemand van een
pak ontlasten ; fig bevrijden Iemand van
zorgen ontlasten. Zijn hart tegen een' vriend
ontlasten. *-(zich), w. w. zich bevrijden ;
zijn gevoeg doen ; van rivieren, enz. nitloopen:
De IJssel ontlast tie/t in de Zuiderzee.
—lasting , vr.(-en.) het ontlasten; inzonderh. buikzuivering; het nit den buik ontlaste, afgang. —lastplaats, y r. plaats, waar
schepen ontlast worden. --laden, ongel.
b. w. bij smeden, weeker of zachter maken
boven can zacht vuur: Staal ontlaten ; fig.
vermurwen.*-, o. w. met Z., van het weer,
zachter worden. —lating, vr.—lauweren w. van eete lauwerkrans berooven.
—leden , h. w. lid voor lid afsnijden en
onderzoekcn : Men ontleedt dieren ,planten,
enz. ; fig. stuk voor stuk aantoonen : Men
ontleedt eene redevoering , zijn gevoelen.
*-, vaneen rukken ; onderscheiden , verklaren.
--leder , m. (des -s, mrv. -s.) ledigen , b. w. ledig maken : Een vat ontledigen.' * vrij maken: !errand van iets onleedigen, doch weinig gebriiikelijk. Nzieh), w.
w. van zijne vermoeidheid nitrusten. —lediger, m. (des -s,inrro.-s.)—lediging, vi'.
—ledigster, y r. (mrv. -s.) -leding, yr.
—leedkamer,vr.-leedkuude, yr.

Onti
ontleedkunst. —leedkundig, b y. in de c
ontleedkunst ervaren ; over de oritleedkunde
handelende. —leedkundige m. en
vi'. (des -n, -n.) —leedkunst, yr.
kunst om dieren , enz. te ontleden. —I eedmes O. —leek, verl. van ontlijken.
—I eenen, h. w. van iemand leenen ; doe!'
meestal fig. « Daarvan ontleent zij al hare
bcrallig held. » Zou ontleenen aan niet de
Yoorkeur verdienen ? —leening , yr.
—leeren , b. w. vergeten , ailveren ; doers
vergeter., alleeren. —legeren , b. w. de
belegering van (eerie plaats) opheffen.
—legering yr. —leggen s onreg. en
gel. b. w. uit de gedachteri brengen ; alweren;
afwinnen, van hier:gemeenz. lk zal' t u wet
ontleggen , ik zal u wel voornit komen.
afslaan. Het woord komt zelden meer voor.
—lei, zie Ontleade. —leid verl. dw.
van ontleggen —leide, verl. tijd van
dw. van ontlijontleggen. —leken
ken. —leken zie Ontlekken.
--lokken , o. w. met Z., lekkend ontval-lendenen —leaden zic
Ontheupen. —liep, ver!. tijd van
ontloopen. verl. tijd van ontlaten.
—lijken on9 el. o. w. met Z., weinig of
niet meer in gebruik, er niet meer zoo nitzien,
als voorheen. —lijmen , h. w. (het
yr.
gelijmde) losmaken.
—lijsten b. w. de lijst van (een' spiegel,
enz.) nemen. —lijsting vr. ijven
b. w, ornhrengen dooden. —lijving , yr.
.—loken, verl. dw. vats ont luiken.
—lokken, b. w. door lokken ontnemen
Iemandzijne duivenuitlokken ; doch meestal
fig. door uitlokken van iemand te we:en
komen: Iemand een geheim ontlokken.
—lokking, yr. —looden, b. w. het
lood van (lets) alnemen. —look , yeti. tijd
van ontluiken.—loopen, ongel. o. w. met
Z., door loopen wegkomen , zich te voet snel
verwijderen; van bier: Hij is zijn' geleider
ontloopen; fig. .Hij is zijn' meester te vroeg
ontloopen, is niet bekwaam gevoeg. Die twee
ontloopen niet veel, verschillen
weinig. Uwe jaren ontloopen den mijnen
niet veel. ontyloeijen Zijn water ontloopt hem , hij kan zijn water niet honden.
—looping, y r. —looveren, b. w.
van bet loot berooven. —lorren , b. w. op
Gene bedriegelijke wijze ontfutselen. --lorsen , b. w. weinig of filet gebruik. door
lorsen ontvreemden. —losselljk , by.
oplosbaar; fig. verklaarhaar. —losses, b.
w. weinig gebruik. losmaken, ontknoopen;
bevriiden ; ontlasten ; ontiaten , doen
smelten; ontwarren. —lossing , yr.
—luiken, ongel. h. w. openen ; van bier:
openbaar
Zich ontluiken, zich openen.
maken, ontdekken als b. w. komt het zelden
o. w. met Z., langzaam open
meer voor.
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gaan , inzonderh. van bloemen ; fig. a Mijn
hart ontluikt frier met de cozen. »
, yr. —luisteren , b. w. van
luister, glans, fiat, enz. (Zie Luister ,)
berooven. —luistering, yr. —maagden , b. w. van den maagddom berooven.
—maagding, yr. —magten, b. w.
van zijne magi, berooven. —intsgtigen
b. w. van magt of gezag berooven. —maken , b. w. afbreken , vernietigen ;
krachteloos maken. In de laatstgemelde
beteekenis kornt het zelden meer voor.
door vermaken aan een' ander' van jets
berooven : Zen oom ont maakte hem , uit
hoofde van zijn slecht gedrag , al zijne
aanzientilke bezittingen. —making, yr.
—mannen , b. w. (eery man) van het
vermogen tot voortteling berooven. Van de
vroegere , beteekenissen : van de mannelijke
eigenschappen berooven, — den moed
benemen , — van het !even beroven, —
van mansehap ontblooten , komt thans
welligt Beene enkele meer voor. —manning, yr. —mantelen b. w. fig. van
vestingwerken berooven Eene stad ontmantelen. —maskeren , b. w. van het
rnasker berooven ; fig. in zijne ware gcdaante
vertoonen: Een , bedrieger antmaskeren.
—maskering, yr. —masten, b. w.
van den mast of de master' berooven.
—menscht , by. van al het menschelijke
heroofd , ournerischeldk , wreedaardig ,
harbaarselt. —mergen, b. w. van merg
berooven; fig. uitputten , verzwak ken.
—modderen, b. w. van rnodder
bevrijden. —moedigen , b. w. moedeloos
maken, (iemand) den moe 1 beriemen.
moeten o. w. met Z., tegenkomen ;
fig. vindeo , aantreffen ; overkomen : (Fat
wreedheid is hart,- laatst ontmoet ! *-,
bejegenen. Sommigen noernen het b. w.
—moeting, yr. (mrv. -en,) het ontmoeten ; wedervaring. —momenen , b.
w. ontmaskeren. —momming , yr.
—mossen, b. w. van mos zuiveren.
--munten , b. w. (eene oude munt)
vernietigen.*-, o. w. met Z., als: Ilij is mij
geheel ontmunt , ik herken zijne gelaatstrekken niet meer. --muren, b. w. de
muren van (eerie vesting) wegnemen,
ring, y r. —nagelen , b. w. de navels
van . . . uittrekken ; de nagets van .. .
afsiiijden ; van vernageld gesehut , weer
bruikhaar maken. —nam verl. tijd van
ontriemen. —nemen, ongel. b. w. iemand
van het bezit eener zaak beruoven : remand
geld ontnemen,*-, wegnemen. —neming,
y r. —nestelaar, m. (des -s, mrv. -s,) die
ontnestelt of nit het nest neemt. —nestelen , b. w. uit het nest :nemen ; fig. uit het
bed ligten ; vroeg doen opstaan. —nestelen , b. w. de nestels van (iets) losmaken.

Ontre
-nesteling , y r. ---nevelen, b. w.
van den !level bevrijden ; fig. verhelderen.

—nomen vent. dw, van ontnemen.
—noppen , b. w. de noppen van (lets)
wegnemen of doen verdwijnen ; fig. verslijten.

—nuchteren 9 b. w. nuchteren maken:
Iemand door gevoelige slagen ontnuchteren;
fig. bevrijden. *-, (iemand) can ontbijt geven.
w. w. des morgens jets gebruiken,
ontbijten. o. w. met Z., weder nucliteren
worden.—nuelttering yr.
Ontoegankelijk (-er, .st,) b y. ongenaakbaar. —ganIkelijkheid yr.
—gevend ( -er, -st,) b y. niet toegevend,
onverzettelijk , streng. —gevendheid
y r. —vrieselijk by. dat niet toe vriezen kan.
Ontoogen , b. w. (iemand) de oogen
uitsteken , hem van het gezigt berooven.
Ontoomelijk (-er, -st,) by. niet of
moeijelijk to betoomen.
Ontordenen , b. w. in wanorde brengen.
-ouderen,b.w.van zijne ouders berooven.
-pakhen, b. w. lospakken , uitpakken.
-pakking, yr. -panden, b.w. (verpande goederen)lossen.—panding, y r.—pekelen, b. w. de pekelachtigheid doen
verliezen. —planten, b. w. (fret geplante)
uitroeijen. —planting , y r. —pleisteren , b. w. de pleister of pleisters van
(lets) weguemen. —pleiten , b. w. door
pleiten oritnemen of doen verliezen.
fen , o. w. met Z., in de scheik. plotseling
en met gedruiscb vuur vatten. -plolting,
y r. —plooijen, b. w. de plooijen van
(iets) losmaken : Ontplooide wieken.
--plo p s, vent. tijd van ontpluizen. -plozen, verl. dw. van ontpluizen. -pluimen,
b. w. van pinimen of veeren berooven.
—pinizen ongel. b. w. wegnemen; fig.
onderzoeken. —plaizing, yr. —plukken, h. w. plukkend ontnemen. —plainderen
w. plunderend ontnemen
afplunderen. —plundering, yr.
—poorteren, b. w. onthurgeren.
—poortering y r. —pragchen, b.
w. alpragehen. --praten, b. w. afpraten,
uit het hoof(' praten. —preeken, w.
door Lange en welsprekeude voorstellinp;en
ontraden.-preAking,vr. -purperen,
b. w. van het purper (als een eereteeken)
berooven: —raadster, y r. (mvr. -5.)
—raden, ongel. b. w. af'raden. -rader,
m. yr. —rafelen , b. w.
losrafelen, ontwarren. —ramponeerd,
by. gemeenz. van een vaartuig, welk door
storm , enz. onbruikbaar is geworden: E en
ontramponeerd schip. —randen, b. w.
den rand of de randen van (iets) wegnemen„
_rapen , b. w. rapend ontnemen.
—redderen , b. w. reddeloos maken.
—reddering 9 y r.
verl. dw.
79
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van ontrijden. —reed , verl, tijd van
ontrijden. —reeg , yell. tijd van ontrijden.
—rees , verl. tijd van ontrijzen. -regen,
verl. dw. van ontrijden. —reinigen, h.
Mi . onrein maken, bezoedelen. —reiniging , vr. —remmen, b. w. den
remketting van (een' rijtuig,) losmaken.
—rennen , o. w. met Z., rennend ontkomen of ontloopen • —rezen,veri. dw. van
ontrijzen. —ried , y ea. tijd van ontraden.

—riemen , b. w.

ontgorden.

—rijden ,

onyel. b. w. op een rijtuig ontvoeren. *-, o.
w. met Z., rijdend ontkornen of ontsnappen.
—rijding , yr. —rijgen , °riga b. w.
losrijgeri. —rijven , b. w. ongemak
veroorzaken , van lets berooven , dat men Met
wel ontberen kan : Dat ontriet mij seer.
—rijving , y r. —rijzen 9 onyel. o. w.
met Z., ontstaan , ontsprniten. —rimpelen , b. w. de rimpels van (het voorhoofd)
wegnemen , glad maken. —risten , b. w.
van de rist nemen : Vijen ontristen. -roeijen , h. en o. w. met Z., roeijend ontvoeren
of ontkomen. —roeren , b. w. fig. in eene
onrnstige bewep,ing brengen ; zcer verontrustten , sterk aandoen of bewegen : lk werd op
die tijdiny seer ontroerd. *-, o. w. met Z.,
bevig ontstellen. —roering, yr. -roesten , b. w. van roest zuiveren. --rotten,
b, w. losrollen : De oproervaan werd ontrold.
*-, op de wijze der zakkerollers ontnemen :
Die scitavuit ontrolde hem zajnebrievetasch.
*-, 0. w. met Z., rollend ontyallen ; fig.
ontglippen, —ronselen, h. w. ronselend
ontnemen. —rooinen , b. w. afroomen.
Ontroostbaar,, (-der, -st,) 1w. en bw.
Met to troosten , troosteloos. -baarheid,
yr. —elijk , (-er, -st,) b y. en bw. ontroosthaar.
Oatrooven , b. w. (roovend) met geweld
ontnemen. --roofing, yr.
Ontroraw,, yr. trouweloosheid. *-, (-er,
-st,) by. en bw. trouweloos. —elijk , bw.
—igheid , vr. ontrouw.
Ontruim.en , b. w. engte veroorzaken , de
ruirnte verminderen : De:e tafel outruiint
het verirek. *-, door het wegnernen van lets
plaats maken : Eerie zeal ontruimen , er nit
gaan.*-, verlaten : Een huffs ontruimen , er
nit trekken. De besetting ontruinide de
vesting in stilte ; fig. Een ambt met den
dood ontruimen. —ruiming 9 yr. -rukken, b. w. met geweld losrukken : remand
aan het yevaar ontrulken. *-, met geweld
ontnemen. —rukking, y r. -runnen,
zie Ontrennen . —rusten , b. w. van
rust en stilte berooven ; onrust bij (iemand)
verwekken. *-(zich), w. w. zich ongerust
maken. —rusting , y r. —schadigen,
b. w.schad!:oos stellen. —schadiging ,
yr. —scha,gchelen , —schagcheren , bi w. door schajchciarij ontnemen.

Outs
—schakelen , h. w. de schakels van
(eerie keten) losdoen : Eene keten ontsc hakelen ; fig. on thinden , losmaken, afscheiden ;
ontvouwen , nitleggen , verklaren —scha,keling , vr. —schaken , b. w. door
schaking ontvoeren; lig. ontvoeren , rooven.
—schaking , yr. —schepen , b. w.
uit een schip laden : Goederen ontschepen.
—scheping, yr. —schepteren , b.
w. van den schepter, en wat daaraan verbonden is, berooven. —scheuren , b. w.
door losscheuren ontnemen ; fig. Zich aan
jets ontscheuren, mil met geweld aan jets
ontrukken. —schieten , ongel. 0. w.
met Z., snel ontglijden of ontvallen : Het
ontschoot mij uit den arm. *-, missen,
feilen : Dot ontschiet mij yeweldiy. Bat
ontschoot hem, hij kreeg het niet. *-, nit
het geheugen gaan : Het is mij ontschoten.
—schieting, y r. —schipperen , b.
w. (iemand , die sehipper is,) afzettert ; fig.
van eene waardigheid berooyen.—schoeijen , b. w. (iemand) de schoenen uittrekken ; fig. Boomen ontschoeijen, de aarde
om hnnne wortels losmaken. Tanden ontschoeijen , het tard y leesch om de tanclen
losmaken. —schoeijing , yr.-school,
verl. tijd van ontsehieten. —sclaorsen ,
b. w. de schors van (b. v. een' boom) Atom
—schorsing , Tr. —schoten , verl.
dw, van ontschieten. —schroeven , b.
w. losschroeven. —schuldigen , b. w.
van sch ri Id vrijspreken , verschoonen , sic

Verontschuldigen. —scltuldiger, rn. (des -s, sure. -s.) —schutdiging , yr. —schuldigster, yr. (wry.
-s.) —sieren , b. w. het sieraad benemen :
Die tafel ontsiert het vertrek. —siering ,
yr. —staan , onreg. b. w. het beslag van
(lets) opheffen; nit de gevangenis verlossen ;
van eene verbinteni3 onthelren : Iemand van

een' eed ontslaan. Een' knecht uit de
dienst ontslaan. Krijgsvolk ontslaan.
Iemand uit een ambt ontslaan ; fig. van jets
drukkends bevrijden: Van moeite ontslaan.
*-(zich), w. w. als: Zich van lets ontslaan,
d. i. ontdoen of bevrijden. —slag, o.
vrijlating : Ontslag van aangehaalde goede.

ren , nit de dienst , van een ambt, van een,
eed. Zijn ontslay nenien , vragen. Iemand
sijn ontslag 8-even. —slagbrief, m.

—slagen , y eti. dw. van ontslaan. —slaken , b. w. ni t de boeijen ontslaan ; fig.
bevrijden. —slaking , yr. —slapen ,
°riga o. w. met Z., in slaap vallen ; rneestal
fig. (een* zachten dood) sterven. —slaping , y r. —slepen , b. w. slepend
ontdragen of ontnemen. —slibberen , o.
w. met Z., door slibberigheid ontglijden :

De paling is mij ontslibberd. —sliep ,
verl. tijd van ontslapen. —slippen , o. w.
met Z., slippend ontvallen , fig. ontsnappen.
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--sloeg ,

vent. tijd van ontslaan.

Oats
-sloop,

verl. tijd van ontsluipen. --sitoot , verl. tijd
van ontsluiten. —slopen , veil. dw. van
ontsluipen. —sloten , veil. dw. van
ontsluiten. —sluijeren , b. w. den
sluijer afdoen ; fig. duidelijk maken ,
openbaren, aan het Iicht brengen. *-(zich) ,
w. w. den sluijer aileggen. —sluijering ,
y r. —sluisneren, o. w. met Z., insluimeren ; fig. in den verhev. st. sterven ,
ontslapen. —sluipen , ongel. o. w. met
Z., sluipend ontkomen. — sluiping , vr.
—sluiten, ongel. b. w. lossluiten , open
sliiiten ; door ontsluiting (van eene gevarigenis , enz.) vrijlaten ; oritdekken ; ontwikkelen,
openen : De bloemen ontsloten zich reeds
vroeg ; fig. Zen hart voor iemand ontsluiten. *-, iii tleggen , verk laren • -- si leiter ,
In. —sluiting , y r. —sluitster,, yr.
—smeeken, h. w. afsmeeken. —snappen , 0. w. met Z., ongemerkt ontkomen :
Brij ontsnapte heden aan de waakzaarnheld van den slotvoogd. -- snapping ,
vr. —snaren , b. w. de snaren van (een
speeltuig) afnemen. —snellen, o. w. met
Z., snel ontvlugten. —snoeijen, b. w.
wegsnoeijen. —snoeren , b. w. (lets, dat
gesnoerd is ,) losmaken ; (dat aan een snoer
geregen is) losdoen ; fig. nit elkander drijven ;
bevrijden. —sabering , yr. —snoot,
veil. tijd van ontsnuiten. —snoten , veil.
dw. van ontsnuiten. —snuiten, ongel. b.
w. op eene looze wijze ontnernen. —spannen , ongel. b. w. de spanning van (iets)
doen ophouden: De snaren of Den boog
ontspannen ; fig. Den geest of Zich ontspannen , den gewonen arbeid voor eerie
poos staken. —spanning , yr. —spartelen ,o. w. met Z., spartelend ontkomen
of ontsnappen. —sparteling, y r. -spatten, o. w. met Z., ontspringen. —spekken , b. w. fig. ontspinten. —spelden ,
b. w. losspclden. —sperren , b. w.
openen , ontsluiten. —spinten, b. w. bet
spirit van (iets) wegnemen. —springen ,
ongel. o. W. met Z., springende onstaan : Uit
den slaap ontspringen. *-, huppelen ; rnet
opborreling voor den dag kornen : De Rijn
ontspringt uit de Zwitsersche gebergten, in
Zwitserland ; fig. voortkomen; aan het
bloeden geraken ; met een' sprong ontkomen ;
fig. Den dans ontspringen, den dood
ontkomen. —springing, y r. -sprong,
yen!. tijd van ontspringen. —sprongen. ,
veil. dw. van ontspringen, —sproot ,
veil. tijd van ontspruiten. —sproten,
veil. dw. van ontspruiten. —spruiten ,
ongel. o. w. met Z., beginnen nit to spruiten;
fig. ontstaan ; afkomen , afstammen: Uit een
edel geslacht ontsproten. —staan , onreg.
o. w. met Z., een' aanvang nemen , opkomen :
Er onstond een hevige storm. Waar is die

brand ontstaan? Daaruit is inenige twist
ontstaan. De onweders onstaan nit uitdamp ; ngen. Er ontstond oproer,, brand. *-,
ontsteken: Het geld onstond on:. —stale,
veil. tijd van ontsteken. —stal , veil. tijd
van ontstelen. —stallen , b. w. nit den
stal laten. —stapelen , h. w. stuk voor
stuk van ceiv stapel nemen. —stapeling,
yr. — stappen , o. w. met Z.. met groote
stappen ontkomen. —stekelijk , b y . dat
ontstoken worden kan. —steken , °nye&
b. w. open steken , opsteken : Een vat ontsteken. Bier ontstekeu. *-,in brand steken: Een
vuur ontsteken ; fig. in de heelk:eene snelle
beweging veroorza ken : Een ontstoken
gezwel , d. 1. een gezwel , hetwelk door den
toevloed van aanpersend bloed aangroeit en
van huiten rood wordt. *-, van vurigen ijver
doen ontbranden : Haar oog ontsteekt het
hart van alle minnaars. remand tot toorn
ontsteken. Pan gramschap ontstoken zijn.
Zich over ieinand ontsteken, weinig in
gebruik , toornig op iemand worden. *-. , o.
w. met Z., in brand raken ; fig. van driften,
gaande raken. —steking, vr. het
ontsteken ; in de heel- en geneesk. scherpte,
die in ongemeen verhitte ligchaamsdeelen
ontstaat. —stekingskoorts , yr.
—stekingsziekte, yr. —steldheid, vr. ontsteltenis. ---steles, ongel.
b. w. stelend ontnemen ; fig. zich op eene
onwettige manier toeeigerien. *-(zich), w. w.
zicli ongemerkt wegmaken. —steling ,
y r. —stellen , b. v r . de goede gesteld
beid van iets doen ophouden : Een speeltuig
ontstellen ; van bier inzonderh. Ontsteld,
hetzij als werkw. of als bijv. naamw. gebrnikt:
Eene ontstelde maag. Het piano is ontsteld.
Eene ontstelde viooi. Het kompas is
ontsteld. Zijne hersens zijn ontsteld. Een
ontstelde pols. Het uurwerk is ontsteld ;
fig. hi.; is iii eene k wade Inim. *-, ontroeren ,

aandoen : Die ai ding heeft mij geheel
ontsteld. Zich ontstellen „ aangedaan worden.
*-, o. W. met Z., ontredderd worden : Dot
uurwerk ontstelt ligt. *.-, ontroerd worden,
schrikken : Ik ontstelde vreeselijk. Wat
ontstel ik daar ! —stelling, yr. het
ontstellen ; ontsteltenis. —steltenis ,
vr. ontroering, schrik. —stemmen , b.
w. (een speeltuig) zoodanig ontstellen, dat
bet valsche toonen geeft ; fig. uit zijne
gewone stemming b rengen. *-, o. w. met Z.,

ontstellen : Een speeltuig ontstemt bij het
vervoeren al zeer ligt. —stentenis ,
y r. bij regtsgel. verzuim, mange( : Bij
ontstentenis daarvan moest hij al de kosten
dragen. —stichtelijk , (-er, -st,) bv.
ontstichtend. —stichtelijkheid , yr.

—stichten ,

b. w. fig. ergeren , ergernis

or aanstoot geven. —stichter, m.

—stichting , y r.

— stichtster,, yr„
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—stoken dw. van ontsteken. -,
bv. in de geneesk. van zieke deelen , gezwollen en rood. —stolen, y en!. dw. van
ontstelen. —stond veil. tijd van ontstaan.
—stoof, veil. tijd van ontstuiven.
—stoppen , b. w. de stop van (iets)
afdoen. —stopping, y r. —stoven,
veil. dw. van ontstuiven. —straten , b.
w. de straten van (eene stad, enz.) wegnemen. —streden y eti. dw. van ontstrijden. —streed, veil. tijd van ontstrijden.
—streek, veil. tijd van ontstrijken.
streken, dw. van ontstrijken.
—strengelen, b. w. losstrengelen,

-strengeling, yr. -strijden ongel.
b. w. door strijden ontrooven; afstrijden, d. i.
door twistredenen uit het hoofd praten.
—strijken, ongel. b. w. (door strijken of)
door list ontnemen. *-, o. w. met Z., schielijk
ontkomen. -strijking, Yr. -strikken,
b. w. losstrikken ; fig. ontrooven, ontstelen.
—strikking, yr. —stroomen o.
w. met Z., in een' stroom ontvloeijen.
—stroopen , b. w. door strooperij
ontnemen. —strooping, y r. —struiken , b. w. van struikgewas zniveren ; fig.
nitroeijen. —stuiven, ongel. o. w. met Z.,
fig. zich in aller ijl wegpakken. —sullen,
o. w. met Z.. ontglijden. —ta.bberden
b. w. den tabberd en de daarmea verbondene
waardigheid ontnemen. —takelen, 1). w.
van het wand ontdoen of berooven : Een
schip onttakelen. —takeling, vr.
—tanden , b. w. de tandem uitbreken of
ontnemen , van de tandem berooven: Die
varkens moeten onttand worden. —tanding, yr. --btarnen, b. w. open tarnen,
lostarnen: Een' naad onttarnen. «Onttarnde
tvapenrokken.D —taming, yr. —tellen , b. w. mistellen. —ternen, b. w.
onttarnen.—terning, vr. -teugelen,
b. w. (een paard) den tengel afdoen of
ontnemen, het van den teup;e1 bevrijden.
—teugeling, yr. —tiegen, °lige&
b. w. enkel gebruik. in den veil. tijd en bet
veil. dw., oattrekken, ontnemen, ont bonder),
ontrooven.
o. w. met Z., enkel gebruik.
in den veil. tijd en bet veil. wegtrekker) , heeat! ekken, zich verwijderen,
—togen, veil. dw. van wit Gegen.
veil. tijd van ontsteken. —tooijen, b. w.
van tooisel beroovet), het tooisel ontnemen.
—tooijing, y r. —toomen, b. w. (een
paard) den toom afdoen of afnemen. —tooming, vr. —tooveren, b. w. van
betoovering genezen , de betoovering doen
-ophouden. —tooverIng, y r. -toppen,
b. w. den top of de toppen van jets wegnemen. —topping, y r. —tornen, b. w.
onttarnen. —Corning, y r. -torsehen,
b. w. torsehend ontnemen of ontvoeren.
—torsehing, Yr. —trallen, b. w.

Out,
de tralien van iets wegnemen. -trekken,
ongel. b. w. aftrekken , ontnemen , wegnemen : lemand zijne genegenheid , guest,
burp onttrekken. Zich can eene
gehoorzaamheid, aan de vervolging onttrekken. met bet bijdenkbeeld van
onregtmatigheid of onregtvaardigheid: Den
arbeider zijn loon onttrekken. —trekking, y r. —trippelen, o. w. met Z.,
trippelend ontkomen. —troetelen, b.
w. aftroetelen. -troeteling, yr. -froggelen , b. w. aftroggelen. —troggeling y r. —trok, veil. tijd van onttrekken. —trokken veil. dw. van onttrekken. —troonen , b. w. aftroonen :
Ientand zijne beminde onttroonen. -, van
den troop stooten of berooven: Een onttroonde vorst. —troo p ing , y r. -trouwen, b. w. het huivelijk van (een paar
door den echt verbonden Wen) ontbinden.
—trouwing y r. *, 0. w. met Z., van
gehuwde lieden seheiden of geseheiden
worden. —tronwing yr. —tuigen
b. w. van tnigazje ontblooten of berooven:
Een onttuigd schip werd in de verte gezien.
—tuiging, yr. —tuinen , b. w.
omtnining van .. wegnernen . van zijne
orntnining berooven.
yr.
-tweernen, b. w. onttwijnen. -tweerfling , y r. —twijnen, b. w. (wat
getwund was) losdraaijed. —twijning,
yr.
Ontuelit, y r. sehending van de eerbaarheid in bet bevredigen zijner driften, inzonderh. bij personen, van wel ke de eenegetronwd
is : In ontucht leven. l ot ontucht verleiden.
beestachtige vol-doening zijner lusten,
zells in bet huwelijk. bw. ontuelitig. —ig, (-er, -st,) by. en bw. tot
nitspatting in bet bevredigen der geslachtsdrift geneigd, of nit doze geneigdheid
voortspruitende: Een ontuchtig
Ontuchtige vrouwlieden. Ontuchtige gebaren. —igheid, yr.
Ontuig, o. gemeenz. slechte waar, die tot
niets dengt: (Fie bee ft u dat ontuig verkocht *-, nitschot ; allerlei nietige dingen ,
Welke met deck gelijk worden geacht.
Ontvademen, b. %v. enkel in: Eene naald
ontvadernen, den draad uit eene naald
trekken. Zie Vadeinen. -vadeuzing,
y r. —vaderen, b. w. weinig of niet in
gebruik, vaderloos maker. o. enkel
in: Sprw. Feel gekals , veel ontvals , waar
veel gesproken wordt,hoort men menig woord,
dat beter gezwegen ware. -vanes's, ongel.
o. W. met Z., zich door een' val verwijderen :
Het bond ontriel mij , viel mij uit de hand;
fig. Zijn rived ontviel (deftiger ontzonk)
hem, verliet hem. ontsnappen, ontglippen : 3ivj ontviel een wooed ; van bier:
Zich lets &ten ontvallen , jets wader
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nadenken zeggen of uiten : Ilij liet zich
ontvallen ,dat hij op reis ging. *-, door een
onverwacht toeval aan iemand ontnornen
worden :
vrouw is haat . ' tnan te vroeg
ontvallen, is te vroeg gestorven. uit het
geheugen gaan : Dal is tnij ontvallen, ontgaan. -vang, m. weinig gebruik. ontvangst.
—vangbaar,, by. dat ontvangen kan
worden. -vangbaarheid, yr. -vangbak, m. bak waarin iets oNevangen
wordt of iets uitloopt. —vangen, ongrl.
b. w. in bewaring, magt of als eigendom
bekomen. krijgen : Geld ontvangen. Hebt ge
wijn' brief ontvangen? Hoe arm di'e vrouw
wag wezen, nooit heeft zij aalmoezen
ontvangen. *-,
erlangen,
verwerven
bekomeri: Vergeving van zonden ontvangen.
*-, niet afwijzen of weigeren , aanneinen : De
kooprnan Wilde het goed niet ontvangen ,
dewijl het volgens zijn beweren beschadigd
was. *-, °abater' . verwelkomen Hij wend
door hare rnoeder ontvangen. *-, b. en o. w.
met 1I.,zwanger of bevrucht worden.-vangenis, yr. bevruchting, het zwanger
worden. — vanger rn. persoon , die
's landsgelden ontvangt: De oudste zoon van
den HeerAbersonis ontvanyer te A.yeworden. Zijn bvoeder was ontvanger der
directe en der indirecte belastingen ; fig.
in scherts, sekreet. *-, ontvangbak. -Yangersdochter, yr. —vangerskantoor, 0.- vangersklerk, rn. -vangersplaats , yr. —vangerspost,
m. vangersvrouw, y r. - yangersweduw, yr. —vangerszoon,
m.—vangerswoning, vr.-vangst,
yr. het ontvangen :
de ontvangst der
brieven. bet ontvangene geld: De ontvangstenkunnen de uitgaven niet dekken.
In ontvangstbrengen , als ontvangen opt eekenen. *-, ontvangerspost ; de wijze, waarop
iemand ontvangt of ontvangen wordt: Zijne
antvangst was alles behalve vriendelijk.
—vankelijk , by. ontvangbaar. -vankelijkheid, yr. —varen, ongel. o.
w. met Z., met een vaartuig ontkomen ; met
een vaartnig vooruit spoeden : De schuit was
mij ontraren. *-, w. met een vaartnig
ontvoeren. lie ook Varen. —vechtbaar, by. dat ontvochten kan worden.
—vechten, onyel. b. w. vechtende
afnemen of ontnemen: Iemand de zege
onlvechten.*-, w. met Z., vechtend ontkomen of ontsnappen IN was het yevaar
spoedig ontrockten. —vechting yr.
—vederen —vearen, b. w, van
vederen of %Term " berooven. —veiligen ,
b. w. de veiligheid aan iets ontnemen
lig maker': « Rene haven ontveiligen. })
—veiliging, y r. --veinzen, b. w.
door het uiterltike en door woorden den schijn
aannemen , alsof iets bij ons niet omgaat,
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verbergen, verhelen, verzwijgen : Ik wil
niet ontveinzen , dat hoar gedrag snij
grootelijks bevreemdt. --veinzing, yr.
—vellen, o, w. met Z., van vel onthloo t
worden , zijii vel verliezen. —veiling , yr.
-en,) bet ontvellen ; ontvelde plaats.
—vesten, b. w. (eerie versterkte plants)
van vestingwerken ontblooten , ontmantelen ,
de vestingwerken van ... slechtvn -vesting,
yr. —veteren, b. w. den veler van .. .
losmaken , losrijgen. —vetering, yr.
—vie!, vent. tijd van ontvallen. —wing,
veil. tijd van ontvangen. —visschen, h.
w. al visschend ontriernen of ontrooven.
—vlakken , b. w. de vlakken uit .. .
maker ' of wep;nernen. —vlakker, m. (des
-s, rnry . -s.) —vlakking, yr. —linkster, yr. (mrv.-s.) —vlaanbaar, (-der,
-st,) by. dat ontvlammen kan, voor ont vlarnming vatbaar. —vlawbaarheid, yr.
—vlammen, b. w. doer' vlamtnen , in
v lam zetten; rneestal hartstop;ten of
begeerten opwekken : Iemands hart ontvlammen. Zijne verbeelding weed er door
vlam geraken ;
ontvlamd.*-,o. w. met
inzonderh. fig. Zijn hart ontvlamde er voor.
viamming, y r. —vlechten, b. w.
(het gevlochtene) losmaken of losdoen ;
losylecliten. —vlechting , yr. —vicezen , b. w. van vleesch berooven ; van bier:
Ontvleesde handen. 'WEILAND 's ilandwoordenboek 'weft ten onregte : Ontvleeschen , b.
w., ik ontvleeschde, heb ontvkeschd. -vleezing, y r. —vleijen , b. w. afvleijen.
—vleijing , y r. —vlek ken, enz. , zie
Ontvlakken, enz. —viengelen b.
w. (iemand , die gevlengeld is ,) losmaken.
—vleugeling , yr. —vlieden, angel.
o. w. met Z., vliedend ontkomen of ontsnappen. —vlieding, yr. —vliegen, ongel.
o. w. met Z., vliegend ontkomen of ontsnap.
pen: Al zijne duiven zijn hem ontvlogen ;
fig. De vogel ontvloog mij , de schurk ontsnapte mij. —vlieging, y r. —vlieten,
ongel. o. w. met Z., vlietend ontspringen.
—vlieting, vr. —vlocht, veil. tijd van
ont y lechten. —vlochten , veil. d w. van
ontylechten. —vloden , veil. dw. van
ontvlieden. —vlocijen o. w. met Z.,
vloeijend ontloopen. --vtoeijing , yr.
—vlogen, veil. dw. van orityliegen.
-vlood, vent. tijd van ont y lieden. -vioog,
veil. tijd van ontyliegen. —vloot, veil. tijd
van ontvlieten. —vloten, dw. van
ontvlieten. —vlugten, o. w. met Z.,
vIngtend ontkomen, vlugten ; vIugtend
otitsnappen : De diet is hem ontvlugt. De
geldsnoeijers zijn uit de gevanyenis ontvlugt.Ontvluyte galeiboevenmaken de wegen
—vlugtiug y r. —vocht ,
yea. tijd van ontvechten. —vochten,
veil. dw, van ontvechten.
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—voehting, yr. —voer, tijd van
ontvarcn. —voeren, h. w. van (iernand of
jets) wegvoeren ; inzonderh. heimeliji: en met
geweld naar elders voeren: Een meisie
schaken en ontvoeren. *-, 0. w. met Z., fig.
in drift ontsnappen. Deze beteekenis, welke
bij WEILAND voorkomt, schijnt een misverstand. —voerder, m.—voering, yr.
—voerster, yr. —volken, b. w. van
inwoners onthlooten of berooven Landen
en steden ontvolken. —volker, m (des
-5, mrv. -s.) —volking. yr. — y olkster, vr. (rnrv. -s.) —vonkbaar, (-der,
-st,) b y . ontvlamhaar. -vonkbaarheid,
yr. —vonken, h. w. aansteken , doch
weinig
gehruik; fig. veroorzaken ; ' monderh.a Hertel hartstogten in beweging brengen,
ontvlarnrnen, o, w. met Z., fig. ontvlammen , bewogen worden : in liefde tot iemand
ontvonken. —vonking, yr. -veogden
b. w. van eene voogdijschap afzetten ; buiten
voogdij stetter '. —voogding, yr. —vormen, b. w, den worm van (iets) wegnemen.
—vorming, yr. —vouwea, ongel.
b. w. losvouwen ; doch meestal fig. in het
hreede of duidelijk voor bet oog ontwikkelen ,
open leggen ; nitteggen , verklaren ; duidelijk
en onderseheiden verhalen.Sommigen bezigen
in de fig. beteeken. het verl. dw, rogelmatig
en zeggen en schrijven ontvouwd. —vouwing, yr. —vrat, vent. tijd van oritvreten. —vreeirndbaar, by, dat ontvreemd
kan worden. —vreemden, b. w. eerie
verzachtende uitdrukkrng voor ontstelen,
ontroven: Zoo ver ik weet. heeft Julia rnijne
zuster nooit het gerinyste antvreemd.
—vreemding, yr. —vreten, ongel,
b, w, vretend ontnemen. —vrijen, b. w.
door gevrij ontnemen: remand zijne beminde
ontvrijen. —vrijing, vv. -vrolijken,
b. w. de vrolijkfteid benemen. -waaljen,
gel. en ongel. b. w, van den wind , wegvoeren , ontvoeren : De wind ontwoei hear den
paraplu. o. w. met Z., door den wind
ontvoerd worden of ontvliegen:De handschoen
ontwoei mij ; fig. nit het gehengen pan: Die
geschiedenis is mij ontwaaid. • -wear,
praedic bv. gewaar: lets ontwaar worden,
ontwaren. —waden, b. w. (een' doode)
van de kleeren ontdoen , waarin hij gestorven
is, —wading , yr. —waken , o w. met
Z., wakker worden : lk ontwaakte door een
hevig kloppen op de deur ; fig. tot nadenken
komen. —waking, yr. —wallen, b.
w. de wallen van . . . slechten of wegnemen: Er zijn in de laatste jaren enkele
steden ontwald. —walling, yr. —wapenen, b. w. de wapens ontnemen of doen
nederleggen : Men ontwapende hunne vloot ,
den vijand, de bezetting ; fig. doen ophonden
of verdwijnen : Hare bedaardheid ontwa-
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pende hears coders gramschep. —wapening, yr. --waken, b. w. bespeurert,
ontdekken , ontwaar of gewaar worden.
—wa,rrelen, b. w. voortdurend werkw,
van ontwerpen. —warreling, yr.
—warren, b. w. nit de war maken : Gij
hebt den tip wet, one die streng te ontwarren ; fig. moeijelijk to verstatie zaken
nitleggen ; uit eerie moeijelijke zaak helper':
Zich nit trioeclijkheden ontwerpen.
netelige zaken te re fi t brengen, -warring,
vr. —wassen, ongel. o. w. met Z., door
wasdorn te grout voor iets worden ; voorbij
wassen , ontgroeijen; do3h bijna enket fig. te
sleek of te groot voor j ets worden : remands
magt ontwassen, zich aan de magt van
ientand onttrekken. De roede ontwassen zijn,
de roede Met nicer vreezen , er te groot voor
zijn. —wassing , yr. —week, vent.
tijd van oritwijkert.-weiden , b.w. ontweijen. yr. ontweijing. -weijen,
h. w. (een die') van het ingeweide ontdoen :
debt gij de visch reeds orttweid? —weijing, yr. —weken, dw. van
ontwuken. --weldigen, b. w. met geweld
ontnemen: De generaal ontweldigde hem
den degen. —weldiger, m. (des -c,
mrv. -s.) —weldiging, vr. -weldigster, y r. (m. o. -s.) —wend, vent. tijil
van ontwennen en ontwennen. -wenden,
b. w, wegnemen onttrekken; terug hoiden ,
onder zich bonder) onthoutlen. —wending, yr. —wennen, h. w. eerie
gewoontedocn ophonden, afwermen : remand
het vloeken ontwennen. Een kind aan de
borst ontwennen , het van de moedermelk
aan andere spijzen gewennen.Zichvaniets ontwennen. en *-, o. w. met Z. iets ongewoon worden : Zich van den wijn ontwennen.
Ann den arbeid ontwennen. Dot knaapjen is
de tucht ontwend. —wenning, yr.
—wensehen, b. w. door wenschen van
iets berooven : 1k ontwensch het u niet. *-,
door wenschen doen verdwijnen of doen
ophonden, —wentelen, b. w. weinig in
gehapt:, wentelende verwijderen , weg wentelen. —werp, 0. (des -s, mrv. -en.) afbeelding, voorstelling of schets van iets, dat
worden zal: Een ontwerp van een gebouw. *-,
cerste opstel van cen gesehrift, schets , klad :

Het ontwerp is gereetl. —werpen, ongel.
b. w. een ontwerp (bij v. eene teekening , een
bestek) van . . . maken: Vredesroorwaar-

den ontwerpen. Wie -heeft dat plan ontworpen? —werper , 111. —werping, yr.

—werpprijsstof, y r. ontwerp cener
prijsstof. —werpster, y r. -wervelen,

b. w. door bet omdraaijen van den wervel
openen. —werveling, vr. —weven,
ongel. b. w. (iets gewevens) losralelen.
—weving yr. —wierp, verl. tijd van
ontwerpen, -wies verl. tijd van ontwassen.
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- wijden b. w. (cen' priester) zijne
geestehike waardigheid ontnemen : Bet
gebeurt zelden, dat een priester wordtI
tegen de heiligheid eerier aan de 1
godsdienst gewijde plaats handelen , ontheiligen: Men ontwijdt sorts eene kerk, een
altaar,,den Zondag , voor welk laatste men
thans liever ontheiligen bezigt. —wijder,
m. (des -s, ?inv. -s.) —wijding, vr.
—wijdster, yr. (nzrv. -s.) —when,
enz. zie Ontwijden , eta.
Ontwijfelbaar (-der, -st,) b y . en bw.
aan geeue twijfeling onderhevig : Het is eene
ontwiffelbare waarheid. —baarheid ,
yr. —Iijk, (-er, -st,) by. en bw. ontwiAlbaar.
Ontwijken, ongel. o. w. met Z., door ter
zijde uit te wijken ontgaan : Een' slag
ontwijken. *-, met overleg en bedaardheid
ontgaan : Bet gevaar ontwijken. [let wordt
tegenwoordig vaak als h. w. gebezigd : De
generaal heeft het gevechttweemaal ontweken. —wijking, vr. —wikkelen,
b. w. loswikkelen ; doch meestal fig. duidelijk
maken , uiteen zetten ; van her : Zich ontwikkelen, duidelijk worden; van personen,
bekwaam worden : De knaap hee ft zich
onder de leiding van Dr. K. voortreffelljk
ontn'ikkcld. —wikkeling, Tr —wiltkelingstijdperk, o.-wikkelingstoestand, m. —wimpelen , b. w.
van wimpel of van wimpels berooven ; fig.
ontblooten, onhonwen , uitleggen, verk Laren. —wiinpeling, yr. —winden ,
ongel. b. w. loswinden : Een kluwen ontwinden ; fig. Dat kluwen zal zich wel
ontwinden, die zaak zal wel van zelve
openbaar worden ; fig. duidelijk maken.
--winding, y r. —wisschen 13. w.
weinig of nict in gebruik, door uitwisschen
doen verdwijnen. - -woei, veil. tijd van
ontwaaijen. —woekeren, b. w. door
woekeroutnemen of on tr00% en. —woekering , yr. —woelen , b. w. loswoelen.
o. w. met Z., fig. loskomen, ontkomen :
Een gevaar ontwoelen. —woeling , vr.
—wolken, h. w. van wolken bevrij den :
ontfronsen Een
Een ontwolkte hemel ;
wond , verb. tijd van
ontwolkt gezigt.
ontwinden. —wonden, dw. van
ontwinden, —worp , zie het meer gebruikelijke Ontwierp. —worpen , veil.
dw. van ontwerpen. —worstelbaar,,
by. dat men ontworstelen kan. —worstelen, o. w. met Z., al worstelende ontkornen:
Iemands handen ontworstelen ; fig. met
rnoeite of inspanning ontkomen. —worsteling, yr. —wortelen , b. w. van
den wortel of de wortels berooven ; of liever:
met den wortel uithalen : Die storm heeft
bejaarde eiken ontworteld; fig. geheel doen
ophoudcn, —worteling , yr. -wrich-
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ten , b. w. uit het gewricht rukken ; Eene
ontwrichte heap. Zij ontwrichtte hare hand.
—wrichting, y r. (mrv. -en.) —wrij-ten , w. door wrijten ontnemen.
- wrikken , w.rloswrikken. -wrikking , vr. —wringen ongel. b. w.
loswringen ; uit de handen wringen ; fig. met
alle kracht ontnemen ; met kracht bevrijden.
—wringing , vr. —wrong, verb. tijd
van ontwring-en. --wrongen verb. dw.
van ontwringen. —zadelen , b. w. (een
paard) den zadel afnemen , van den zadel
bevrij(1en. —zadeling y r. —za,g o.
(des -s,) eene soort van eerbiedigen schroom ,
die ons het aanzien of de magt van iemand
itiboezemt en ons als ware het noodzaakt , het
gezigt van hem of te wenden : lemand in
ontzag houden. magt en grootheid ,
waardoor bij anderen een zekere schroorn
wordt voortgebracht : Ontzag hebben, geven,
vertoonen , inboezemen, verwekken. Zen
ontzag bewaren , verliezen.*-, verb. tijd van
()ritzier). —zagba,ar, (-der -st,) by. en
bw. zie het meer gebruikelijke Ontzaggelij k. —zaggelijk, (-er, -st, ) by. en
bw. eerhiedwaardig, ontzag verwekkende ;
doch meestal fig. in de gemeenz. taal, groot,
verbazend, ongerneen , huitengewoon : Eene
ontzaggekke torn gelds. Het wordt gemeenlijk, hoewel ten onregte, onizagchelijk
uitgesproken , hoogst waarschijnlijk uit
hoofde van de vroegere schrijfwijze ontsachiijk. —zaggelij kheid yr. —zakken, o. w. met Z., door zakken ontvallen ,
ontzinken. —zeeg , veil. tijd van ontzijgen.
—zeg, o. (des -s,) weinig in gebruik,
weigering. zegbrief, m. verouderd,
oorlogsverklaring. —zegelen , b. w. het
zegel van (iets, b. v. ecu' brief) breken of
wegnemen ; inzonderh. met opzigt tot goederen, Welke bij iemands overhjden volgensde
wet verzegeld worden : Morgen worden de
goederen ontzegeld. —zegeling yr.
(mrv..en,) bet ontzegelen Wanneer heeft
de ontzegeling plaats? —zegen
dw. van ontzijgen. —zeggen onreg. b;
w. weigeren ; inzonderh. herroepen, doch
eukel in : Iemand de vrede ontzeggen.
—zegging Yr. —zei , veil. tijd van
ontzeggen. —zeid, verb. dw. van ontzeggen.
—zeide, veil. LA van ontzeggen. —zeilen , • o. w. met Z., zeilend ontkornen : De
Proserpine ontzeilde ons. Een gevaar ontzeilen. —zenuwen , b. w. de zenuwen
van . . . wegnemen of doorsnijden; (loch
bijna uitslintend fig. zwak en krachtcloos
rnaken, verzwakken : Prat mag hem loch
wel zoo onlzenuwd hebben? -zenuwing,
yr. —zet o (des -s,) redding, bevrijding,
verlossing : Bet ontzet van Leiden. *-, bij
brouwers, ongekookt bier. —zetbaar,
by . die of dat ontzet kan worden. -zetteu
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b. w. verwrikken, verstuiken: Alija voet was
een weinig ontzet ;11 3. nit het bezit van lets
zetten, alzetten: We, ens pligtrerzuim werd
hij van zijn' post ontzet. *7 in banger, isoo4
te help komen en verlossen: Eene belegerde
stad ontzetten. verbazen ;inzmulerh. Zich
ontzetten, geweldig verschrikken. —zettend., (-er, -st,) bv. en hw. dat ontzet of
ontstelt , schrikkelijk : Een ontzettende
brand. Welk een ontzettend verlies ! -zetter,, m. —zetting, yr. —zielen, b.
w. (een hezield stems) van het levers beroowen, met het bijdenkheeld van eels' geweldigen
dood : Een ontzield ligchaam. -zieling,
y r.—zien, onreg. b. w. nit gevoel van eigen
geringheid en eons tinders grootheid en magt
iemand niet durven aarszien, en hierdoor zijn
ontzag toonen : Ontzie ewe orders Hij weed
door alien ontzien. De teugellooze knaap
ontzag ?demand ; fig. sparen, versehoonen ,
zorg voor .. dragen : Zijne kleeren oatzien. Geene moeite ontzien. vreezen.
*-(zich), w. w. voor zich zelven de noodige
zorg dragen: fk zal mij wel ontzien. —zieRing, yr. —zijgen, ongel. o. W. met
Z., door neerzijgen ontvallen.
vr. —zind, (vent. dw. van het verouderde
g
n, 0, w.van zinnen beroofd worden.)
ontzin e
(-er, -st,) bv. en bw. dwaas , zinne:oos , onstuimig, woest: a Ontzinde razernijen. »
—zindheid, vr. —zingen, ongel. b.
w. ten koste van een' ander' door zingers
bekomen : femand den prijs ontzingen. *-,
door bet zingers van straatdeunen iemand van
zijne eer berooven. —zinken, ongel. o. w.
met Z., zinkend ontvalten; doch bIjna
sluitend fig. verlaten : De moed ontzonk mij.
—zinking, yr. —zoedelen, h. w.
wcinig gebruik. reinigen. —zogen, veil.
dw. van ontzuigen. —zondigen, b. w.
van zon le bevrijden ; fig. reinigen, zuiveren.
—zondiging, Yr. —zong, veil. tijd
van ontzingen. —zongen, veil. dw. van
ontzingen. —zonk, verl. tijd van ontzinken. —zontien, vent. dw. van ontzinken.
—zoog, vent. tijd van ontzuigen.
gen, ongel. b. w. zuigend oratrekken of
ontnemen. —zuiging, yr. —zuive
ren, b. w. geheel zuiveren. —zuivering, vr. —zuren , b. w. in de seheik.
het zutir van . . . wegnemen : Zwavelmelk
bezitveel ontzurende krachten.*-,o. w. met
Z., van jets beroofd wordeu, terwill het te
vroeg tot verzurin i; overgaat; ik zal het
mij niet laten ontzuren , men zal er mij Met
van berooven. —zwaelatelen, b. w. de
zwachtels van .. afdoen of wep;nemen ;
fig. aan den dag brengen. —zi,vaelateling, yr. —zwellen, ongel. o. w. met
Z., zakken , vallen , slinken.
b. w. slap
maken, doen slinken. —zwelling, yr.
—sweanmen Ongel,
w. met Z.,
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zwemmend ontkomen of ontsnappen. -zweren, ongel. b. w. door een' eed breken ;
z:ch door een' eed y in (lets) zniveren. -zwey en , o. w. met Z., zwevend ontkomen.
—zwieren, o. w. met Z., zwierend uit
bet gezi8 t rakers. —zwoer, veil. tijd vans
ontzweren. —z veil. tijd van ontzwellen. —zwollen, veil. dw. van ontzwellen.
—zwom, vent. tijd van ontzwemmen.
—zwozuttnen, veil. dw. van ontzwemmen. —zworen, vent. dw. van ontzweren.
Onuitbeeldellijk, by. en hw. Met Mt te
beelden. —besteed, niet uiLbesteed.
—besteedbaar, dat niet uitbesteed
kan worden. —besteld, by. niet uitbesteld. —blusehbaar, —blussekelijk, by. en bw. dat niet uitgebluscht kan
worden. —boorbaar, bv. dat niet
uitgeboord kan worden. —brandbaar,
by. dat met uitgebrand kan worders.-breidbaar, b y. voor geene uitbreiding vathaar.
—broedbaar, by. dat niet uitgebroed
kan worden. —buigbaar, dat niet
uitgehogen kan worden. —eijferbaar,
by. dat islet urtgecijferd kan worden. -deelbaar , be. dat niet uit gedeeld kan worden.
—delfba,ar, be. d it niet nitgedolven
kat' worden, —delgbaar, by. dat niet
nitgedelgd kan worden. —denkba,ar,
(-der, -st,) by. en bw. dat met uitgedacht kan
wonder), moeijelijk nit to denken. —doenlijk, (-er, -st,) by. niet of moeijelijk tit te
doen of nit te wisschen.
(-der, -st,) be. Met of moeijelijk nit te doovets. —drinkbaar, (-der, -st,) b y. niet
of moeijelijk uit te drinkers. —droogbaar, (-der, -st,) be. niet of moeijelijk nit
te drogen. —drukbaar, (-der, -st,)
—drukkelijk (-er, -st,) by. en bw.
Met of moeijelijk nit te drukkers. —dunbaar by. dat niet kan uitgedund worden.
—egba.ar, by. niet nit te eggen.
Onnitgeademd, —aseind, by . niet
uitgeademd. —baggerd, by. niet uitgebaggerd. —bakend, b y. niet uitgebakend.
--Bakken, bv.niet uitgebakken.
lied, by. met uitgebalied. —bannen,
b y. niet uitgebannen. —beden, by. niet
uitgebeden. —beeld, by. niet uitgebeeld.
—beten, by. niet uitgebeters. —bikt,
by. niet uitgebikt. —bad ' , by. met
uitgebild. —blazen, bv. niet uitgeblazen.
—bleekt, by. niet uitgebleekt. -bloed,
by. niet uitgebloed. —blusekt, by. niet
nitgeb!uscht. —boend, b y. nict Mtge.
boend. --Bogen, by . niet uitgebogen.
—bonden, niet nitgebonden.
—boord by. niet uitgeboord. —borsteld b niet uitgehorstetd. -bouwd,
by. niet uitgebouwd. —braakt, by . niet
by. niet Mtge.
uitgebraakt.
bracht, —Braden; bv. nietmitgebraden.
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—brand , b y . hiet uitgebrand. - breid,
bv. niet uitgcbreid. —broed, b y . niet
uitgebroed. —broeid, b y . niet Mtge.
brocid. —broken, by. niet uitgehroken.
—brokkeld, nict uitgebrokkeld.
- cijferd, by. met uitgecijferd. - daagd,,
by. Met uitgedaagd. —dampt, b y . niet
uitgedarnpt. —deeld, by. niet uitgedeeld.
—damn, by. Met uitgedaan. —dacht,
by. niet nitgedacht. —delgd, by. niet
uitgedelgd. —diept 9 b y . niet uitgediept.
—dijd , b y . niet uitgedrjd. —dolven
by. Met Mtnedolven. —doofd, by. niet
uitgedoofd. —dopt , b y . Met nitgedopt.
—dorscht , by. niet uitgedorseht.
—draaid, by. niet uitgedraaid. —dragen , Met uitgedragen. —dreven 9
by. niet uitgedreven. —dronken, by. niet
uitgedronken. —droogd, b y . niet Mtgedroogd. —drukt bv. niet nitgedrukt.
—duid, by. niet uitgeduid. —dund,
by. niet uitgedund. —dweild, by. niet
uitgedweild. egd , by. Met uitgeitd.
—fend, by. niet uitgefeild.
b y . Met uitgefloten. —gest, zie Onuitgegist. —geven by. niet uitgegeven.
—gist, bv. niet uitgegist. —goten , by.
niet Mtgegoten. --graven, by. niet uitgegraven. —groefd, by. Met uitgegroefd.
—groeid, by. niet uitgep:roeid. - haakt,
niet uitgebaakt. —haald, by. Met
uitgehaald. —laakt, b y . niet uitgehakt.
- hangen, by. Met uitzehangen.-harkt,
by. niet uitgeharkt. —hesehen , niet
uitgeheschen. —hold , by. niet uitgehold.
hongerd, b y . Met Mtp,-ehongerd.
—hoord , b y . niet uitgehoord.
wen , by. niet Mtgehouwen. —huwd,
—huwelijkt by. niet uitgchuwd of
uitgelmwelijkt. —jaagd, by. niet uitgejaagd. —jouvvd , by. niet uitgejouwd.
- kaard, by. niet uitgekaard. - kaauwd,
by. niet uitgekaiuwd. —kabbeld, by.
Met uitgekabbeld. —kamd, by. niet
uitgekarnd. —kapt, by. niet uitgekapt.
--kaveld,bv. Met uitgekayeld.-keept,
by. niet uitgekeept. —keerd by. niet
uitgekeerd. —kipt by. niet uitgekipt.
—klaard, b y . Met uitgeklaard. - klad
b y . niet uitgeklad. —kleed by. niet
uitgekleed. —klept 5 b y . niet uitgeklept.
-klopt, b y . niet uitgeklopt. —knaagd 9
by. niet uitgeknaagd.-knaauwd, b y . nict
uitgeknaauwd. —knabbeld niet
u:tgeknabbeld. —kneed, b y . niet uitgekneed. —knepen by. niet uitgeknepen.
—knipt 9 b y . nict uitgeknipt. —kookt 9
b y . niet uitgekookt. —komen , b y. niet
uitgekomen. —kocht, b y . niet uitgekocht.
—kraaid, by, nict uitgekraaid.
—kraamd, b y . filet uitgekraamd.
ktraa wd, b y . niet uitgekraauwd.
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—krabbeld, by, niet uitgekrabbeld.
—krabd, b y . niet nitgekrabd. --kraut,
by. niet uitgekrast. --4ireten 9 by.
niet Mtgekreten. —:- kropen, b y . niet
uitgekropen. —labd, b y. niet uitgelabd.
—laden, b y . niet uitgeladen. —lag.
niet uitgelagchen. —langd,
ellen,
b y . niet uitgelangd. —laten, niet
uitgelaten. —leefd, b y . Met uitgeleefd.
—leend, by. niet uageleend. —leerd,
niet uitgeleerd. —legd. by. nict uitgelegd. —lekt, by. Met intgelAt. —lept,
by. niet uitgelept. —lescht, b y . niet
uitgelescht. - leverd, b y . niet Mtgeleverd.
—lezen, b y . niet uitgeiezen. —ligt, by.
niet uitgeligt. —likt, niet uitgelikt.
—lokt, b y . niet ui tgelokt. —loofd, byd
niet uitgeloofd. —Ioogd, by. Met uitgeloogd. —loopen, by. niet uitgeloopen.
--loot, by. niet uitgeloot. —lootst, by.
niet uitgelootst. — lost, by. met uitgelost.
,
—lucht, by. niet uitgelucht.
niet uitgeluid. —maakt, b y . niet
uitgemaakt. —maand, by. niet uitgemaand. —malen, by. niet nitgemalen.
—mergeld, by. niet Mtgemergeld. - meten , bv. niet uitgerneten. —molken,
b y . Met uitgemolken. —monsterd, by.
niet uitgernonsterd. —worst, by. uiet
uitgernorst. —nepen, by. niet nitgenepen.
—nomen. b y . niet Mtgenomen. - nood,
—noodigd, by. niet Mtn-mood of uitgenoodigd. —oefend, by. niet uitgeoefend.
pakt, b y . niet Mtgepakt. —peld,
niet uitgepeld. —perst, by. nict uitgeperst.
—pist, liv. niet ui tgepist. ploegd, by.
nict uitgeploegd. —plonderd, zie Onuitgeplunderd—plozen , b y . niet
uitgeplozen. —plukt, by. Met uitgeplukt.
—plunderd, by. niet uitgeplunderd.
--pompt, by. Met Mtgepompt. -pookt,
b y . niet uitgepookt. —put, by. niet nitgeput.
- raagd, by. niet nitgeraagd. - raapt , by.
Met uitgeraapt.-rafeld.bymiet Mtgerafeld.
—rammeld, by. Met Mtgerarnmeld.
- raspt,bv. niet uitgeraspt. - reed, b y . niet
uitgereed —regea ul b y . niet Mtgeregend.
—reikt, by. met Mtgereikt. --rekend,
by. niet uitgerekend. by. niet uitgerekt. —reten. by. niet Mtgereten. -rigt,
b y. niet uitgerigt. —roeid, by. niet uitgeroeid. —roepen, by. Met uitgcroepcn.
--cold, b y. niet Mtgerold. —rooid,
b y . niet uitgerooid. —rookt, b y . nict
uitgerookt. —rukt, by. niet nitgerukt.
—schanfd, b y. niet uitgeschaafd.
—schept , b y . niet uitgeschept. - setaderd. by. niet uitgescliiiderd. —scholden , b y . niet uitgescholden. —schonken, b y. niet uitgcschonken. —schopt,
b y . niet uitgeschopt. —sclaoten, b y. niet

uitgedelioten. --schoven , by.
ED

nict
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uitgescheYeti. —schraapt , b y . Met
nitgeschraapt. —schrabd, by. niet nitgeschrabd. —sehrapt, b y . Met Mtgeschrapt. —schreven, b y . niet uitgeschreven. -schrobd, by. Met uitgeschrobd.
—sclaud, by. met nitgeschud. —schuijerd, by. niet uitgeschuijerd. --sciaut,
b y . niet uitgeschut. —schuurd, by. niet
nitgeschuurd. —slabberd, by. met
nitgesiabbRrd. —slagen, by. Met Mtgeslagen. —slepen, by. niet uageslepen.
—sleten, by. niet nitgesleten. -sloopt ,
b y . niet nitgesloopt. —slorpt, by. niet
nitgeslorpt. —sloten, b y . niet nitp,esioten.
—slurpt, by. niet uitgeslurpt. -svneed,
b y. Met Mtgesmeed. —smeten, by. Met
uitgesmeten. —smoltext, by. met nitgesmolten. —smakt, by. niet nitgesmakt,
-sneden, b y . nict uitgesncden. -snoeid,
bv. Met nitgesnoeid. —snoten, by. niet
uitgesnoten. — snoven. b y. met nitgesnoy en. —stmt. by. Met nitgesopt. -spaand.
by. Met togespaand. —spaard, by. Met
u:tgespaard. --spannen, by. Met
uitgespannen. —specid. bv. niet nitgespeeld. —speld , be. niet uitgespeld.
—spit, by. niet mtgesp:t. spoeld, by.
niet tiitgespoeld. —spogen, b y . niet
uitgespogen. —spoten, b y. niet uitgespoten. —sponnen. by. niet nitgesponnen.
—spreid, b y . niet nitgespreid.
hen, by. Met gesproken. -sprongen,
by. niet uitgesprongen. —sproten, by.
Met uitgesproteu. spuid, by. niet
nitgespuid. —spuwd, b y . Met uitgespnwd.
--staan, b y. niet uitgestaan. — staid,
b y . Met uitgestaid. —stameld, by. niet
uitgestameld. —stanipt, b y. niet uitgestampt. ---stead, by. Met intgesteld.
—stokers, by. Met uit icestoken. stooten, by. niet Mtgestooten. —stort, by.
niet nitgestort. —storven by. Met uitgestorven. —streden, by. niet nitgestreden.
—streept, bv. Met nilgestreept. -streken , by. niet Mtgestreken. —strekt,
b y . Met nitgestrekt. —strooid, by. niet
nitgestrooid —strooind , by. niet Mtgestroornd. —stroopt, bv. niet nitgsstroopt.
—54 udeerd , met Mtgestudeerd.
—stuurd by. niet nitgestnurd. ,takt,
b y. niet uitgehakt. --tared, b y . niet uitgelarnd. — tart, by. met Migetart. -teelkend , by. met nitgeteekend. —teesd,
b y. niet uitgcteesd. — teerd, by. Met
uitgeteerd. —teld , by. Met uitgeteld.
—ternd, b y .niet nitgeternd. —tild, by.
niet uitgetild. —timmerd , b y . Met
Mtgetimmerd. —toet, b y . niet nagetoet.
—togen, b y . Mut uitgetogen -tooverd,
bv. niet uitgetooverd. —torrid, hr. niet
uitgetornd. — torseht, b y . niet uitgetorscht. —trapt , b y. niet uitgetrapt.
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—treden , b y . niet uitgetreden. -trokken , b y . niet nitgetrokken. frommeld, —tromd, b y . niet Mtgetrommeld
of uitgetromd. —trompet, by. nict
ui tgetrompet. —troulvd, by. niet
nitgetrouwd. —vaagtE, by. niet Mtgeyaagd. —vallen , by. Met nitatiyallen.
—varen b y . met nitgevaren. —vast,
b y . niet nitgevast. —veegd , b y . niet
tritgeveegd. —veend by. Met uitgeyeend.
—vend, by. niet nitgeveild. —vent, by.
niet uitgevent. —vezeld, by. niet Mtgevezeld. —vijid , by. Met uitgevijld.

—vischt, by, Met uitgeviseht. -vlakt

9

by. niet nitgeYlakt of uitgeylekt.
—vloeid, by. Met nitgeyloeid. —vlogr,en, b y . niet nitgevlogen. —vioten
b y. niet nitgevloten. —vochten, by. Met
uitgevochten. —voerd hr. Met uitgeyoerd. —vorscht, by. niet tritgevorscht.
—vra,agal , by. met nitgevraagd. -vreten , b y. niet uitge y reten. —vreven,
zie Onuitgewreven. —vroren,
--vrozen, by. nict nitgeyroren of
uitgeyrozen.
---waaid , by niet
uitgewaaid. — wand, by. nict
mtgewand, —wasemd b y . met Mtgewasernd. —wassehen, by. niet uitgewasschen. —wassen, by. niet Mtgewassen. - tvaterd, hr. Met nitgewaterd.
—weekt, by. Met uitgeweekt. -weend,
b y . niet nitgewcend. —werkt, by. niet
uitgewerkt, —wezen, by. Met uitgewezen. —vied, by. niet uitgew ied.
wischt, b y . Met nitgewischt.
by, niet uitgewisseld. --wogen,
by, Met nitgewogen. —woond, by. Met
uitgewoond. —worpen, by. Met Mtgeworpen. —wreven, by. niet nitgewreven.
-wroet, by. niet nitgewroet. —wrongen, by. niet uitgewrongen. --zaagd,
by. nict nitgezaagd. —zakt, b y , Met
uitgezakt. —zeemd, by. Met nitgezeemd.
zet ,
zegen , by. niet nitgezegen.
niet uitgezet. --zift, by. met nitgezift.
—zocht. by. niet nitgezocht. —zoden,
bv, niet uitgezoden. —zogen, by. niet
nitgezogen. —zonden, by. Met Mtgezonden —zonderti by. niet uitgezonderd. zongen by. Met nitgezongen.

—zopen b y . niet uitgezopen.
nigd, by, Met nitgezuinigd. ,zwaveld,
b y . niet nitgezmayeld.

Onuitgraafbaar,

by. en bw, dat niet

nitgegraven kan worden. —hakbaar,
by. dat niet uitgehakt kan worden. -houd-

baar, —houtielijk,

by. ormitstaanJO. —jaaghaar, b y. dat nict uitgejaagd loin worden. —kaardbaar
dat Met uitgekaard worden kan. —kambaar, b y . dat niet uitgekamd worden
kan. -keerbaar, b y. dat niet uitgekeerd
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*order' kan. —klaarbaar, by. dat Onvaarbaar (-der, -st,) by. dat niet of
niet uitgeklaard worden kan. —kleedslechts met mocite bevaren kan worden :
baar, dat niet uitgekleed worden
Onvaarbaar water. dat niet of weinig
kan. —kneedbaar, bvy dat Met uitgegedoogt , dat men vaart Onvaarbaar weer.
kneed worden kan. —komelijk (-er,
—vaarbaarheid, y r. —vaardig
-st.) by, waaruit men zich niet of steals met
(-er, -3t,) by. en bw. ongereed , niet of niet
groote moeite redden kaq. —koopbaar,
geheel vaardig. —vaardigheid, yr.
—valsch , (-cc, -ste,) by. cis bw. niet of
by. dat niet kan nitgekocht worden. -laadbaar , by. dat Met kan uitgeladen worden.
weinig valsch , opregt: Onvalsehe harden.
—legbaar, by. dat Met uitgelcgd
—valschheid, yr. —vast, (-er, -ste,)
worden kan : 0ouitlegbare verborgenheden.
b y. en bw. niet vast of heck : Een onvaste
—legbaarheid, Yr. —leggelijk,
qrond. *-, zwak , krachteloos : Een onvast
by. onuitlegbaar. —leschbaar, by. dat
bewijs , verstand. wankelbaar fig.
Met uitgelescht kan worden : Een onuitlesehOnvast in het hoofd zijn, d, vergeetachtig
baar vuur. —leschbaarheid, yr.
zijn. —va,stia eid, yr. —vatbaar
—lesschelijk zie Onuitlesch(-der, -st,) by. Met of weinig vatbaar.
baar.—leverbaar, hv.dat niet uitge—vatbaarheid, yr. —veil, by. niet
leYerd kan worden. -losbaar, by. dat niet
veil , Met te troop. —veilig (-er, -s1,)
uitgelost kan worden. —losselijk , by.
by. en bw. niet veilig: De wegen ztj n bier en
onuitlosbaar. —maalbaar, by. dat Met
daar onveilig. --veiligheid, yr. -veiuitgernalen kan worden. putbaar, by.
liglijk, bw. —ventbaar, by. dat
on ni tpti ttelijk. —putbaarkeid 9 yr.
men niet uitventen kan.
—puttelijk bv. dat niet uitgeput kan Onveraangenaamd, b y . niet veraanworden. —puttelijkheid, yr. --regenaamd. —accijnsd, by. Met verackenbaar,, by. dat niet uitgerekend worcijnsd. —aard, by. niet veraard. —acht,
den kan. —relienbaarheid 9 Yr.
bv. niet, veracht. —achtelijk by. niet
—rekbaar, by. dat niet uirgerekt kan
verachtelijk. —achterlapt, b y . nict
worden. —rekbaarheid, yr. -roeiverachterlapt. —anderbaar,, (-der,
ba,ar, by . dat Met uitgeroeid kan warden.
-St.) b y, en bw. dat niet ofskehts met mueite
—roeibaarlteid y r. -roeijelijk,
veranderd kan worden. — anderbaarb y . onuitroeibaar. —rooibaar, enz.,
iteid , yr. —anderd, by. niet veranzie Onuitroeibaar enz. —rookderd. —anderlijk. (-er, -st,) 1w. en bw.
baar,, by. dat Met uitgerookt worden kan.
orweranderbaar. —anderlijkheid , yr.
—schrijfelijk , bv. dat niet in schrift
—ankerd, by. niet Yerankerd. —antkan worden gebracht. —slijtbaar , by.
woord, b y . Met verautwoord. —antdat niet uitp;esleten kan worden —snijdwoordelijk, (-er, -st,) by, cii bw, niet
baar, by. dat niet uitgesneden kan worden.
of moeijelijk te verantwoorden : Eerie onver—spanbaar, by. dat niet uitgespannen
antwoordelijke handelwijze. -antwoor kan worden. —sprelielijk , (-er, -st,)
deli . yr. —arbeid, by. niet
by. en bw. dat niet of moeijefij k uitgesproken
yerarbeid. —armd. by. niet verarmd.
worden kan. —stelbaar , by. dat niet
—baasd. by. en bw. Met verbaasd:
uitgesteld kan worden. —teekenbaar,
—baasdheid, yr. -ba,anwereerd,
by. dat niet uitgeteekend worden kan,
by. Met verbaauwereerd. —bakken, by.
—tilbaar, by. dat Met nitgetild kan
Met verbakken. —ballast, 1w. Met verworden. —trelibaar, bv. dat niet uitgeballast. —bannen, by. Met verbannen.
trokken worden kan. —vechtbaar, by.
—basterd, by. Met verbasterd. —basdat met uitgcvochten kan worden. -veenterdheid, Yr. —bed, by. niet verbed :
baar, by. dad niet uageveend kan worden.
Laat den zieke heden onverbed. - beden,
by. niei verbeden. by. en
—vindelijk, (-er, -st,) b y. dat niet of
slech ts met moeite kan uitgevonden worden.
bw. dal risen zich niet verbeelden kan. -beid,
_voerbaar. (-der, -st,) -voerlijk,
by. Met verbeid. —bergelijk , (-er, -st,)
(-er, -st,) by. dat Met of slechts met moeite
dat Met of sleeks met moeite kan verborgen
kan nitgevoerd worden. -voerlijkheid,
worden. —bergelijkheid, Yr. —bey r.-vorsclabaar.,b y .dat Met nitgeYorscht
terbaar, (-der, -st,) by. en bw. niet of
kan worden. —vorschbaarheid, yr.
moeijelijk te verbeteren. beterbaar—wijsbaar, by. niet uit te wijzen.
held , yr. —beterd, by. niet verbeterd.
—wijsbaarheid, y r. -wischbaar,
—beterlijk, (-cr, -st,) by. en bw.
by, dat nietuitgewischt kanworden.-wischonvcrbeterbaar. —beterlijklteid, vr.
baarheid , yr. —wisschelijk, by.
—beurbaar, by. dat niet verbeurd kan
onuitwischbaar. —wisschelijkheid,
worden. - beurbaarheid,yr. - beurd;
vr.—wisselbaar, bv. dat niet uitgeby. niet verbeurd. —bezigd, by, niet
wisseld kan worrier,.
yerbezikvi, --biddelijk ; (-er, -st,) bY. en
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bw. niet of slechts met moeite te verbidden.
—biddelijkheid, yr. —bledelijk,
(-er, -st,) b y. en bw. niet of slechts met moeite
te verbieden ; fig. ongezeggelijk. —biedelijklaeid , yr. —bijsterd, by , niet
verbijsterd. —lbitterd, by. niet verbitterd.
—blaad, by. niet verblaad. -blazers ,
by. niet verblazen. —bleekt, by. niet
verbleekt. blijd , by. niet %erblijd.
—blijdend. (-er, -st,) by. weinig of niet
verblijdend. —blikt , by. niet verblikt.
—blind, by. niet verblind. —blind'mid, yr. —lbloemd, (-er, -st.) by.
Met verbloernd. —lbluft, by. niet verbluft.
- bodeand, bv.niet verbodemd. - boden,
by. niet verboden. —boekt, by. niet
verboekt. —bogen, bv. niet verbogen.
—bonden, by. niet verbonden. - boort',
bv. niet verboord (van verboorden en
verboren). —borgd, by. niet verboord.
—borgen, by. niet verborgen. - bouwd,
by. niet verbouwd. —bouwereerd, by.
niet verbouwereerd. —braden, by. niet
verbraden. —brand, by. Diet verbrand.
—brandbaar, by. dat niet verbrand
kan worden. —brandbaarheid, vr.
—brandelijk, by. onverbrandbaar.
—brandelijklaeid, yr. bract,
by. Diet verbrast. —breed, bv. niet
verbreed. —breedbaar, by. dat niet
verbrecd kanworden.-br eedbaarbeid,
yr. —breekbaar, (-der,-st,) by. en bw.
niet of slechts met moeite te verbreken.
—breekbaarheid, y r. —breid,
by. niet verbreid. —brekelijk (-er,
-st,) by. en bw. onverbreekbaar. —brekelijklaeid, yr. —brijzeld , by. niet
verbriizeld. --brad —broddeld, by.
bv. niet verbrod of yerbroddeld. —broed
by. onverbroeid. -broederd, by. nict yer broedePd.-broeid,bv.niet verbroeid.-broken,by. nietverbroken. -brokkeld, by.
niet verbrokkeld.-bruiht,bv.niet rerbruikt.
- buigbaar,bv.dat met verbogen kan worden: M e n is een onverbiti,3 baar voornaantwoord. -buigbaarlaeid, yr. - buigelijk, by . dat niet verbogen kan worden.
- 114migelijklaeid, y r. —bust, by. Met
verbust. —eijnsd, by. niet vercijnsd.
—daagd, by. niet vcrdaagd. —daelat,
by . en bw. niet verdacht. —daelatelijk.,
bw. -dagvaard, by. nict yerdagvaard.
- dampbaar, bv.dat niet verdampen kan.
—dampt, by. Diet verdampt. —danst,
by . niet verdanst. —darteid, by. niet
verdarteld. —dedigbaa,r, (-der, -st.)
bv.dat niet of moeijelijk verdedigd kan worden.
—dedigbaarheid, yr. —dedigd,
nict verdedigd. —dediglijk, (-er,
-st,) by . onverdedigbaar. —dediglijklieid, vr. —deelbaar,, by. dat niet
Yercleeld,kan worden, -deelbaarheid ,
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yr. —deeld, by. en bw. niet verdeeld.
— deeldheid , yr. —dekt , by. niet
verdekt. —delgbaar, (-der, -st,) by.
Diet of rnoeijelijk te verdelgen. —delgbatarheid, yr. —delgd, bv. nit t
verdelgd. —delgelijk (-er, -St.) by.
onverdelgbaar. —detgelijkbeid, vr.
—demoedigd, by. niet yerdernoedigd.
—derfelijk, (-er, -st.), by. dat niet of
moeilelijk te verderveti is. --tle-rfelijkheld, vr. —dielat, by. niet verdicht.
—dienbaar, by. dat niet verdiend kan
warden. —diend, verdiend.
—dienste, y r. gebrek aan verdienste.
—dienstelijk, (-er, -st,) by. niet of min.
verdiensteliik. —dienstelijkheid,
vr. —diept by. Diet verdiept. —dierdikt , bv.
lijkt, bv. niet verdierlijkt.
niet verdikt. —dobbeld, niet
verdobbeld. —doemd, bv. nict verdoemd.
—doemelijk, bv. niet yerdoemelijk.
—doemelijkheid, yr. —doft, by.
niet verdoft. —donameld, by. niet
verdomrneld. - dosupt, by. niet yer dompt.
—donkeremaand, hv. Diet verdon
keremaand. —donkerd, by. Diet verdonkerd. —dOofbaar , (-der, -st.)
by. dat niet of slechts moeijelijk verdoofd
kan worden. —doofbaarheid, vr.
—doofd, bv. niet verdoofd. —doold,
by . niet verdoold. - dorbaar, b y. dat niet
verdorren kan. —dord, by. Diet verdord.
—dorven, (-er, -st,) by. en bw. niet of
weinig verdotvcn. —dorvenheid „ yr.
—dost, by. niet verdost. —douwd,
by. niet verdouwd. - douwelijk.( - er, -st,)
bv.niet of slechts met moeite to erdouwen.
—douwelijklaeid,, yr. —draagbaar, (-der, -st,) b y. en bw. onverdragelijk. - draagbaarheid, yr. - draagzaam,( .zanier, -st,) b y . en bw. niet of
weinig verdraagzaam. —drangzaa,mheid, vr. —draagzaamlijk, bw.
—draaid, by. niet verdraaid.—dragelijk,enz.. zie Onverdraagbaar, eta.
- dragen, b y . nict verdrmen.—dreven,
bv. niet verdreven. —drietelijk, by. dat
Diet verdriet. —drietelijkheid, yr.
niet verdrietig
—drietig, (-er, -st,)
—drijfbaar, by. dat
vrolijk ,
niet verdreven kan worden. —drijfbaardringbaar , (-der, -st,)
heid , y r.
by. niet of slechts met moeite to verdringen.
- dringbaarheid. yr. - drinkba,ar,
by. dat niet verdrinken kan. —droogd,
by . Diet verdroogd. —droten, b y. en bw.
gestadig , onverpoosd , met genoegen.
—drukt, by. niet verdrukt. - dubbeld,
by . niet verdubbeld. ---daft, by . niet
verduft. —duidelijkt , by. niet verduidelijkt. —duisterd, b y. nia verdu isterd. —duitscht, by. niet verduitsebt.
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—duldig, enz., zie Ongeduldig,
enz. —dund, bv. niet verdund.
by.
niet verdut. —duwd, enz., zie Onwerdouwd , enz. —dwaald, by. niet
verdwaald, —dwenen , b y. Met verdwenen. —dsvijnlijk . by. dat Met verdwijnen
kan. —edelbaar,, by. niet veredelbaar.
—edeld. by. Met veredeld. eelt , by.
niet vereelt. —eend, by. niet vereend.
—eenigbaar , (-der, -st,) b y. en bw.
Met of moeijelijk to vereenigen. —vereenigbaarheid , yr. —eenigd ,
by. niet vereenigd. —eerd, by. niet
vereerd. eeuwigal, lw. niet vereettwigd.
—effenbaar, by. Met te vereffenen.
—effend , by. Met vereffend. —engd
b y . niet verengd. —ent, by. niet verent.
—ergerd, by. niet verergerd.-etterd ,
1w. niet veretterd. —evend , zie Onwerelfend. —flaauwd by. Met
verflaauwd. —flenst , by. niet verflenst.
—foeid by. niet verfoeid. --foelied,
Irv. niet verfoelied. —fomfooid , by. niet
verfomfooid. —fommeld by . Met verfommeld. —fraaid by. niet verfraaid.
—friseht by. niet verfrisch t. —gaan
bv. niet vergaan. —guard , by. niet
vergaard. —gaderd by. niet vergaderd.
—gald , by. niet vergald.-gangbaar,
gankelijk , by. dat niet vergaan kan.
—gangbaarheid, jk---garst by. Met vergarst.
—gefelijk , (-er, -st,) bv. en bw. dat
lteld yr.

Hirt of naauwelij ks verbeven kan worden.
gefelijkheid , vr.—geldbaar
.
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(-der, -st,) by. niet of slechts moeijelijk te
vergelden. —geldelijk (_er, -st,) by.
or,v ergeldbaar. geldelijkbeid , yr,
--gelijkbaar , (-der, -st,) by. en bvt.
dat Met of naanwclijks vergeleken kan
worden.
jit haarheid ,
(-er, -st.) by. en bw,
onvergelij kbaar. —ge
yr. —genoegd (-er, -st,) 1w. en bw.
Met vergenoegd. —genoegdheid , yr.
genoegelijk (-er, -st.) bv. Met of
slechts met moeite to vergenoegen. —ge-

noegelijkheid,vr - genoegzaam,
{-zamer, -st.) by. on y ergenoegelijk. —genoegzaamheid , yr. —getelijk
(-er, -st,) by. en bw. dat men niet of naanw elij ks vergeten kan. —getep, by. niet
vergeten. —geven by. niet ve [level].
—vergewensgezind, niet
of weinig gezind cm te ver beven. —gevensgezindbeid vr. —gezeld
bv. Met vergezeld. —gezelselia,pt, by.
niet vergezelschapt. —gift, by. niet vergift. —giftigd , by. niet vergiftigd.
—glansbaa,r , by. niet verglaasbaar.
—glaand, by. niet verglaasd. ,gloeid 9
by. niet vergioeid. —geed, bv.
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vergoed. —goedbaar by. niet vergoedbaar. —goedbaarheid yr.
—goedelijk, by. onvergoedbaar.
—goedelijikbeid , yr. —goelijkt
by . niet vergoelijkt. --good, by. niet
vergood. --golden , by. niet vergolden.
—gooid by. Met vergooid. - gramd
bv. niet vergramd. —grijsd , by. Met
vergrijsd —groeid , by. niet vergroeid.
groofd , bv. niet vergroold. - groot
by. niet vergroot. —gruisd, bv. niet
vergruisd. —guisd by. niet verguisd.
—guld , by, Met verguld.-gUldbaar,
by. niet te Ye/video. - guldbaarheid
yr. —gunbaar , by. dat niet veitgund kan
worden. —gund b y. nict verdund.
—haakt , by. Met verhaakt. —haalbaar,, by. niet verhaalbaar. —haald ,
by . niet verhaald. —haard by. Met
1w. niet verliaast.
verhaard. —laaast
Met verhakkeld.
—bakkeld ,
- halkt, by. Met yerhakt. - halvezoold,
niet verbalvezecdd. —handelbaar,
by. Met verhandelbaar. —handeld, bv.
nict verhandeld. —hangen , by . niet
verbangen. —hard , by. niet verhard.
—harddraafd, b y. niet verharddraafd.
—bardzeild , b y. nict verhardzeild.
--heel baar by. dat niet verheeld kan
worden. - heelbaarlieid, yr. - heeld,
by . niet verheeld. —heerd b y. niet
verheerd. —heerlijkt bv. niet verheerlijkt. , by. dat niet verbeven
kan order); van een leen : dat Met vernieuvrd
kan worrier,. —helderd by. niet
verhelderd. —helpelijk , (-er, -st,) by.
dat niet of naauwelijks te verhelpen is.
- hennekleed , by. niet yerhennekleed.
—hinderd , bv. Met verhinderd. --hit,
by Met verhit. hoed , by. niet verhoed.
—hoedelijk, by. Met te verboeden.
—hoeds, bw. onverwaehts : Iernand
onverhoeds op het lig vallen. - hoedseh,
by. onverwacht Een onverhoedsche aanval.
hoerd —hoereerd , by. niet
verhoerd of Yerhoereerd —hoien, bv. en
bw. kiet yerholen, rondborstig
gerd , by. niet verhongerd —hoogd
niet verhoogd. —hoopt b y. en bw.
ongehoopt ; tegen alle hoop en verwachting.
—hoord, by. niet verhoord. - bouwea,
by. niet verhouwen. —huisd , by. niet
verhuisd. utseld by. Met verhutseld.
—buurbaar, by. dat niet verhuurd kan
worden. —huurbaarbeid , yr.
—huurd by. niet verhuurd.
bv. onverhuurbaar. —huurlijkheid yr. —huwelijkt, b y. niet
verhuwelijkt. —ijdeld , by. niet verijdcld.
—jaagbaar , by. niet verjaaghaar.
—jaagd by. niet verjaagd. --jaard,
by. niet yerjaard. --jongd bv. niet
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—kaard, niet verkaard.
—kalefaterd by. niet verkalefaterd.
—kalkt, by. niet verkalkt. —1kamd,
b y . niet verkarnd. —kankerd, by. Diet
verkankerd. —kapt, by. Met verkapt.
—kast, bij. met verkast. —kaveld
b y . niet verkaveld. —Ikeerd, by. niet
verkeerd ; veranderd. —keerlijk, (-er,
-st.) b y . onveranderlijk. —kegeld, by.
Met verkegeld. —keken, by. met
verkeken. —kenbaar, by. nict te verkennen.—kend, by. met y erkend. -ketterd , by. niet verketterd. —kield,
b y . niet verkield. —kiesbaar, (-der,
vcrjongd.

-st.) by. met of

Met

wel verkiesbaar.

—kiesbaarheid, y r. -kieselijk,
(-er. -st,) by. onverkiesbaar. —kieselijkheid, yr. —kindscht, by. niet
verkindscht. —klaagd, by. niet ver
klaagd. —klaarbaar, (-der, -st ; ) by.
en bw. niet of rnoeijelijk te verklaren.

-klaarbaarheid, yr. -klaard, by.
—klapt, by. niet yerklapt.
—kleed, by. niet verkteed. —kleinbaar,bv.niet verklein lein baarheid , yr. —kleind, by. nict verkleind.
—kleineerd, bv. nict verkleineerd.
—kleurd, by. nict verkleurd. —klikt,
niet verklaard.

b y. niet verklikt. by.
Met verkiongeld. —klost , b y . niet
verkiost. —knaagd. , by. Met verknaagd.
—kneed,bv. niet verkneed. —kneusd,
b y. niet verkneusd. —knipt, by. niet
verknipt. —knoeid, by. niet verknoeid.
—knoopt, b y. Met verknoopt. —koelbaar,, by. niet verkoelbaar. —koeld,
b y. niet verkoeld. - -kocht, b y. niet
verkoeht. —kondigd, by, nict verkondigd. —kookbaar, b y . dat Met
kan worden yerkookt. —koold, by. niet
verkoold. —kolfd by. niet verkoltd.
—kondigd, by. niet verkondigd.
—kondschapt, bv. niet verkondschapt.
—konkeld, b y. niet verkonkeld,

—lkoopbaar,

(-der, -st.) by. niet of
moeijelijk te verkoopen. —koopbaarheld, yr. —koopelijk, (-er, -st,) by.
onverkoopbaar. —lkoopelijkheid, yr.
—koperd „ by. met verkoperd. -korst ,
bv. Met verkorst. —kort, by. niet yerkort.
—kracht, by. niet verkracht.-kra.nkt,
by. niet verkrankt. —kregen , by. nict
verkregen. —kreukt,
by. niet verkreukeld of verkreukt.
baar, (-der, -st,) by. niet of sieehts met

-krijg-

—krijgbaarheid,
vr. —krijgelijk, (-er, -st,) by. onverkrijgbaar. —krijgelijkheid, vr.
--kroden, zie Onverkrooijen.
—kromd. b y .
niet verkromd
—krompen, b y. niet verkrompen.
—krookien, zie Onverkruid.
moeite te yerkriken.

—kropt, b y . niet verkropt. —kruld,
b y. niet verkruid. —kruimeld, by.
niet verkruimeld. —kuild, b y ., niet
verkuild. —kuipt, by. niet verknipt.
—kust, by. niet verkust. —kwalizalverd, by. niet verkwakzalverd.
—11wanseld, 1w. niet verkwanseld.
—kwikbaar, (-der, -st, ) by. niet
verk wikbaar. —kwikbaarheid, vr.
(-er, -st,) bv. onver-

—kwikkelijkheid, yr.
—laagd, by. nict verlaagd. —laat,

kwikbaar.

, moedwillige.
m. dengniet , stoute
verlaanwd.
—1a,auwd, by. nict
—laden, b y. met verladen. —lakt,
by. niet verlakt. —lamd , by. Met verlamd.—langd, by. met verlangd. -lapt,
by. Met yerlapt. —laried, by. niet verlaried. —last, by. Met verlast. -lasterd,
by. niet verlasterd. —laten, by. wet verla ten. —latig, (-er, -st,) bv. snood , boos.
—leend, by. niet verleend. —leest,
by. met verleest. —legbaar, b y. dat
Met verlegd kan warden. -legd , by. niet
verlegd. ---leg i
gn , by. niet verlegen
of bedeesd. -legerd, by. met verlegerd.
-leid, by. niet verleid ; niet verlegd.
-leidbaar, b y . niet verleidbaar.
-leidelijk, (-er,-st,) by. onverleidbaar ,
Met of Met ligt te verleiden. -leidelijk.
heid,vr.-lekkerd, by. niet yerlekkerd.
—lengbaar , b y . niet verlengbaar.,
—lengd, by. niet verlengd. —lept,
by. niet verlept. —let, by. en bw. niet
verlet ; zonder veriet , ongehinderd. —leuterd, by. nict verleuterd. —levendigd,
b y. niet verlevendigd. —lezen, by. niet
verlezen. —Licht, (-er, -st,) niet of weinig
verlicbt .den onverlicht mensal , een
weetniet, —liefd , (-er, -st,) bv. niet of
weinig verliefd. —liefdheid, vr.
—liesbaa,r, by. niet te verliezes.
—liesbaarheid, y r. —ligt, b y . niet
(-er, -st,) by. niet

—lokkelijkheid . vr. —lokt, b y. niet verlokt.
—loochend, by. niet verlooehend.
—lood , bv. met verlood. loofd , by.
of moeijelij k te verlokken.

niet verloofd,

by. niet verioomd.

bv. niet verloopen. -loot,
bv. niet verloot.—lo atbaar, by. dat niet
verloot kan warden, --Loren, b y . niet
verloren. —lost, by. niet verlost. -lucht,
by. niet verhieht. —luijerd, by. niet

—loopen,

—maagschapt, by. niet
yermaap;sehapt. —maak, o. germs van
vermaak , ongenoegen. —maakbaar,

verluijerd.

b y . dat niet vermaakt kan worden.-maalby. niet te vermalen. —maand ,

'mar,

b y . niet vermaand. —maard, (-er, -st,)
by. niet of weinig vermaard.-maardheid,
vr. —magerd, b y , niet yermagerd.
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makelijk , (-er, -st,) by . niet of
weinig vermakelijk. —makelijkheid
y r. —maleu, b y. niet vermalen.
by. niet vermald. —ma,ngeld, by, niet
vermangeld. --mand , by. niet vermand.
—meerderbaar, by. nict te vermeerderen. –meerderbaarheid, vr.
–meesterbaar, (-der, -st.) by.
on vertneest erl ineesterbaar id.
yr. —ineesterd, by. Met vermeester.I.
niet of
—meesterlijk, (-er, -st,)
moeijelijk te vermeesteren. —meld, by.
niet %ermeld. —meldbaar, dat niet
vermeld kan worden. —mengbaar,
by . datniet vermengd kan worden. - mengbaarheid, vr. –mengd, by. niet
vermenp,d. –menigvnidigbaar, by.
Met vermenigvuldighaar. —merkbaar,
(-der, -st,) by. Met of weinig verrnerkbaar.
—metel, (-er, -st,) by. en bw. niet of
weinig vermetel. —metelheid, yr.
—metellijk, bw. _meten. (-er.-st )
b y . en bw. onvertnetel. —metenheid,
yr. —metseld , by. niet vermetseld.
—irniljdbaar, (-der, -st.) by. cn bw. niet
of moeijeiti k te yermijden. —mijdbaarheld, yr.—mijdelijk (-er,-st, ) by. en
bw. onvermijdbaar. —inijdelijk held,
y r. --mijt, bv. niet vermijt. —minderbaar,, by. niet te verminderen. —minderd , bv. met yerminclerd voorz. in
weerwil van. Mettegenstaaride, —minkt ,
b y . niet verminkt. —minktheid, vr.
toestand cells (met-mini:ten. —;mist, by.
Met vermist. —modderd, niet
vermodderd. —rnoed, by. niet vermoed.
—moedelijk by. en bw. niet te ver) bv.
woeden. —moeibaar , (-der,
bw. niet of naanwelijks te verrnoeijen.
—moeibaarheid, vr.
( -er, -st,) by. en bw. Met vermoeid zonder
te vermoeijen aanhondend , ijverig, onvermoeibaar. —moeidheid, vr.
(-er, -st,) by . en bw. niet of
tiaauwelijks te verrnoeijen. —mogen, o.
gebrek aan verrnogen of ;tan kraehteit vat,
allerlei aard :'Onvermoyett oat te betalen.
*-, inzonderh: gebrek win Nerrnogen ter
voortteling. --mogend, (-er, -st.) by.
zonder magt of de noodi8e tniddelen: Onvermogend ont te betalen. pet, of weinig
(tij delijk) verrnogen bezit tende, behoeltig.
mogendheid, vr. —moland , by.
Met vermolmd. —molsemd, be. niet
vermolsemd. —moind, by. niet vet momd.
—moord , by. niet vermoord. -morst ,
niet vermorst. —morwd , zie Onvermurwd. —morzeld, by. niet
verrnorzeld. --count, by. niet vermunt.
—rnurwbaar, (-der, -st.) b y. niet of
Met ligt te vermurwen. —murwbaarheld , Yr. .murwd, bv. niet vermurwd.
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(-er, -st,) b y. onvermurwhaar. —murwelijkheid , yr.
—naaid, by . Met vcrnaaid. -naauwd,
by. niet vernaauwd. —nageld, by. niet
vernageld. —nederd, b y . niet vernederd.
—nesteld, by. Met vernesteld. —nlelbaar, (-der, st,) bv." niet of sleeks met
moeite te vernie/en. —nielbaarheid,
yr. —nield, by. niet vernield. —nietigbaar , by. dat niet vernietigd kan worden.
–nietigbaarheid , y r. –nietigd,
by. niet vernietigd. –nienwimar, by.
dat Met yernieuwd kan warden. -nieu.wd,
by. niet yernieuwd. —noegd, enz., zie
bet meet gebruikelijke Onvergenoegd,
enz. —noemd, b y. niet vernoemd.
men , by. niet vernornen. —nuft , o.
gebrek aan vernuft of oordeel , dumheid.
*-, m. onverstand, dornkop.
nnftig ,
(-er, by. en bw, zonder vernuft,
on yerstandig dom. —nuftigheid, yr.
--nuitiglijk, bw. - -oordeeld, by.
Met yeroordeold. —oorloogd, b y . niet
veroorloogd. —oorloofd , bv. niet
veroorlootd. —oorzaakt , by. nict
veroorzaakt. —ootmoedigd, by. niet
veroottnoedigd. —orberd, by. niet verorberd. —ordend , by. niet verordend.
—ouderd , by. niet verouclerd.
ba,ar,, by. niet to veroveren. –overba,arheid , y r. –overd, by. niet
veroverd. _paeht, by. met verpaeht.
--paned, by. niet verpand. —papt , by.
Met yerpapt. —past, b y. niet verpast.
—pekeld, bv. met verpekeid. —pekt,
by. met verpekt. –pest, by. niet verpest.
–pikt, by. net vcrpikt. -plaatsbaar,
1w. niet to yerplaatsen. —plaatsbaarheid , yr. —plaatst, by. met verplaatst.
by. niet verplakt. bv.
Met yerp'ant —plaatbaar, b y. dat
niet verplant kan worden. —plast, bv.
Met yerplast. -pleegd, by. niet verpleegd.
—pleisterd, by. niet verpleisterd.
—pieit, by. niet verp!eit. —plet, by.
nict verplet. _pletterd, by. niet verpletterd.Wigt, by. niet verpligt. -plooibaar , b y. dat met verplooid kan worden.

—plooid,
b y.

by. Met verplooid. -poosd,
en bw. niet verpoosd ; aanhoudend ,

gestak, —pout, by. niet verpoot. -poot-

baar, bv. ciat ttiet verpoot kan worden.
—praald, by. niet yerpraald. -pronkt,
b y. niet yerpronkt. —raden , by. niet
verraden. —raseht , by. niet yerrascht.
_regen, by. niet verregen. -regeud,
b y. niet verrep;end. —reisd, b y. nict
verreisd. —rekenti by. nict verrekend.
-rigt, b y. niet verri8 t Onverrigter zake,
zonder lets verrigt te hebben. —rijkt, by.
niet verrijkt. ' —roekeloosd, by,
niet verroekeloosd. —roerlijk, zie
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Onroerlijk. —roerlIjkheld, yr.
onbewegelijk heid.—roest,bv.niet verroest.

-ronseld, b y . niet verronseid. -rookt
by. niet verrookt. —rot , nict verrot.
—ruild, by. met verruild. -rukbaar,
(-der, -st,) by. onbewegelijk. —rukt , by.
Met verrukt. —saagd (-er, -st,) by. en
bw. niet versaagd , moedig , onverschrokken,
dapper, koen , stout. —saagdelijk bw.
—saagdheid y r. —schaald , by.
niet verschaaid. —schanst, by. niet
verschanst. —scheept , by. niet verscheept. —scheiden by. en bw. niet
verscheiden , onverschillig. —scheidenbw. —schenen, by. niet
verschenen. —schept , by. niet versehept.
verscherpt,
—scherpt
b y. niet
—schertst by. niet verschertst.
—scheurbaar, zie Onverscheur,lijk. —scheurd, by. niet verscheurd.
—scheurlijk , by. niet te verscheuren.
—schilderd, by. niet verschilderd.
-schillig , (-er, -st.) by. en hw. vrij :
Eerie onverschalige kens. Net is mij
°flyer:chatty , bet Gene is mij zoo goed als
het andere. ongevoelig , gevoelloos, koel ,
koud : Een onverschillig mensch, die zich
aan niets laat gelegen
yr. —schilliglijk, bw. —schimmeld,b y .niet yersebimmeld.-selioend,
b y . niet verschoend. —selsoffeld , by.
niet versehoffeld.-schohbaar,(-der,-st,)
bv. en bw. niet of moeijelijk ,te verschokken.
--schoht , by. niet verschokt.
meld, bv. niet verschommeld. -schoonbaar, (-der, -st,) by. en hw. niet of slechts
met moeite te verseboonen-seltoonbaarheld , yr. —schoond, b y . niet
verschoond. —schoonlijk., (-er, -st,)
by. enbw. on verse boon baar. -schoonlijkheid , yr. —schopt, b y . niet verschopt.
—schoten , b y . niet verschoten. @mho y en , by niet versehoven. — schreven,
b y . niet yerschreven. —schrikbaar,,
(-der, -st,) by. niet of moeijelijk te versehrikken. —schrikbaarheid, yr.
—schriklkelijk, (-er, -st.) by. en bw.
onversehrikbaar. -schrikkelijklteid
y r. —schrikt , by. niet verschrikt.
—schriktheid y r. —schrobd, by.
niet vcrschrobd. —schroefd , by. nict
verschroefd. sehroeid, niet
verschroeid. —schrokken (-er, -st,)
bv. en bw, die niet of niet ligt verschrikt,
onversaagd, moedig , stout : Een onverschrokken krijgsman , moed. —schrokkenheid, y r. —schrompeld, by.
niet vcrschrompeld. —schud niet
verschud. -schuimd,bv. niet verschuimd.
—schuind, by. niet verschuind.
— schuldigd , by. niet verschuldigd.
schiturd, bv. niet verscheurd,
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by. niet versierd ; 6 eenvoudig, natuurlijk.
—sjouwd, b y . niet versjouwd.-slaafd,
by. Met verslaafd. —slagen (-er, -st,)
niet vcrslagen ; onversaagd. - slagenheid, yr. on yersaagdheid. —slapen ,
by. niet verslapen. —slapt, by. niet
verslapt. —slecht , by. Met verslecht.
—sleept, by. niet versleept. -sleinpt,
by. niet verslempt. slenst, by. niet
versienst. - slenterd , b y . nict verslenterd. -sleten, by. niet versleten.-sleurd,
by. niet versleurd. —slijkt, by. ,niet
verslijkt. -slijtba,ar, (-der.-st,) bv.niet of
moeijeliik te versiijten. -slijtbaarheid,
yr. —slijtelijk , (-er, -st,) b y. onverslijtbaar.: -slijtelijkheid. y r. —slits,•
merd,b y . niet verslimmerd.-slodderd,
by. niet verslodderd. —slonden , by. niet
verslonden. —slonst , b y . niet versleist.
—smaad b y . niet versmaad. -suitald ,
b y . niet versrnald. —meesd , b y . niet
versmeed. —smeerd, bv.riiet versmeerd.
—smeltbaar,, b y. nieti versmel tbaar.
—smeten, b y . niet yersmeten. —smolten , by. niet versmolten. —smoord,
by. nict vcrsmoord. —smuld , by. niet
versmuld. —sneden , b y . met versneden.
—snippeld, —snipperd , by. niet
versnippeld of versnipperd. —snoept, by.
niet versnoept. —spaad, by. niet verspaad.
—spaard , by. niet verspaard. —spannen , bv. met yerspannen. —speeld,
b y . niet verspeeld. —speld, b y . niet
yerspeld.-sperd,bv. niet versperd.-spied,
b y. niet verspied. —spild, bv.niet verpild.
—spit , by . niet verspit. —splinterd,
bv, niet versplinterd. —splitst, by.
niet versplitst. -spoeld, b y . niet verspoeld.
-spreid, niet verspreid. -spreidbaar, by. dat niet verspreid kan worden.
—sprenkeld by. niet versprenkeld.
—sprongen , by. niet versprongen.
taald, b y . ilia verstaald. —staan ,
bv. Met verstaau: Zoo wet de verstane als
onverstane panden.Onverstane woorden.
—staanbaar . (-der, -st,) b y. en bw.
weinig of niet verstaanbaar. -staanbaarheld, y r. —staanlijik , (-er, -st,) by.
en bw. onverstaanbaar. -staanlijkheid,
y r. —staid , b y . niet verstand. -stampt,
by. niet %Testampt. —stand , o. gebrek
aan verstand, onwetendheid , onkunde ; soms
voor : oneenigheid , misverstand.*-, m. en yr.
die met onverstand te work gaat, —standelijk , (-er. -st,) by. en hw. niet
verstandelijk. —standelijklaeid, yr.
—standig, (-er. (st,) by. enbw. die gebrek
aan verstand beeft of verraadt, onwetend , dom. —standigheid , yr.
—standiglijk, bw: —stapeld , by.
niet verstapeld. —steend, b y. niet
versteend. —steld, b y. niet versteld.
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—steind , b y. niet verstemd. —stempeld, b y. Met verstempeld. —sterfelijk , by. dat niet versterft, onsterfelijk.
—sterkt , by. niet yersterkt. —stijfd,
by . niet verstijfd. —stikt by. Met
verstikt. —stoken b v, niet verstoken.
_stomd , by. Met verstomd. -stompt
by . niet verstompt. —stoofd, by. niet
verstoofd. —stoorbaar,, (-der, -st,) by.
en bw. niet of weinig verstoorbaar. -stoorbaarheid . yr. —stoord, by. niet
verstoord. —stoorlijk, (-er, -st,) by. en
bw. onverstoorbaar. —stoorlijkheid
y r. -stooten., by. niet verstooten.-stopt,
by. niet verstopt. —stort, by. niet verstort.
verstorven. -stouwd,
b y . niet verstouwd. —stoven, by. Met
verstoven. —straat by. Met verstraat.
—stramd , by. niet verstramd. —streken , by. Met verstreken. —strekt, by.
Met verstrekt. —strengeld., b y . net
verstren geld. —strati, b y . niet verstrikt.
—strooid by. niet verstrooid. -stuikt,
by . niet verstuikt. —stawd, b y . wet
versttiwd. —suft, b y. niet versuft. —suk.
keld by. Met versukkeid. -taalbaar,
(-der, -st,) by. Met or moeijelijk to vertalen.
—taalbaarheid yr. —taald , by. I
Met vertaald. —takt by. Met vertakt, t
—talmd by. niet vertalind. —ta,pt, by.
niet vertapt, --tact, by. niet vertast. -teekend, by. met verteekend. -teerbaar,
(-der, -st,) by. Met or moeijelijk te verteren. -teerbaarheid, yr. —teerd,
by . niet vet teerd. —tegenwoordigd,
b y . niet vertegenwoordigd. —telbaar,, by.
dat niet verteld kart wordea. —teld by.
Met verteld. —tent , by. niet verteut.
—fiend, by. niet vertiend. —tierd by.
Met vertiend. —tilbaar, 1w. niet te
vertilien. —tild , by. wet vertild. —Jimmerd , by. niet yertimmerd. -tinbaar
by . dat niet vertind kan worden. —find,
b y . Met vertind. —toetst, by. niet vertoetst. —togen by. onbedachtzaam
onbetamelkik : Geer onvertogen woord
zeggen of sprekeu. —told, by. Met vertold. —tolkbaar, by. niet te vertolken.
—tolkt , by. niet vertolkt. —tond , by.
niet vertond. —toogd, by. niet vertoogd.
—toonbaar, by. dat Met vertoond kan
worden. —toond by. Met vertoond.
-toornd, by. niet vertoornd. -torseht,
b y. Met vertorscht. —traagd , b y . Met
vertraagd. —trappeld, b y . niet vertrappeld. —trapt , by. niet vertrapt.
—treden , by. niet vertreden.
meld , by. niet vertreuzeld. —troeteld ,
by. met vertroeteld. —troklien., bv. niet
vertrokken. —troost, bv. niet vertroost.
--troostbaar , (-der, -st,) by. niet of
weinig vertroostbaar. -troostbaarheid,
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yr. —troostelijk , (-er, -st,) by. onvertroostbaar. —troostelijkheid , yr.
—trouwd , by. niet vertrouwd. —tuid,
by. uiet yertuid. —tuind, by. niet yer wind. --tuischt , by. niet vertuischt.
-tweern.d,bv. niet vertweernd.-twijnd,
by. niet vertwijnd. --vaard, (-er, -st,) by.
en bw. niet of niet fiat veryaard onversaagd,
moedig. —vaardelijk bw. —vaardheid , yr. . —vaardigd , by, niet
vervaardigd. --vast by. niet vervaat.
—vallen, b y . Met vervallen. -valseht
by. niet vervalscht —vangen, b y . niet
vervangen. -vat, bv. niet verya t. -vederd,
by. nict vervederd. —veegd, b y. niet
verveegd. —veend, bv. niet verveend.
—veerd , by. wet verveerd. —veld , by.
niet verveld. -verscht, by. niet ververscht.
verfd ___verwd, b y . met ververfd
of ververwd. —vijld, by. niet vervijld.
—vloeid by. niet vervloeid. -vloekt 9
by. niet verytoekt. —vocht, by. niet
vervocbt. -voederd by. nict vervoederd.
—voegbaar, dat niet vervoegd kan
worden.-voegbaarkeid, yr. -voegtl,
by. niet vervoerd. —voerbaar (,der,
-st,) by. dat Met of slechts met veel rnoeite
vervoerd kan worden.—voerbaa,rheid,
yr. -voerd, by. met vervoerd. -voerd
zie Ouvervoederd. —volgbaar,
b y. dat Met vervolgd kan wordea. -volgd
by. niet vervolgd. --voogd b y . Met
vervoogd. —vorderd, by. Met vervorderd.
—vormbaar, by. dat niet vervormd kan
worden. —vormd, b y . niet vervormd,
vouwen,bv. niet veryouwen.-vreemd,
b y . niet vervreemd. —vreemdbaar,
b y . niet vervreemdbaar,, dat Met vervreemd
kan worden. —vreemdba,arheid yr.
—vroegbaar , by. dat niet vervroegd
kan worden. —vroegd, b y . niet vervroegd.
—vrolijkt. b y . niet vervrolijkt. -vuild,
by. niet vervuild. —vuld, b y . niet vervuld.
—vuurd, by. Met vervuurd. —waai 11p arar , b y . niet verwaaibaar. —waaid ,
by. niet verwaaid. —wa,and, b y . Met
verwaand , nederig. —waarborgd, by.
Met verwaarborgd. —waarloosd, by.

niet verwaarlousd. —waeltt, (-er, -st,) by.
niet verwaeht, onvoorzien, schielijk: Op het
onverwae htste , op bet oogenblik , dat iets het
allerminste wend verwacht. -waeltts, bw.
zonder dat men het verwachtte.-waggeld,

zie Onverwiggeld. —wandelbaar b y . niet verwandelbaar. —wandelbaarheid , y r. - want, —wantschapt,bv. niet verwant of verwantschapt.
—ward, b y . niet verward. —warmbaar, b y . dat niet kan wordenyerwarmd.
—warmd, b y. nict verwarmd, —wasemd, b y. niet verwasemd. -wassehen,

by. niet verwasschen. —wassen, by. nict
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verwassen olvergroeill. —waterd , by.
niet verwaterd. —wed, b y . Met verwed.
—weekt b y . Met yerweekt. —weerbaar,, b y . dat niet verweerd kan worden,
—weerd, by . niet verweerd. -weerd
b y . niet verweerd. —weld, b y . niet
verweid. —wekt , b y . Met verwekt.
-weldtgd, b y. niet yerweldigd.
b y. niet Yerwelfd. —welkbaar, (-der,
-st,) by. dat niet of moeijelijk kan verwelen.
—vvelkbaarkeld, y r. -weltkelijk,
(•er, -st,) b y . onverwelkbaar. —welkeIfijklzeid, y r. —welkt 9. b y . niet yerwei kt. —welktheid, yr. —wend , by.
Met verwend. —wenselat , b y. niet
Yerweaseht. —werfbaar, (-der, -st.)
bit. niet of siecbts tn,4, moeite te verwerven.

-werfbaarheid, ye. -werfelijk
(-er, -st,) b y. onYerykerfbaar. -werfetijkheid, yr. —werkbaar, by. Met te
verwerken. —werkt , b y . niet verwerkt.
--werpelijk (-er, -st,) b y. niet of
moeijehjk te verwerpen. —werpelijkheld , yr. --wetea b y . niet verweLen.
—weven 9 b y . Met verweven. -vvezen,
by. niet verwezen. —wiggeld, by. niet
yerwiggeld. —wijd , by. niet verwijd.
—wijdbatar,, by. dat niet verwijd kan
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-walfd, zie Onverwelfd. -wurgd,
b y . niet verwurgd. —zaadhaar, (-der,
-st,) by. en bw. Met of moeijelijk te verzaden.
—zaadbaarheid, yr. zaagd, by.
niet Yerzaagd. —zaakt by, niet yerzaak-t.
—zaeht, b y . niet verzacht. -zadelijk ,
(-er, -st.) by. niet of moeijelijk to verzadigen.
—zadelijkheid , yr. —zadigd
b y . niet is verzadigd. —zakt b y . niet
verzakt. —zantelbaat , by. clot niet
verzameld kan worden. —zameld, by.
Met verzameld. —zand, b y . niet Yerzand.
—zeerd, by. niet verzeerd. -zeerlijk
dat niet verzeerd kan worden. -zegd
zie Onverzeid. —zegeld , by. niet
verzegeld. —zegen by. nict yerzegen.
-zekerd , bv. niet verzekerd. —zeid
bv. niet verzegd. —zeld, b y . Met verzeld.
—zet, by. niet yerzet. -zetbaar,, (-tier,
-st,) b y . en bw. niet of sieebts moeijelijk te
verzetten. —zetbaarheid , yr. —zeten , b y . niet yerzeten. —zettelijk
(-er,--st,) bY.en bw. onverzetbaar: lien mogt
doen wat men tt,ilde , hij We, onverzettelijk. -zettelijkheid , yr. -zeerd, by.
niet verzeerd. —zilverd , by. niet
verzilyerd. --zinbaar —zinnelijk,
by. dat niet verzonnen kan worden.-zocht,
by. niet verzocht. —ztaenbaar , (-der,
-st,) by. Met of moeijelijk te verzoenea.

worden. —wijderbaar, b y . niet of
moeijelijk te Yerwijderen. —wijderd , by.
—zoenba,arheid, yr. —zoenlijk,
niet rerwijderd. -wijfd 9 by. niet verwijfd.
(-er, -st.) by. onverzoenbaar. —zoenlijk—wijidkeid, y r. —wijld , by. Met
held , y r. —zoet g by. Met verzoet.
bw. aanstonds , dadeNk , miler
—zonden , by. nict ve:zonden. —zonNerwiit, —wijtelijk, (-er, -st,) by en
gen , by. Met Yerzongen. —zoolbaar
1)w. waaro y er men iemand geeu Yerwijt kan
bv. dat niet verzoold kart worden. —zooid,
dom. —wijzelijk , b y. die of dat ',jet
b y. niet verzoold.—zoomd by . niet ververwezen kan worden. —wilderd, by.
zoomd. —zopen, by. niet verzopen.
niet verwilderd. by. niet
—zorgd , by. niet verzorgd. -zouten,
yerwilligd oaingewitligd. —winbaar,
by. niet Yerzouten. --Z11.11nd 9 by. niet
(-der, -st,) b y . niet of slechts met moeite te
verzniind. —zuinaelijk bv. en bw.. niet
verwinnen -winbaarheid , y r. -winniet
te verznimen. —zwaard by .
nelijk (-er, -sc,) by. onyerwinbaar.
verzwaard. —zwagerd, by. niet ver—winnelijklaeid, yr. —svinterd,
zwagerd. —zwakt by. niet verzwakt.
b y . niet %-erwinterd. -wipt,bv. nict verwipt.
—z sveet by. niet verzweet. -zwegen,
—vvisselbaar,, (-der, -st.) b y . dat niet
by. niet verzwegen. -zwelgbaar , (-der,
of niet wel yerwisseld kan worden.
-st,) by. Met of moeijelijk te Yerzwelgen.
baarheid , vv. —wisseld , by. niet,
—zwendeld , by. niet verzwendeld.
verwisseld. —wit Met. verwit. —wit—zwierd, by. niet verzwierd. —zwijgtigd, b y . Met verwittigd. —woest , by.
baar,5 by. dat Met Yerzwegen kan worden.
niet verwoest. —woad, by. Met verwoud.
—zwijnd, by. Met verzwijnd. —zwikt,
—wondbaar,, by. dat niet verwond kan
by. niet verzwikt. -zwolgen, by. niet verworden. —svonnen b y. niet verwonnen,
zwolgen. —zworen , by. Met verzworen.
—worgd, b y . niet verworgd. -wormd,
by, niet Yerwormd. --svorpen , by. niet Onvijlliaar, by . dat niet gevijid kan
worden. —vindbaar —vindelijk,
verworpen. —worst, by. Met verworst.
b dat niet gevonden kan worden.-vleelat.
—worteld by, niet verworteld. -vvorbaar, dat niet gevlochten kan worden.
ven , by. niet verwor y en. —wrikbalar,
vlechtbaarkeid, y r. -vliedbaar,
(-der, -st,) bv. en bw. niet of niet gemakke(-der, -st,) by. dat men niet of slechts met
lijk te verwrikken. —wrikbaarkeid,
moeite vlieden kan. —vlijtig ( - er, -st,)
yr. —wrikkelijk , (-er, -st.) b y . en bw.
, traag, vadsig.
by . en bw. niet
onverwrikbaar. —wrikkelijkiteid,
—viljtigheld y r. —vinelbaar g
y r. ..wrougen , b y . niet verwrongea.
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(-der, -st,) bv. en bw. niet of weinig vioeibaar. vloeibaarheld , y r. —vlotbaar, b y . dat niet gevlot kan worden.
—voedzaam , (-zamer, -st,) bv. niet of
weinig voedzaam. —voedzaamheid
y r. —voegbaar b y. dat niet gevoegd
kan worden. —voegelijk (-er, -st,)
bv. en bw. ongevoegelijk. —voegellijkheld vr. —voegzaam 5 (-zamer, -st,)
bv. en bw. ongevoegeliik. ----voegzaamheld , yr. – voelba,ar b y . niet
voelbaar. -voetbaarheid , yr. -voerba,ar, by. niet voerbaar.,
en volbouwd by. niet volbouwd.
—bracht , b y . niet volbraeht. daan,
(-daner, -st,)by.niet voldaan.-daanheid,
yr. --doend, bv.nict voldoend.-doendheld —doenlijk (-er, -st,) niet
of moeijelijk te voldoen. —dragen
IN. niet voldragen. —clod , b y . niet
volcind. —eindigd by. niet voleindigd.
—groeid b y . niet volgrocid. -jaard,
b y . niet voljaard. —komen (-er, -st,)
by. en bw. niet volkomen. - komenheid,
yr. —komenlijk bw. --ledig (-er,
-st,) b y . en bw. nict volledig, gebrekkig.
—ledigheld , yr. —teerd, by. niet
volleerd. —maakt (-er, -st,) b y . en bw.
niet vointaakt , gebrekkig ; in de spraakk.:
De onvolmaala verledene tijd , het imperfeetum. anaaktelijk , bw. - maaktheld , yr. —prezen, bv. nict volprezen,
niet genoeg Le prijzen. angel' , by. niet
volslagen. —sta,ndig (-er, -st,) b y . en
bw. niet voistandig.
standigheid,
vr.
strekt, by. en bw. niet voistrekt.
—tallig (er, -st ) b y. niet voltallig.
—tallgheid , yr. — toolbaar,, by.
dat niet voltooid kan worden. - tooibaarheid 9 vr. tooid , b y. niet voltooid.
_tooijellijk by. onvoltooibaar. - trekbaar, b y . dat niet voltrokken worden kan.

trekbaarhe id , y r. --trokken
b y . niet voltrokken. --voerbaar, by.
niet volvoerbaar. —voerbaarheid,
yr. —voerd, by. niet volvoerd. —wassen, b y . niet volwassen. —wigtig , by.
niet volwigtig. —wrocht , bv. niet
volwrocht.
Onvoorbedacht, hr. ea bw. niet word
bedaeht. --bedachtelijk bw.
–bedachtheid , y r. –bedon.gen,
by. niet vooraf bedongen. —behouden
bv- niet voorbehouden. —bereid by.
Hid voorbereid. — daeht bv. en bw.
waarop men vooraf niet bedacht is...dachtelijk bw.—dachtig, b y. onvoordacht.
—deelig (-er, -st,) by. en bw. niet
voordeelig, schadelijk , nadeelig. —deeligheid, yr. —deeliglijk 9 bw.
Onvoorgebabbeld, b y . niet voorgebabbeld. —beden , b y . niet voorgebede:'.
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blazers, bv, niet voorgeblazen. - boaden , by. niet voorgebonden. —boord
b y. niet voorgeboord. —bracht b y . niet
voorgebracht. - daan, niet voorgedaan.
--dicht , by. niet voorgcdicht. - diend,
bv. Met voorgediend. —draaid by. niet
voorgedraaid. —dragen b y . niet voorgeniet voorgedreven.
dragen. — dreven
oo–e
g
—geven
, b y . niet voorgegeven. held b y . niet voorgegoocheld. - gooid,
b y . niet voorgegooid. —tumid by.
niet voorgehaald. —hakt bv. niet
voorgehakt. —hangen b y , niet voorgehangen. —gehouden b y . niet voorgehouden. — gekaauwd , b y . niet voorgekaauwd. —klapt, b y. niet voorgeklapt.
—1a,ten by. niet voorgelaten. —legd
b y . niet voorgelegd. —leid , by. niet voorgeleid ; niet voorgelegd. —lezen by.
niet voorgelezen. --Licht, b y . niet voorgelicht. --maakt 9 bv. niet voorgemaakt.
—maald bv. niet voorgemaald. —malen , bv. nict voorgemalen. —metes/
by. niet voorgemeten. —naaid bv. riiet
voorgenaaid. —nommen bv. niet
voorgenomen. —proefd b y . niet voorgeprocfd. —rekend, by. niet voorgerekend
—schoten , b y . niet voorgeschoten.
—schreven, niet voorgesehreven.
—slagen , by. niet voorgeslagen. —sneden , b y . niet veorgesneden. - spannen ,
by. niet ^ oorgespannen. —speeld by.
niet y oorgespeeld. speld by. niet
voorgespcld. —sproken , by. niet
voorgesproken. —staan , b y. niet voorgestaan, —steld , by. niet voorgestelii.
stoken , niet voorgestoken. —teekend g bv. niet voorgeteekend. ---tell,
by . ilia
bv. niet voorgeteld.
by. niet voorge
voorgeyoegd.
wend.—wogen , b y , niet voorgewogen.
y niet voorgeworpen. -zegd,
by.
by. niet voorgezegd.
niet voorgezet. --zongen 9 b y. niet
yoorgezongen.
b y. nict
of moeijelijk voor te komen,
b y . niet of weinig voorkomend.
vr.
b y . niet voor te krijgen.
b y . niet of ilia gemakkelijk voor te lezen,
by. niet of moeijelijk voor te
by. niet of
leggea.
te vouronderstellen.
bv. niet voorondersteld
b y. niet voorspe!d.
bv. en bw. met veorspoedig.
bv. niet of moeijelijk You te stellen.
b y. niet voortgebraeht.
bv. niet voortgedreven.
bv niet vonetge4rukt. -

voegd
—wend,
Ivorpen,b .
—zet,
zeid,

Onvoorkomelijk (-er, -st,)
—kontend
(-or, -st,)
—komendheid —krijgbaar,
—leesbaar,
tegbaar,,
—ouderstelbaar
—ondersteld,
—speld
—spoedig (-er, -st.)
spoedigheld , vr.—stelbaar,
Onvoortgebracht ,
—dreven ,
drnkt,
du wd
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niet voortgeduwd. —geven , by. niet
voortgegeven. —holpen , by. niet
voortgeholpen. —houden by. niet I
voortgehouden. —houwen by. niet
voortgehouwen. —jaagd , In. niet
voortgejaagd. kocht, by. niet voortgekdcht. —kroden —krooijen
—kruid by. niet vrortgekruid. —leid,
bv. niet voortge!eid. —nomen by . nict
voortgenomen. —pakt b y . niet voortgepakt. --plant, by. niet voortgeplant.
-rold, by. niet voortgerold. -schoven,
by. niet voortgescboven. — stolen , by.
Diet voortgestolen. —stooten , by. niet
voortgestoot en. —stuurd , by. niet
voortgestunrd. —teeld , by. niet voortgeteeld. —troliken, by. Diet voortgetrokken. --worpen, by. niet voortgeworpen. —zegd —zeid , by. niet
voortgezegd of voortgezeid. —zet bv. niet
voortgezet.
On.voortvarend (-er, -st,) by. en bw.
niet voortvarend. —held, yr.
Oiivoorvertaald by. niet voorvertaald. —verteld, by. niet voorverteld.
—waardelijk, by. en bw. niet
voorwaarden.
voorwaardelijk ,
zonder
---waardelijkheid, yr. zegd,
—zeid by. niet yoorzegd of voorzeid.
—zien by. niet voorzien. —ziens bw.
zonder dat men bet voorzien heeft , onverwachts.—zigtig,(-er,-st,) b y. en bw. niet of
weinig voorzigtig , onbedacht. — zigtigheld , yr. —zigtiglijk , bw.
Onvorderbaar, by. dat niet gevorderd
kan worden. —vorrnbaar, by. niet
vormbaar. —vormbaarheid yr.
—vorstelijk , (-er, -st,) by. en bw. niet
tot de vorstelijke waardigheid verlieven
strijdig met de waardigheid van een' yorst.
—vrede , vr, (-en m.) oneenigheid ,
twist, viendschap : Te onvrede, zie het Nina
nitsluitend gebrnikelijke Ontevreden.
—vredig, (-er, -st,) bv. en bw. twist/wk.
—vreedzaam , (-zanier, -st,) by. eu bw.
niet vreedzaam , twistziek , in ovtinn.
—vreedzaantheid , yr. —vreedzaamlijk, bw.—vreesbaar, by. nict
te vreczen. —vreesbaarheid , yr.
—vriend in. die cen vijand geworden is:
Net demand onrriend zijn. Onvrienden
worden. - vriendelijk (-er, -st,)
en bw. niet vriendelijk , onhensch, - vriendelijkheid , yr. —vriendschap ,
vr. gemis van yriendschap, vijandschap.
—vriendschappelijlk (-er, -st,) by.
en bw. niet vriendschappelijk. —vriendschappelijkheid , yr. —vrij, (-er,
-st,) by. en bw. niet vrij, bezel : Onvrije
wen. niet vrij van belasting, belastbaar :
Onvrije goederen,waren.*-, waar men lint
beQpicd , beluisterd of overloopcn wordt :

°lima
Eene onrrige kamer ; fig. gedwongen.

—vrijheid, —vrijigheid .
--vrijmoedig (-er, -st,) by.* en bw.
niet vrijmoedig, bedeesd , blood ,
vrij moedigheid yr. -vrijmoe digit ijk , bw. —vrijwillig (-er, -st,)
by. en bw. niet vrijwilltg , gedwongen.
yr. --vrijwilliglijk
bw. —vrijzinnig (-er, -st,) by. en bw.
Dienw w., haw elk door somrnigen afgekeurd
wordt , voor: illiberaal. —vri jzinnigheid , vr. —vroed (-er, -st,) by. en
bw. weinig of niet nicer in gebrtuk , niet
vroed , yerstandeloos, zonder beleid ;
onvoorzigtig, zonder voorzorg. —wroedellijk , bw. vroediteid , yr. —vromelijk , bw. onvroom. -vromigheidg
zie Onvroomheid. —vroom 9
(-vronier, -st,) by. en bw. niet vrooni,
ongodvr Lich tig ongodvreezend. vroomheld vr. —vrouwelijk (-cr, -st.)
en bw. in strijd met den aard of de
waardigheid eerier vrouw. -vrou j kheld , yr. —vrucht yr. onvoldragen
vrucht , misdragt. —vruchtbaar,
( -der, -st,) by. en bw. niet of weinig
vrucbtbaar. dat Beene of weinig vruchten
oplevert : Eene onvruchtbare vrouw. Onvruchtbare jaren, akkers. vruclittbaarheid yr. -vruchtbaarliijk.
bw. —vruchtbaarmakend
dat onvrnehtbaar —vulbaar,
(-der, -st,) by. niet of moeijelijk te vullen.
—vulbaarheid yr. -waadbaar,
(-der, -st,) by. waar men niet of niet
gemakkelijk doorwaden kan. —waadbaarheid yr. *--waagbaar , by.
niet te wagers . gevaarlijk. - waakzaam
(-zanier, -st,) by. niet of niet zeer waakzaarn.
—waakzaa,ntheid, vr. —waar
(nicer -$ incest -,) by. niet waar, strijdig met
de waarheid. —waarachtig (-er, -st,)
by. en bw. niet waarachtig , yalsch.

—waarachtigheid, —wvaarachtiglijk bw. —waard (-er, -st,)
bv. niet waard : Hij is den imam van rnensck
on waard. waarde yr. gebrek aan
waarde, nietigheid: Van onwaarde (d. i.
nietig) verklaren. —waardeerbaar,
(-der, -st,) by. en bw. niet te waarderen
onscliatbaar; fig. van zeer hooge waarde.
—waardeerbaarheid yr. -deer, (-er, -st,) by. en bw. onwaardeerbaar.
—waardeerlijkheid , yr. -waardig, (-er, -st,) by. en bw. niet waardig
Een onwaardig gedrag. *-, met iemands
waardigheid onbestaanbaar din strijd Dat
is zijner onwaardig. —waardigheid,
Yr. —waarheid, yr. verzachtende
uitdrukking voor : leugen. -waarschijn.lijk , (-er, -st,) by. niet of weinig waarsehijniijk. —svaarschijnlijklield ,
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yr. –wandelbaar, (-der, -st,) by.

Onwe
Onwederspreelkbaar, enz.
waarop men niet wandelen kan; weinig of niet *Onweersmuts, yr. soort van- mute,
welke tegen den regen bestand is. -svlang,
meer in gebruik, onveranderlijk. -wankel,
yr. vlaag met onweer, kort onweer.
-st.) niet wankel , vast. —wan—svogel, m. vogel , welke door zijn
kelbaar, (-der, -st,) by. en bw. die of
geschreeuw een naderetal on weer aankondigt;
dat moeijelijk wankelen kan. —wapenfig. voorspeller van rampen en onheilen.
baar, by. die of dat niet gewapend kan
—swolk yr. wo g: met onweer.
worden. —waschbaar, by . dat niet
gewasschen kan worden. —weder, o. Onweetbaar , (-der, -st.) by. dat men
niet weten kan. —weetbaarheid, yr.
(des -s, mrv. -s,) onweer, zeer onstuimig
—weetgierig, (-er, -st.) by. niet of
weer, storm ; inzonderh. donder en bliksem:
Diet zeer weetgierig. -weetgierigheid,
Zonden wij onweder krijgen? Er broeit een,
yr. —weg, m. ongebaande of slechte weg ;
onweder. Er komt onweer of ern onweer op.
figedwaalweg, doolweg.
Onwederbekomelijk, b y. niet weder
te bekomen. —erlangbaar, by. Diet Onweggebannen, by. niet weggebanner). —beten, by. Diet weggebeten.
weder te erlangen. —geboren, b y. niet
—bikt, niet wegp,ebikt. -boen.d, by.
wedergeboren. —gehaald, by. Diet
niet w'eggeboend. —bogen , by. niet
wedergehaald. —genomen, by. Met
weggebogen.
bonden, by. Diet
wedergenomen. —genood, —genooweggebonden.
borgen. by. niFt
digd, by. rriet wedergenood of genoodigd.
weggeborgen. —borsteid,
bier,
—gevonden, by. niet wedergevonden.
weggeborsteld. —brand, by. Diet
—gezonden, by. Diet wedergezonden.
weggebrand. —daan, by. niet wegg edaan.
—laoudbaar, by. Diet te wederhonden.
—dampt, by. niet weggedampt.
--keerlijk, !men hw. waarvan men niet
—draaid, b y. niet weggedraaid. -drekan wederkeeren , onveranderlijk , onlieryen , by. Met weggedreven. -drongen,
stelbaar. —koopbaa,r, by. dat niet
by. niet weggedrongen. —drukt, by. niet
wedergekocht worden kan. -krijgbaar,
weggedrukt. —thawd, by. niet weggeduwd.
—krijgelijk, by. dat men niet kan
–dweild, –fend , b y. niet wegwederkrijgen. —legbaar, (-der, -st,) by.
gefei Id. –fommeld –frommeld,
en bw. niet of moeijelijk te wederleggen.
by. niet weggefornmeld of weggefrommeld.
—legbaarheid, yr: —legd, by. niet
—geven, by. niet weggegeyen. -gooid,
wederlegd. —leggelijk, (-er, -st,) 1w.
grepen , by. niet
bv. Diet weggegooid.
en bw.onwederIegbaar.-leggelijklteid,
weggegrepen. —ltaald, Diet weggeyr. onwederleghaarheid. —roepelijk,
haald. —halit, by. niet weggehakt.
(-er, -st,) by. en bw. dat niet of moeijelijk
____houden, by. niet weggehouden.
wederroepen kan worden, onherroepelijk.
—houwen, by. met weggehouwen.
--roepellijklaeid, yr. –spreek—jaagd, by. Diet weggejaagd. -keerd,
baar, (-der, -st.) –sprekelijk,
by. niet weggekeerd. —klopt, by. Diet
(-er, -st,) by. en bw. riiet of moeijelijk te
meggeklopt —knipt, by. D iet weggewedersprcken. —sprekelijklteid Yr.
kmpt. —1Locht, by. Diet weggekocht.
—staanbaar, (-der. -st,) bv, en bw.
—kraamd , by. niet weggekraamd.
niet of niet gemakkelijk te wederstaan.
—Ikroden,—krooijen,—kruid,
—staanbaarheid, vr. —staanby. niet weggekririd. —legd b y. niet
lijk, (-er, -st, ) by, en hw. on wederstaan baar.
weggeiegd. —leid, by. niet weggeleid.
—staanlijklieid,yr.—standelijk,
—lokt, by. Diet eggelok t. maaid,
(-er, -st,) by. en bw. on w ederstaanbaar.
by . niet weggernaaid. —moffeld, by.
—standelijkheid, Yr. on wederstaanMet wegp;ernoffeld. —nomen, by. niet
baarbeid. —wederstreefba,ar, (-der,
weggenonien. —pakt by. niet weggepakt.
-st.) by. niet of moeijelijk te wederstreyen.
—roepen , by. niet weggeroepen.-cold,
—streefbaarheid , yr.
by. niet weggerold. —rtaland, b y. niet
Onweer, o. (des -s, mrv. -en,) onweder.
niet
weggernimd. —schonken,
Onweerbaar, (-der, -st,) by. zonder
weggeschonken. —sehoren, by. niet
yerdediging ; on gewapend. —lteid, vr.
weggeschoren. sehoten by. niet
Onweerbekomelijk, zie Onweweggeschoten. —sleept, by. nict weggederbekomelijk. –geboren ,
sleept. —sloten, by. niet weggesloten.
enz. , zie Onwedergeboren, enz.
—srrnolten, by. niet weggesmolten.
*Onweeren, onpers, w. met H., onweer
-sneden,b y.niet weggesneden.-snoeid,
zijn , donderen en bliksemen : Het heeft den
by . niet weggesnocid. —spoeld by. niet
ganschen nacht geonwedrd. --sbui, yr.
weggespoeld. —stolen, bv. niet weggebui met onweer. —shoofd, o. waterpilaar.
niet weggestreken.
stolen. —streiken,
–shiest, yr.
eggestrooid.
strooad, b y. niet
zie
enz.
Onweerspreekbaar,
NV
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lituurd. lw. niet wegge.stuurd. -ffituwd,
b y. niet weggestuwd. —troklien , by.
niet weggetrokken. —vangen, b y . nict
weggeYangen. -"—veegd, b y . niet weggeveegd. —voerd b y. Diet weggevoerd.
—waaid, b y niet weggewaaid, —wen.teld , b y . niet weggewenteld. -wonden,
b y . niet weggewonden. —worpen , by.
niet weggeworpen. —zonden, niet
weggezonden.
* Onwel, praed. by. niet wel , onpasselijk.
—dadig, (-er., -st.) b y . en bw. niet

weldadig. —dadigheid, y r. —gevall., (-er,-st,) b y . en bw. Met welgevallig.
—gevalligheid, y r. —kora , (-er.
-st,) bv. en bw. niet welkofn: Onwelhome
gasten Unt y ing ik nooit. —levend , (-er,
-st,) by. en bw. nict we! levend ,
Onwellevende menschen. -levendheid,
y r. —luidend, (-er, -st.) b y . en bw. niet
welluidend, waniftidend °nun lluidende
toonen. —luidendheid y r. —rie&end , (-er, -st,) by. ' Oct el
NN

--riekendheid ,

VP

—sprekend,

(-er, -st,) by. en bw. Ilia of niet bijzonder
weisprekerAd. —sprekendkeid , yr,
—varend (-er, -st.) by. Diet ofniet zeer

welvarend. —varendheid , —voegelijk , (-er., -st,) by. en bw. Ilia of flirt
zeer wane/16A. --voegelijkheid,
vi'.

y r.
, (-er, -st,) by. en bw. triet
of niet bijzonder
wit lendheld , yr.
Onwensehbaar,, be. ilia to wensehen.

----wensehbaarheid , vr. —werkzaam , (- zamer,
bv. en bw. dat Beene
werking does, zonder —werkzaamheid, y r. —wetend (-er, -st.)
b y . die weinig of trios %yea , Morn, onkundig.
—wetendheid. vr. —wetens, bw.
onwetend, zonder het te weten,wettelijk,

zie Onwettig. —wettelijkkeld
yr. --wettig,(-er, -st,) bv. en bw. in strijd
met de wet of do wetter), niet wettig.

—wettiglijk , bw. —wezenlijk ,
(-er,-t,) by.1 net wezeni ijk, dat bestaan of
geen aanwezen heeif. -wezenlijkheid,
yr. —wiedbaar, by. niet wiedbaar.
—wijdbaar,, by. dat rrict gewijd kan
wordeff. —svijs , (- zer, ej by. van het
verstand berooid ; dwaas handelend ; in eerie
dwaze Irandelwijze gegrond : Eene onwijze
dead. —wijselijk bw. onwijs.
,
-st.) by. v u bw. Met
mijsgeerig, in strijd met met de mijsbegeerte.

wijsgeerigheid , —wijsgeeriglijk , bw. —wijsheid yr. gebrek
aan wijsheicl, dwaasheid. —wikkelijk
(-er, -st,) b y . weinig of niet in gebruik, , dat
Met of siecbts met nfoeite gcwikt of gewogen
kali morden. —wit rn. het niet willen ,
gebrek aan gueden wil , onwilligheid ;

Onse
weerstrevigheid; ongenoegen, ongenegenheid.
—willekeurig, (-er, -st.) b y . en bw.
niet
niet volgens zijne willekeur:
Het kloppen van het hart is eerie onwillekeurige beweging. -willekeurigheid,
vr. —winekeuriglijk bw. —willens , bw. met onwil Willens of onwitlens , men mag al of niet willen. —willig,
(-er, -st,) by. en bw. die niet wil , zonder

reden wil , wee'rstrevig , ongehoorzaam.
Spew. Net onwillige lionden is het slecht
hazer vangen, met onwillige mensehen kan
men weinig uitvoeren.
y r. -williglijk , bw. —winbaar,
(-der, -st,) by. niet te winnen of in te nernen :
Eene onwinbare vesting. —winbaar-

heid 9 yr.—wind, rn. geniis van wind;
tegenwind.—winnelijk , (-er, -st,) by.
onwinbaar. —wis, -ste.) b y. en bw.
ongewis , winker. —wisheid, vr.
--wiskundig, (-er, -st,) b y. en bw. niet
ofniet zeer wiskundig.-wiskundigheid,
yr. —kunstig, (-er, -st,) b y. en bw. niet
or niet zeer wiskunstig. wiskunstigheld, vr. —wiskunstiglijk bw.
—wisselbaar, (-der, -st.) by. niet of
tnoeijelijk te wisseleft. —wisselijk bw.
onwis. —witbaar, ( - der, -st,) b y . niet of
moeije!ijk te witten. —witbaarheid
y r. —wondbaar,, (-der, -st,) niet
of Meats moeijelijk te wooden , onkwetsbaar.
9 y r. -woonbaar,
( - der, -st,) hr. onbewoonbaar. —woon-

-wondbaarheid

—wraakbaar,

baarheid,

Yr.

( - der, -st,) In.

en bw. niet te waken ,

onberispelijk: Eeneonwreakbaregetaigenis.

—wraakbaarheid , y r. -wratilligierig, ( - er, -st,) b y. en bw. niet of nict
zeer wraakgierig. -wraakgieriglaeid,
y r. —wraakzuehtig , (-er, -st,) b y. en
bw. onwraakgierig. —wraakzuehtigheid y r. —wrijfbaar, b y. niet
wrijibaar. —wrijfbaarheid , yr.
—wrikbaar,, ( -der, -st.) b y . en bw. nict
te rikken., onverzettelijk , pa!. —wrikbaarheid , y r. — zaagbaar by. niet
zaagbaar. —zstaibaar, by. Met zaaibaar.
—zaeht,(-er, -s{,) bv. err bur. niet of niet

bijzonder zaeht , hard ; fig. ruw,, hard,
on y riendelijk. —zaehtaardig (-er,
-st,) b y. en bw. niet zaebtaardig. —zachtaardigiaeid y r. --zaehtheid yr.
—zaehtanoedig . (-er, -st,) by. en bw.
Met of weinig zaehtmoedig onmeedoogend ,
hard. —zachtanoedigheid, yr.
—zadelijkienzezie het meergebruikelijke
Onverzadelijk , enz. —zalig, (-er,
-st,) b y. en bw. hoogst ongelukkig ,ellendig ;
heilloos, snood , goddeloos. —zaligheid,
y e. —zaliglijk bw. —zat 9 (-ter, -st.)
by. onverzadigd ; fig. a Onzatte wreak. 0

—zatheid ,

vr. — zedekundig

9
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-er, -st,) bv. en bw. niet zedekundig.
—zedekundigheid, vr. -zedelijk,
(-er, -st,) by. en bw. niet zedelijk, zedeloos.
—zedelijkheid. yr. —zedig, (-er,
-st,) by. cn bw. niet zedig , oningetogen
woest. —zedigheid• yr. -zediglijk,
bw. —zeefbaar zie Onziftbaar,
(-er -st,) by. met te
zeggen; niet te noemen, onnoemelijk.—zeggelijitheid yr. —zeilbaar (-tier,
-st,) b y . vaar men niet of niet geyoegelijk
zeilen kan , onvaarbaar. —zeker, (-der,
-st,) by. en bw. niet zeker, ongewis,
onw is , twijfelbaar : Onzekere berigten.

(-der, -st,) by. en bw. door gem zoengeld te
bevredigen. —zoenbaarheid, yr.
—zoenlijk 9 (-er, -st,) bv. onzoenbaar.
—zoeniiijkheid , yr. —zoet, (-er,
-st.) bv. en bw. niet zoet ; fig. onaangenaam
hard : Eerie onzoete bejegening. -zondig,
-st,) by. ea bur. niet zondig, onsehuldig.

—zekerheid, y r. —zelfstandig
(-er, -st,) b y . en bw. niet zelfstandig; fig.
niet op zich zeifendooreigen kracht hestaande.
- --zelfstandigkeid, y r. het niet
zelfstandig zijn ; jets onzelfstandigs.
Ooze , zelfst. bezitt. voornw. van reij. Zie
—nt enkei in : Tot of Ten
bij ons.
onzent ,in of aan ons
-ve bw, om onzentwil ; te onzen nutte.
—ntwege, bw. voor zoo veel ons betreft
vat ons aangaat: Onzentwege kunt gij er
keen gaan.*-, en : Van onzentwege , van
ooze zijde. —ntwil , bw. dock gewoordijk:
Om onzentwil, ter zake van ons.
Onzienlijk (-er, -st,) by. en bw. dat niet
of niet wet kan gezien of door bet gezigt
waargenomen worden.
y r. —zigtbaar, (-der, -st,) by. en bw.
onzienlijk ; fig. Zich onzigtbaar nzaken,
zieh schielijk verwijderen. —zigtba,arheld, y r. —zigtbaarlijk bw.
—zijdig, (-er, -st,) by. en bw. die geene
partij) kiest, onpartijdig:
zijde (d.
Engeland bleef onzijdig. in de spraak.:
Ben onzijdig zelfstandig naamwoord dat
mannelijk noch vrouwelijk is. Een onzijdig
werkwoord , a dat, bedrijvend noel' lijdend
is. » Daar onze taal geene lijdende werkmoorden heeft, is de bepaling onjuist en door
latere spraakkunstenaren in niet-o-ergankelijke veranderd , schoon de naam kortheidshalve in de woordenboeken behouden blijft :

Een onzijdig ot niet-overgankelijk werkwoord kan geen° 4. naainval beheersehen.
•....zijdigheid, yr. —zijdiglijk
bw. --zin, gebrek awl verstand in cent
hoogen graad: Het is onzin, eene dergelijke
ongerijindheid te beweren. *-.gernis van een'
verstandigen zin in eerie cede: Wat hij

schrlift, is touter onzin. —zindelijk
(-er, -st,) by. en bw. niet zindelijk , eene
verzachtende uitdrukking voor: morsig,
vuil. —zindelijkheid y r. —zingbaar , (-der, -st,) b y . niet of niet gemakkelijk te zinger]. —zinnig, (-er, -.st,) b y. en
bw.uitzinnig , krankzinnig, dolzinnig, woest :

Bien onzinnige hoop, troep.-zinnigkeid,
yr. —zinniglijk

9

bw,

—zondigheid ST. -1" zondiglijk,
bw. zorgelijk, (-er, -st,) by. en bw.
waaromtrent men oribezorgd kan zijn; veilig.

—zorgvuldig, (-er, -st,) b y . en bw.
niet of weinig zorgyuldig, onachtzaam,
ach Woos vergeetacht ig. —zorgvuldigheld, yr. —zorgvuldiglijk, bw.
---zont, (-er, -st,) by, niet of weinig tout,
laf. —zuiver, (-der, -st,) by. en bw. niet
of weinig zuiver: Onzuiver water. —zuiverheid, y r. —zuiverlijk bw.
—zwaar, (-der, -st,) bv. niet zwaar,
weinig zwaar, ligt. —zwembaar, (=der,
-st.) waarin men niet of slechts met
moeite zwemmen kan. —zwiehtbaar,
(-der, -st.) by. die niet of niet ligt zwicht of
wijkt. —zwiehtbaarheid, yr.
—zwierig, (-er, -st,) bv. en bw. niet of
niet bijzonder zwierig, ecnvoudig. —zwierigheid, yr.
Ooft, 0. (des -s, tnrv. -en,) oorspronkelijk
iedere eetbare vrucht, inzonderh. wanneer de
zaadkorrels met cene vleezige bedekking
orngeven zijn, b. v. hessen, dr uiven
noten; meer bepaald die boonivruchten
Welker zaadkorrels met een eetbaar vleeseli
orngeven zijn, b. v. appels, peren,
pruimen, kersen, kornoeljes; in
den bepaaldsten en misschien eigenlijksten
zin, appels en peren Appelen zijn een
sniakelijk ooft. —boom, in. —gaard,
m. —kelder —wand yr.
—markt, yr. —warande yr.
—zolder, m.
Oog, o. (des -s, fury. -en.) bet zintuig des
gezigts: Bruine en blaauwe oogen. Zecre
oogen kebben. Aan een oog blind zijn. Een
wakend oog op ienzand houden, over iemand
waken. Men heefteen kwaad oog op Item,
men vcrtrouwt hem weinig. Met betraande
oogen weenende. Men kon het met geene
droge oogen aanzien, d.i. zonder tesehreijen.
Men kan het met een half oog wet (d. zeer
gemakkelijk) zien. Sprw. Het oog des meesters maakt het paard vet , zie Itteester
en Vet. Haar oog :room is tranen, zij
had tranen in de oogen. Zijne oogen vielen
toe van slaap. Hij heeft den ganschen
nacht seen cog geloken of taegedaan, d. i.
niets geslapen ; fig. Een goed oog op lets
hebben , naar het bezit van jets streven. De
oogen beginnen hem opente gaan, hij begint
de zaak in te zien , zij wordt hem duldelijk.
Sprw. Zijne oogen zijn grooter dan zijn
bulk, hij begeert racer dan hij begapen kan
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hij wil nicer hebben , clan hij °peter)
fig. Er zijn twee oogen te veel, bier is
iemand. b. v. een kind, die het Met zien ma g,
Doyen in het hoofd hebben een goed gezigt
ofgoede oogen liebben, goed kunnen zien.
Zijne oogen seller') toezieu.
naauwkeurig opletten. Ken' regter de oogen
uitsteken „ hem misleiden of o mkoopen. Dat
maakt of geeft maar seheele ooyen, dat
verwekt afgunst of ontevredenheid. remand
in of onder de ooyen durven zien, onbeschroomd in zijne tegenwoordigheid durven
versehijnen, niet voor hem bevreesd zijn. Een
oog in 't zeil houden, op zijne hoede zija
zich in acht nernen. Het geeft te veel oog,
het valt te zeer in de oogen. Groote oogen
opzetten zeer verwonderd slaan , vreernd
opkijken. Zijne oogen voor zich houden,
Geen ooy-vol water hebben,
voor zich
Been' droppel water hebben. voorafgegaan
van onderseheidene voorzetsel, als : Ben oog
aan iets geven, een goed voorkomen aan iets
geven. Aan iemands oogen blijven hangen,
iemand blijven aanstaren. Dat kon ik aan
hare ooyen zien , Naar gezigt verried bet mij.
Door zijne eigene oogen zien, zich niet op de
getuigenis van anderen yerlaten. Zij gent mij
het licht in de oogen niet, zij glint mij niets.
Dat kan ik in raj!" oog wei Bergen, dat is al
zeer remand zand in de oogen
werpen of strooijen, iemand versehalken of
bedriegen. In mijit oog, naar miju oordeel
naar mijne meening. In het oog raken . in
verdenking korner), verdaeht worden. In het
oog loopen, gezien of opgemerkt worden.
in het oog seekers, den nijd opwekken ,
benijd vvorden. lk heb u in het oog, gij zult
mij niet bedotten. Met de oogen weaken,
een teeken met de oogen geven. lemand naar
de oogen zien, hem ontzien, Onder vier
oogen: zonder getuigen. Op het oog lijkt het
goed , het ziet er goed uit, heat een goed
voorkomen, Dit past als eene vitise op het
oog dat past in 't geheel niet. lets op het
oog hebben , jets voornernens zijn of in den
zin hebben. Vit andere oogen zien, er beter
uitzien , een beter of gezonder voorkomen
hebben ; ook anders over jets oordeelen.
Sprw. tit het ooy,, uit het hart, wat men
niet meer ziet , vergeet men al zeer ligt. De'
dief ziet hem ten oogen uit, men kan aan
zijne oogen zien, dat hij een dief is. lets uit
het oog verliezen, het niet meer zien of
ophouden het te zien ; ook: geene acht meer
op jets slaan. lets voor ooyen hebben, zorg
voor iets dragen. God voor oogen houden,
God vreezen. Ik zie het voor mijne ooyen,
ik zie het met mijne eigene oogen, remand
een red voor de oogen draaijen, hem
bedotten, bedriegen , misleiden of verschalken. Men kon geene hand voor oogen zien,
het W4$ ZOO duister, dat men niets boegenaamd

Oogg
onderscheiden kon. Voor oven stencil, bloot
leggen , ontvouwen , uitleggen. *-, van
onderseheidene dingen , Welke met een oog
eenige gelijkheid hebben als: stip op ma'
dobbelsteen : Tegen twaalf oogen dobbelen ,
fig. het schier onmogelijke hepro6ven of
ondernernen. hot aan boomers of andere
gewassen; ronde figuiir opeen' paauwestaart ;
hoof(' van een gezwel ; gat in eene naald,
door hetwelk de draad wordt gestoken;
beugeltje, waarin men cell' haak bevestigt,
zie !Utah ; mans van een net ; rondachtige
opening aan cone letter:. gat in eerie ankerschacht; rondte aan een tonw dat tot
opluistering van iets verstrekt. —ader, vr.
—appel, m. —arts, m. oculist,
oogmeester. —hal, m. —blinde, yr.
ooglap. —bol, rn. —deksel, o. ooglid.
--dienend, by, vleijend. —elijk,
(-er, -st,) by. en bw. dat er goed uitziet en
derhalve awl het oog bevalt.
oud
yr. —elijn, o. (des -s, wry.
verkleinwoord van oog, (zie Itaijn,)

, b. w. weinig
dickers nog in zwang. —
of niet nicer in gebruik , zien , hezien. o.
W. met 11., zien ; mikken ; het oog vestigen
Op iemand oogen. —enblik, m. en o,
de kortst mogelijke tijdruirnte, moment,

oogwenk ffij was in eett' oogenblik weer
t'huis. Na weinige oogenblikken vertrok hij
weder. —blikkelijk, by. en bw. dat op

bet oogenblik is; in een oogenblik , op het

zelfde oogenhlik : Zij begreep het oogenblikkelijk. —endienaar, in. geveinsde
knecht ; fig. vIcijer. —endienst, yr.

trouwe dienst voar bet oog ; fig. vleijerij.
—endragt, yr.zie Ora,gt.-enhoek,
m. ooghoek. —enhol , o. oogliolte.
—enklaar, o. zeker kruid , stinkende
gouwe. —enloop, rn, het loopen der
oogen. —enloos, by. zonder oogen.
-enloosheid,yr.-enschemering,
yr. -enschijn,m.zie Oogenschouvv.
enschijnlijk, (-er, -st,)bv. en bw. vol.
komen zeker, blijkbaar, Maar hlijkelijk. -enschijnlijkkeiti, yr. —enschonw,
yr. aansehouwing: lets in oogenschouw
nemen, iets beschonwen. —enspraak
y r. —entaal, 0. —eaten, b. w. (ik
mogent, enz.) hij tuinl. en boomkweek. , een
oog van een' boom in de schors van een'
anderen bevestigen, orn het daarin te doen
groeijen , oeuleren. —enting, yr.
—entroost, w. eene plant, waaraan men
in oogziekten eene genezende kracht toeschrijft. —enweiding, yr. bet vermaak,
dat ons het beschouwen van een schoon
voorwerp verschaft. —enzalf, yr.
—geglunr,o. —getuige, m. en vr.
die iets met eigene oogen gezien heeft.
—getuigenis, yr, getuigenis door een
coggetuige a fgelegd. —gezwel, o.
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—glas o. een geslepen glas , waarvan
men z,ch bij een zwak gesigt bedient; awl
een' verrekijker dat &as, lietwelk men aan
het ong houdi , in tegenstell. van het voorwerpglas. —haar, 0. —Itoek, m.
—holte, yr. —je , o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw, van oog fig. lernand een oogjc
seven, d. i. hem een' oogwenk geven.
tat naar een oogje gelijkt ;
De soep was
zoo schraal (Lit er naauwelijkseen oogjen op
dreef. —katner, vr.
vr.-k tier,
vr. —knit'
oogenhol. —k waal yr.
o. leer, dat men een schichtig
trekpaard voor het. oog duet. —lid, 0.
--}oaken, o. w. met H., (ik ooglonk ,
enz.) lortken. —Ionking, yr. -luiken,
0. w. met H., (ik oogiuik , enz.) ergentijk de
oogen slniten ; fig. met naauw toesien : lets
oosluikend toelaten, jets niet willen zien.
—ma,at, vr. bepaling der rnaat op het oog.
—meester, rn. oogarts. —merk o.
doe}, toeleg, bedoeling: Zija oog rnerk
bereiken , missen. Aan het oogmerk
beantwoor:iert. —middel, o. middel tegen
oogkwalen.
o. schatting naar de
oogmaat. —anikken, 0. w. met
(ik
oogrnik , ens.) met het oog ineten.
—ontsteliing, yr. —opslaiig, in.
—pijn vr. —pijp , vr. traampijp.
—poeder —poeijer, o. poeder of
poeijer team zeere oogen. --punt, o. dat
punt in de voorstelling van eenigszins
yerwijderde voorwerpen, waar de lijn valt
die men zich als nit het on. ; des aanschonwers
joist daarop getrokken voorstelt; clatgene,
waarop men zijne opmerkzaamheid rigt of
vestigt ; een standpunt, als ware bet voor de
oo gt. n , c betwelk men zich het beste
oversigt, kart verschaffen ; Eene zaak uit
het regte oog; punt beschoirwen. —ring, m.
eett gedeelte van het druilvlies door /fenceskundigen gerneenlijk met den naam iris
bestempeld. —scheel, o. ooglid. -schil,
yr. fig. staar. --spier, yr.
Oogst , m. (van den -, mrv. -en,) inzameling
van veldvruchten, boewel ook sums van
andere voc.rthrengselen, bij v. druiven:
Een vroege oogst. tijd, wanneer men de
vruchten inoogst , oogsttijd: In den oogst.
ingeoogste of in te oogsten vruchten : Den
oosst inzamelen-; fig. bij dicht., groote
menigte: Ben oogst van schepen.
Oogsteeni, m. steen met donkere naar
oogen gelijkende vlekken , die van een'
Witten rand onrgeven zijn ; steen, die in het
oog wordt gezet , om er cenig vuil nit te
drijven.
Oogsten h. w. (vruchten, enz.) inzamelen : Zijn gewas oogsten ; fig. in den
verb. st. , in eene ruime mate genieten of
verwerven : Men oogst vreugde , roem , eer.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —lug , vr.

00313

—maal, 0. maai, dat na het inoogsten
der vruchten aan de oogsters worth gegeven.
—maand, vr. de achtste maand des
jaars , (vroeger dos geheeten.) Augustus:
Den 17. van Oogstmaand 1809. —tijd , in.
Oogstraal, m.straai van bet oog. -tared,
in. boyenste hoektand , hondstand. -Auk,
yr. —vlek , vr. —Ales, o. eene oogziekte ; %/lies van bet oog. —water, o.
water ter gettesing vast zeere oogen. —weiding. , yr. oogenweiding. —wenk, m.
wenk of look met het oog ; fig. oogenblik
lk ben in een' oogwenk terug. —winliel,
m. oogenhoek , zie ItVinkel. —wit,
o. fig. oogrnerk. —zalf, y r. —zeer, o.
—zentaw, yr. ---zweer, vr.
Ooi, yr. (mrv. -jen,) bet wijije der schapen :
Edo ram en zestig ooyen.
Ooijevaar,, rn. (des -s, mrv. -s, -aren,) een
poelvogel met lane beenen , cm' langen
hals en latrgen spitsen snavel, die in het voorjaar als trekvogel tot ons kora en in Augustus weder naar andere oorden vertrekt ,
elders heilever,i hielover,, stork geheeten.
—sheen, o. been van een' ooijevaar ; fig.
lang en dun been. **-, in. en yr. persona met
lange dunne beenen. —sbek, rn. bek of

neb van eet,' noijevaar; naam van een' gewas;

zeker werktuig. —sbos, m. kleine takkebos. —sei, 0. ---steals, in. —skop ,
in. —sneb , vr.—snest, o. —spoot 9
in. — ssnavel , m. —sstaart , m.
—sveer, yr. -svleuge/ , m.-svlugt,
yr.
Ooijevaren, o. w. met IL, ‘‘ einig gebrnik.

schatten verzatnelen, iuzonderh. door allerlei
listen of streken.
ooit , trw. teeeniger tijd in het verledene :
Zoo ik er ooit van hoorde. Zie Jammer
en Nooit.
Ook , bw,, en voegw. dat steeds eene vermeer-

dering van het voorgaande of eene toevoeging
daaraan te kennen pert, tevens , wijders ,
verder, daarenboven : IN was er ook. Ook
zi‘jrz broeder heeft het ntij verteld. 'Viet
en kel de vrouw, maar ook de man verwaarloost de kinderen.*-, vaak dient bet cake!,

om zekere y owling aan de uitdrukking to
geven : Hij dreigde hem te smaden , waar
hii hem ook mogt aantreffen. Zou het ook
wear zija ? *-. in sommige streken bezigt

men bet als een vraagwoord voor: niet
waar? he? bj v. Dat was lief, ook?
Oolijk, (- er, -st, ) by. en bee. doortrapt,
listig, ges!epen : Een uolijke quit. *--, in
somtnige streken , vooral op de Velnwe ,
onpasselijk , o»gesteld : iloeder is oolijk .
—heid, yr.

oom , rn. (des -s, mrv. -s, -en.) broer van
vader or moeder, man cener moei : Ik eet van
daag niet bij oorn Jan ; fig. Jan oom,
lombardhoutler„ IN bracht zijn' rok bij Jan
82
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Qom, d. i. in den lomberd. Own kool,
gemeenz. onnoozele blood, welke zich gedurig
laat foppen. De Duitsche keizer noemde
een' wereldlijken . keurvorst oom. Kindercn
nit de mindere standen noemen een' onbekende gerneenlijk Dorn. Als woord van toespraak
word' het vaak tot oorne verlengd. lie ook
Irleeroom. —pje, o. (des -s, mrv. -s,)
verklcinw. van oorn. —sdecliter, yr.
nicht. —szoon m. neef. —zegger,
m. op Texel , neef: Zij zijn oomzegsers ,
i. zij noemen elkanders vaders oorn.
Oonen 0. w. met H., in Noord-Holland ,
van sehapen en varkens.jongen werpen: Heeft
de zeug geoond ?
Oor, zie Oir.
Oor, o. (des -s, mrv. -en,) het werktuig des
gehoors bij mensehen en dicren : Groote ooren
hebben. Iemand lets in '1 oor luisteren, bet
hem influisteren: Het is mij niet ter ooren
yekomen , d. te mijner kennis. Ter pore
schijnt de voorkeur te verdienen , dewijI oor
weleer %Tr. was en ter en ten sleeks voor
enkelvoudige substantieven worden gebezigd.
De ooren tuiten of suizen mij ; fig. De ooren
tuiten er in) van, ik ben moede bet te
hooren. De ooren jokeu of jeuken hem, hij
verlangt zeer vurig lets nieuws te hooren.
iJlijn oor hangt er near , ik wit het gaarne
hooren. Ik heb er geene ooren naar, ik heb
er VCR' lust of trek toe. .Hij was doof aan
dat oor, die zaak droeg zijne goedkeuring niet
we g, hij wilde er niets van holren. lemands
oor hebben gunstig door iernand worden
aangehoord. Iemand ooren aannaaijen,
iernand bedotten of verschalken. De ooren
opstekett, aan 't muiten siaan , beginners te
mullet), oproerig worden. Zijne ooren
klouwen, Zich achter de ooren krabben,
blijken geven, dat men verlegen met eene
zaak is. Het oor of De ooren laten Itangen,
nioedeloos worden, den moed verliezen.
Ietnand de ooren warm makers, iemand
driftig maken, zijri' toorn opwekken. Ie m and
de ooren wasschen , hem de waarheid
zeggen. Hij kan zijne ooren schudden , dat
ze klappen, hij kan vrijmoedig voor zijne
zaak uitkomen. Iemand aan het oor of de
ooren lellett, hem gestadig aanporren. .Hij
heeft ze achter de ooren ,liki is niet zoo dom ,
als hij ad Iijkt. lIfj is nog niet droog achter
de ooren , hij is nog zeer king en onwetend.
Iemand bij de ooren trekken, hem noodzaken. 'remand bij het oor leiden , hem
bedotten, misleiden , versehaiken; ook: door
liefefijke toonen iemands our streelen. Den
wolf bij de ooren trekken , niet weten , hoe
men er zich door zal redden. Iemand jets in
het oor bijten . hem lets met nadruk influisteren. Zij hangt Item alles aan het oar, zij
deelt hem alles mede. Iemand jets in het
oor blazen , het hem listig mcdedeelen. Eene
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vlooi in het oor hebben , verontrustende
gedachten voeden. Iemand wat om de ooren
geven, klappen om de ooren geven, hem
afrossen. Het (kalf) is op een oor na yevild,
de zaak is bijna al. Op een oor liggen , te
bed liggen, slapen. lot over de ooren (d. i.
zecr deep) schulden steken. Iemand het
vcl over de ooren halen , hem als ware het
geheel uitputten. Het gaat het eene oor in
en het attAre weer nit , men luistert er niet
naar, bekommert er zich niet om. Ooren
hebben, oplettend zijn , acht geven. fines
was oor, ieder was zeer opmerkzaam. Zijne
ooren neigen , Het oor bieden of leenen ,
toeluisteren. Ilet oor scherpen , aandachtig
toeluisteren. Iemand het oor geven, hem
aanhooren, naar hem luisteren. Did kittelt
of streelt het oor, men boort zulks gaarne.
Iemand het oor binden , iernands oplettendbeid hoeijen of tot zich trekken. remand bij
A ooren ophangen,hem door liefelijkgezatig
verrukken. handvatsel . dat eenigsziris
naar een oor gelijkt : Het oor is van de kan
gebroken. Sprw. _Kleine potjes hebben ook
ooren, ook kiuderen hebben ooren.
omgeslagen hock van een blad in een bock:
Sla er een oor in. Dit boek is vol ooren.
Oorbaar,, (-der -st,) bv. en bw. weinig
gebruikelijk , nuttig, dienstbaar,, voegzaam,
betamelijk.
o. (des -s,) nut: Ten oorbaar
van het land. -lijk, bw.—lijklaeid, yr.
Oorbag, —bagge , %Tr.' oorhaniTer,, zie
flag. —band, m. oorlapje aan eene
slaaprnuts, keelband ; fig. oorveeg. (Oorband , rn. heslag aan bet einde van acne
degenscheede of van een' rotting.) -been,
o. beeps des oors.
IT. bel in het oor,
oorhanger. (Oorber, zie Oorbaar.)
--biecht, biecht aan bet oor van can'
priester. —blaasster vr.achterklapster.
—brazen, o. (des -s,) achterklappen.
—blazer , m. —blazerij , yr.
—blazing , yr.
Oord 0. (des -s, mrv. -en.) vierde gedeelte
van eerie moot of eene maat : Een oord
guldens, vijf en twintig cent. Een cord olie ,
d. eerie halve tlesch of het vierde van eene
oude kan : Een half oord brandewijn.
plaats, streek : In deze oorden vindt men
sehoone wandelingen.
Oordeel, o. (des -s, mrv. -en,) uitspraak ,
vonnis: Een oordeel vellen , spreken ,
nitvoeren. *-, in een' godgeleerden zin :
hatste oordeel. De day des oordeels ; van
hier: tuchtiging, als: Dat is een zwaar oordeel van God over dit land. 41-, meaning,
beoordeeling, gevoelen: Zijn oordeel vellen,
opschorten. Mans oordeels , Naar mijn
corded, volgens mijne meening.*-, verstand:
Een f jn oordeel. Ben man van een goed
oordeel. —aar, m. (des -s, MTV.
-s,)
die oordeelte—en, b.w.vonnissen,een oordeel
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uitspreken over . .; veroordeelen. o.
w. met II., denken , het er voor houden : Over
eene zaak oordeelen. Sprw. zie /allude.
—er, rn. (des -s, mrv. -s ) oordeelaar.
—kunde , yr. de kunde orn over werken
van den geest en letterkundigen arheid te
oordeelen. —kundig ( er, -st.) bv. en
bw. oordeelkunde bezittende of daarin
gegrond. —kundiglijk , bw. —rijk,
(-er,-st,) b y . veel oordeel bezittende. -sdag,
de dag van het laatste oordeel.
—skraeht, yr. kracht der ziel orn te
beoordeelen. —yelling, vr. hetyellen van
een oordeel , uitspraak.
Oordje, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
oord ; inzonderli. voorheen , het vierde van
eeii 7 stuiver of twee duiten, het vierde gedeelte
van vijf cent ; fig. Bet is seen oorthe (gem'
rent) waard, het is zoo goed als niets waard.
Oorgat, o. gat of opening van het oor.
—getuige , m. en yr. getuige , die iets
met cigen ooren heeft gehoord. —gezwel,
0. —hanger in., —hangsel o. zie
Hanger. —ijzer, o. sieraad van good.
zilver,, enz., lietwelk de vrouwen en meisjes
in FrieNland , enz. aac het hook! dragen.
—klier, yr. —14 link , m. oorveeg.
Oorkonde, y r. (nary. -n.) getnigenis: In
oorkondewaarvan. 4-, schriftelijke getingenis, openbaar suit( bewijsstiik.
Oorkussen, o. hoofdkiissen op een bed.
Sprw. De ledigheid is des dnivels oorkussen,
verleidt tot alle kwaad. —lap , m. lap, die
het oor bedekt. —1a,pje 9 o. °oriel ; oorbandie. —lel 9 y r. — Lepel m. Iepeltje
ter reiniging van het oor.
tOorlam, tn. (des -s, mrv. -men,) more,enslokje op sehepen.
Oorlof, o. (des -s.) verlof ; vacantie.
tn. —swerk, o,
Oorlog, m. (des -s, mrv. -cu,) toestand van
vijandelijk gezinde volken of Staten, die
cikander op allerlei wijze trachten te benadeelen , te onderwerpen en onder het juk te
brengen : Daaruit sproten lange en bloedige
oorlogen voor!. Iernand den oorlog verklaren. —en, o. w. met lb, (ik oorloogde, enz.)
oorlog voeren : Men heeft reeds reel te land
geoorloogd. —ing , yr. —sba,zuin, yr.
— sbedrijf, o.—sbenden, yr. mrv.
--bliksem, m. fig. moedig of onversaagd
krijgsman. —sbonk, m. zeesoldaat.
—sdaad, yr. krijgsdaad. —sdeugd,
yr. krijgsdeugd. —sfakkel, yr —sgeem. —sgeweld, o. —sgezel,
m. krijgsrnakker. —sgezind (ster, -st,)
by. geneigd tot den oorlog. —sgod, m.
k rijgsgod , Mars. —sgodin, yr. krijgsgodin,
Bellona. —logshaehje , o. oorlogsbonk.
—sheld, rn. krijgsheld. --sjfigt o.
—skans, yr. krijgskans. —kas, yr.
krijgskas. —kneeht, m. krijgcknecht.
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—skop , m. soldaat . kriksman. —skosten , in. mrv. yr. -slastcr,
m. —slied en , tn. nirv. van oorlogsmati ,
krikslieden. —slist Yr. krijgslist. —slof,
m. —sma,gt 9 yr. krijrmagt. —sman
rn. (mrv. -slieden, ) —smoed,
m. —snacht, tn. --spaard 9 0.
—spest, yr. sramp yr. —sregt ,
0. krijgsregt. —sroem , m. —sschip, o.
—sstandaard —sstander,9 tn.
—slijd, —stogt m. krijgstogt.
—stoorts , yr. —stucht , yr. -stuig,
o. —svaan, yr. —svloot, yr. -svolk ,
o. —svuur, o. —swapen, o. —swet,
yr. swoede, yr. —szaken ,
yr. mrv. —zuchtig, (-er, -st,) by.
krijgsznehtig.

Oorpaarl —parel, yr. pare! in het oor.
—peliutw, —peul , —peuluw, Yr.
peuluw. -pewter, tn. oorlepeltje. -pijn
yr. —pijpje , o. oorspnitje. —pleister,
yr.—rand, m. —ring, m. —sieraad ,
o. —siersel , 0. —sumer, o. oovwas.
Oorsprong, tn. (des -s, mrv. -en ; ) het
begin , ontstaan of oatspringen van iets;
van bier: broil, waarnit water ontspringt ;
het beginsel van lets; fig. werkende oarzaak : God is de oorsprong van alles goeds,
afkomst : Dat geslacht heeft zijn' oorsprong ult een aanzienlijk hu;s.
Oorspronlielijk , (-er, -st,) by. en bw.
die of dat het eerste in zijne soort is : Eea
oorspronkelijk schrijver,, werk. "-, gesproten, voortgekomen: Uit koninklijk bloed oarspronketijk. 4-,eerste, hetgene de oorzaak van
iets anders in zich bevat : Uit de oorspronkelijke taal overgezet. üorspronkeltjk konit
het woord nit het Perzisch, De oorspronkelijke goedheid. —held, yr.

Oorspuitje , o. spuitje voor het oor.
—tipje , o. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van oor. —tuiten, o. tiliten der
ooren. —tuiter , m. oornlazer. --tufting , yr. oortniten ; lig. oorblazerij,
—tuitster Yr. fig. oar blaasster. -veeg,
tn. kiap orn de ooren, klap aan oor.
--ringer, m. kleine viuger, pink. -was,
o. eene wasachtige stof, die in de ooren
ontstaat. —worm, tn. zekere worm , van
welken men ten onregte gelooft, dat bij
gaarne in de ooren kruipt.

Oorzaak, yr. eene eerste zaak, welke
maakt, dat eerie andere daarna geschiedt:
Hartzeer was de oorzaak van haat.' dood.
Wie is de oorzaak rlaarvan? Gij zijt de
oorzaak van mijn verlies. De dood wil attijd
eene oorzaak hebben. reden : Om wat
oorzaak gaat hij op reis? .Hij verliet zijne
vronw zonder oorzaak. Wen weet de aanleidende oorzaak niet. —zakelijk , eene

oorzaak bevattende of daarnaar gelijkende.
Oost, o. (van het -,) oosten.*-, vr,-Oost-Indie:

652 —

Oost

Opad

lamer, wanneer zij gelijk doers is. Op de
Mijne zustergaat naar de Oost, 'Lie-West,
hooye school studeren. Op de fruit, de
Yr. by. (la in bet oosten is oruit het oosten
riool , de harp, enz. spelen. Op den weg
kornt: De wind is vlak oost. Oost ten zuihomer. Op den sprong staan. Op een' Zonden , kompasstreek , die 11 1 /, graad van bet
day. Op eel,' arond. Op zekeren morgen.
oosten naar bet zuiden Oost ten noorOp de jari t goon.*-, het yeryang t somsandere
den , kompasstreek , die 11 1 4 graad van het
voorzetse!s , Op (gedulende) de reis
oosten naar bet noorden ligt. Sprw. Oust,
stereen. Weenen ligt op (aan) den Donau. In
west, l'huis best , men is nergens beter dan
die beteekenis kom t op thans niet rover voor.
—elijk (-er, -st.) by.
in zijn eigen
Zij heejt hem op (arm) hare zijde, (fig.) hij
en bw. naar het oosten p,elegen. kik
isgvan bare partij. Op (na) iemand vol gen.
heid , yr. —en, o. (des -s,) hemeistreek
op (pa) het eten wandelen. goan honderd
tnsseben het noorden en zuiden, waar de zon
centen op (in) een' guldt-n. Z verbleekte op
te zes uur opgaat : De zon komt, in het oosten
(hij) die rraag . Bier op (in) kruilen tapper.
op. oostelijk gelegene landen der aarde.
bet that meetmaien de rigting des
—eren,o. w. met H., van de kompasnaald
B emoeds naar iets aan : Op een meisie verlienaar bet oosten aimijken : Het kohl pas oosyen , zijn. Boos op iernand worden.
tert. —ergevel, m. Bevel tram' bet ()omen.
Op buit uitgaan. Op den dood zit ten , d. i.
—ergrens, yr. oostelijke gre7-,s. -- erwegens erne halszaak. Op drie snide), na,
hock , m. oostelijke
—ertiruideer onthreken nog drie gulden, zie %a.
oostersche kruiderijen.
rijen , y r.
naar, Yolgens, naar de wijze van : Op die
. m. iernand . welke de kusten
manier. Op (lien voet. Op zijn. Fransch uitder Oostzee bevaart ; hewoner van het oosten;
gedrukt, *-, hij verkorting van een samengeiernand, die bedreven is in de oostersche
strict erkw. als: De wijn is op (gedronken).
tales en let ierkunde.—erimeie . Yr. ePrie
Bet goed is op (gemaakt). Hij is de trap op
plant, holm oriel. —erpoort, sr. oostt lijke
(gegean). Is Willem al op (gestaan) ? De zon
port. —ersch , by. van het poster) : Bet
nosier he huis , bet finis der banzesteden
is nog niet op (gegaan). in samenstelling
met w erkwoorden rs het ali ijd scheidbaar en
te Antwerpen. De oostersche root, vloot van
beteekent I.) eene beweging of werking op de
Amsterdam naar de Onsizee. dat betrekking op de Levant heelt : De oostersche
oppervlakte , °mitten ; II.) eerie beweging, a.) naar de hove, als : Opnemen ; b.)
rolken.De oostersche talen.de doerleen leveneerie nitzetting naar alle zijden , als : Opbtade talen van bet oosten , h. v. Hebreenwseh ,
zew; III.) bet plaatsen in eerie staande rigChaldeenwsch, Arabiseb, Perziseb, C117. -erting , als: De kegels opzetten ; IV . ) cane
vaarder,, m.00,tvaarder. --erzon , yr.
de zon des morfiens te zes uur.
herhaling, van de werking , die uitgedrnkt
ewind,
m.--leant, m. —kim , sr. —land , O.
wordt door bet werkwoord , inzonderh, cane
—landsch, —noord-oost, by.
herstelling , hernienwing, vermeerdering,
en 0. kompasstreek , die 22 1 / 2 graad van bet
verbetering, als: Opuerwen , opschilderen;
oosten naar het noorden ligt. —poort,
V.) erne geheele voleindiging, als : Opeten ;
yr. -va,arder,
kapiteiri of seliip.
VI.) een openen , als: Opbreken ; VII,) een
beginner], yoora I in de gebiedende wijs , als :
hetwelk de lialtische Zee beyaart.-waarts,
Opdansen ; zie de sarnengestelde woorden.
zijde, vr.
bw. naar het oosten.
*-, bw. dat een begin aanduidt : Van onderen
onst , by. en o. kompasstreek, elke 221/2
op. Van jongs up erne beweging in de
graad van bet oosten naar bet zoiden ligt.
, by. en bw.
boogie: Op en af. Op en neer. k t nssehenw.
—znidoos
Oot.moed, m. (des-s.) nederigbeid. enderdat opwekt en aanspoort Up, dote Geest ,
danigheid. —moedig, (-er, -st.) bv. en
op ! op!
hw. nederig , onderdanig.
Opaal. (de std.) o. en (de stem) m. (des -s,
Op, voorz. de oppervlakten van iets rakende of
rail'. • aim.) zekere mace clan half doorzigtige
trachteride te raker : Het boek ligt op de
steep . die in vele kleuren Frelt en tot de
tafel. De man zit, op de bank. Wij leren op
balfedele steenen behoort.
m.
oarde. Leg het bock op den steel. let de Opademen, o. w. met IL, nit de voile borst
tnand op den grond. Hij viel op ziin aangeademen. —aderen, b. w. hij schilders,
zigt. Van bier in ;neer or 111111 afwijkende
bet als geaderd marmer gesebilderde herbeteekenissen, waarl,ij hoogte evenwel niet te
stellen; inzonderh, de dof gewordene aderen
miskennen is: Op het land wonen. Op de
daarop vernienwen of beter doers uitkomen.
straat loopen, d. op de straatsteenen ,
--ordering, yr. —baggeren, b. w.
terwijl men door de straat, van in voorafgemet het baggernet ophalen : Den modder uit
gaan „ de twee riven buizen met de straat-de grachten opbaggeren ; fig. op nieuw van
steenen verstaat , als : Hij woont in de Leidjets onaangenaams ophalen. -buggering,
:cite straat. Hij is op zigne kamer,, wanneer
yr. —balieren, b. w. bakerendeoptooijen:
bet cone bovenkamer is., en : Hij is in zijne
is het kind reeds opgebakerd?.bakering,

Opba
yr. —bakken , ongel. w. op nienw
bakken : lloudt gij van opgebakken aardappelen ? *-, bakkende verbruiken : Is al dat
tneel reeds opgebakken? —bakking, vr.
—balderen, o. w. met H., opbulderen.
b. w. met eerie balie riaar boven
halm of trekken. —balsemen, b. w. op
nieuw balsemen. —banen, b. w. waar
vroeger eene baan was. die vernienwen :
wed ophanen. —baning, y r. -barsten„
zie Opbersten. —bedelen „ b. w. al
bedelende fangs de hnizen opzarnelen.
—bedeling, yr. —bellen, b. w. door
belles uit bet bed doen opstaan. -bergen,
ongel. w. bergen , egbergen. —bersten , ongel. o w. met Z., door hersten cone
bersopening kriken , open bersion.
vr.—betten„ b. w. op nieuw better,
door betting gebruiker, : Is al dot water
reeds opgebet? -betting, yr -beuken ,
b. w. door benken nit hot bed doen opstaan;
open beriken : De deur werd opgebenkt.
—beuren,
w. optillen , ophelren :
Beur het kind op ;
weder krachten bijzetten ; bernoedigen. op de Veinwe en
elders , eon gedeelte van zijr, Loon voor den
vervaidag ontvangen De meld heeft drie
gulden, opgebeurd. —beuring yr.
—bidden , cue/. o. w. met , beginner,
to bidden : Bid op .1 Bard opbidden , hide
bidden.-biechten.b.w.biechten ,beginnen
to biechten. —bieden, ongel. o.w.met H.,
beginner) te bieden ; hook er bieden : W ij
bodes eene poos tegen elkander op. —bieding , yr. —bijten ongel. h.w. met de
tanden of door bijimiddelen opener,. 3*-,
gel. b. w. door bijten te bakken openers : De
rivier of Het ijs opbijten. —biliken .
w. door bikken verfraaijen ; fig. zie Op-bilien , w. door biller,
verbeteren. —binden • ongel. h. w. omboog binder, Men bindt de kousen , de
broek, het haar,, den wijnstok op. De
andivie moet opgebonden worden ; fig.
Ietnand de brook opbinden , hem narijden
of tot zijr,' pligt aansporen. —binding,
yr. —blazen ongel. b. w. door blazon
in tie boogie drijven ; door inblazen van I richt
doen opzwellen : Airmen opblazen ; fig.
Zich, opblazen , blijken van boogmoed en
trotschheid geven ; zie ook Opgeblazen.
b. en o. W. met H., beginnen te blazer).
—bleeken, b. w. linnen op Meow
bleeken , opdat bet nog witter worde.
0. w. met Z., wit worden : Het linnen, is
booed opyebleekt. —blijven, ongel. o. w.
met Z. , buiten bet bed blijven : Zij bleef
den ganseken nacht op, tot middernacht op.
brandend bliiven : De kaars ken niet
lang opblijven , eene niet zeer duidelijke
en daarom verwerpelijke uitdrukking , waarvoor men oneindig beter zegt .... niet lany

Opbr
aanhlii'ven.*-, open bliiven Laten opblijven , open laten. —bobbelen, o. w. met
Z., met bohbels opkomen. —bod, o. oproepinp,.: Opbod van den adel.*-, book er hod:
Bij opbod rerkoopen , erflmiswijze.
—boeijen, h. w. ophinden ; in den
seheepsb het boord van (een schip) hooker
rnaken : Met karvielwerk of klinkerwerk
opboeijen. Een hoop opgeboeid schip.
—boeisel, o. (des -s, -s.) datgene
maarmee cen schip opgeboeid is. —boeten , h. w. gemeenz. boetende hersteller, of
verbeteren : Boot het vuureens op. —bollen , w. boiler maker,. w. met Z. ,
boiler worden. —boiling yr. —bondelen , enz. zie Opbundelen , enz,
—bonzen , b. vv. bonzend opener ' ;
bonzend opmekken. —boomen , b. en o.
w. met H. , (een schip) met een' boom tegen
Glen stroorn opduwen. — boren , w.
open boren; eene wijdere opening borer).
—borgen , b. w. borgend ophalen.
—boring , vr. bet opboren. —borrelen , o. w. met Z., borrelend boven komen
of opriizer, : tilt den grond of het slijk opborrelp n. —borreling.vr. —borstelen , b. w. door borstelen meeroog geven :
Borstel uw , hoed wat op. — borsteling , ‘r. —bossen, biker, zamelen
en tot bossen bidden. — bossing v r.
--bound m. herbouw ; fig. berstelling:
Veel tot den opbouw van kunsten en wetenschoppen btAragen. —bouwen, b. w.
berbonw en : Een huis opbouwen ; fig.
herstellen : Men bouwi talen, iernands geloof
of iewand in het ycloof, op. —bouwer,
m.—bouwing,vr. —bouwster,,vr.
(met,. -s.) —braden ongel. b. w. op
nieuw braden ; bradend verbrniken.-branden , h.w. met eon gioeijend ijzer merken :
Wanneer worden de koeijen opgebrand ?
*-, brandend verbruiken : Al do turf is
opgebrand. o. w. met Z., door de vlammen verteerd worden , verbranden Dat host
cal spoedig opbranden,*-. met H., op nieuw
brander'; in de hoogte branden. -brassen,
b. w. door brassen of brasserij opteren
—breeuwen b. w. op nieuw breenwen;
verbreeuweu. —breijeta , b. w. breijend
verbrniken : Is al dat katoen reeds opgem. (des -s.) opbreken ;
breid?
ongel. b.
vertrek, verlaten
w. open breken : Een' brief of Eene deur
opbreken. open maken en wegnemen: De
kramen opbreken. De straten opbreken ; fig.
Een beleg opbreken, met het belegeren
uitscheiden en zich verwijderen. o. w. met
Z., open breken , open gaan ; van bet oprispen
der maag: Die spijs treekt mij alt2jd op ;
fig. Dat zal hem opbreken, dat zal hem later
eene
schade veroorzaken of onheil Karen.
plaats , waar men tenten heeft opgeslagen
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verlaten : Hij is met zijne gansche kraam
opgebroken. Het lever breekt op. —breking yr. —brengen , orireg. h. w. op
een ander ligchaarn brengen : Net eten
opbrengen, op de tale! brengen. in de
hove brengen: Men bracht het pak de trap
op tot behoorlijken wasdoin en grootte
brengen , opvoeden : Kinderen opbrengen.
Jove honden opbrengen. *-, naar eerie boogere plaats brengen : Goederen den Rijn
opbrengen ; fig. Een' misdadiger opbren,;en,
d. naar de gevangerris voeren of voor den
realer brengen. Een schip opbrengen als
bolt in eerie haven brengen. versehalfen ,
Bever). opleveren: Wat brengt zijn post
jaarlijks op? 4-, betalen : lk moet eene
zware hunt. opbrengen. Wij moeten dagelijks meer aan het land opbrengen.-brenger, rn. -brenging, vr.—brengst, yr.
(mrv. -en,) ophrenging; het opgebrachte:
Wat was de opbrengst ? —brengster
y r. —brommen, o. w. met H., beginner'
te brornmen. brouvven olgel. b.
w. andermaal brou wen. —bruijen , b. w.
naar boven bruiJen : Hij bruide het bord de
straat op. —bruiken, b. w. opgebruiken.
—bruinen b. w. op nieuw bruinen.
*-, 0. w. met Z., bruiser worder, : Het beschot
is aardiy opgebrnind. —brulsen , o.
w. met 11.,in de hoog te bruiser).—buiggen,
on8 el. b. w. naar de hoogte buigen ; open
buigen. —bulderen., o. w. met H., op
Meow bulderen. —bulken, o. w. met H.,
beginnen te bulken. —bulten o. w. met
Z., opzwellen. —bundelen, b. w. tot
'models binder). —cijferen , b. w. met
cijlers opschrijven. -dagen, onpers. w. met
dag worden.*-, o. w. met Z., aanvangen ,
beginnen; fig. verschijnen, te voorschijn
korner) : Zij zullen wel spoedig opdagen.
—daannaen, h. w. door bet leggen van
een' dam (water of eene rivier) doer' rijzen.
—dampen , 0. w. met El., beginnen te
dampen : De pijp is aan, damp nu naar op.
*-, met Z., als een damp opstijgen: Schadelijke uitwasemingen dampen uit het slijk
top. —dansen, o. w. met H., beginnen te
dansen : Nast nzaar op. met Z., opwaarts
Jansen : Zij dansen de trappen op. * -. b. w.
0per, dansen. —dat voegw. hetwelk eene
Ledoeling of een oogmerk aanduidt en nit
zijn' aard de aanvoegende wijs achter zich
vordert : Ik schrigf hem, opdat hij wete of
zie, waar het aan hapert. —daveren
0. w. met H., beginnen to daveren. —dekken , b. w. door het wegnemen van het
deksel openen : De hel is opgedekt voor hem.
—delven ongel. b. w. opgraven; van
.hier fig. remand den weg opdelven, hem in
zijn voornemen stuiten.
fig. met moeite
navorsehen;
-delver,
opsporen.
m. —delving, yr. -deunen 9

b. en o. w. met H. , dermend opzingen ; beginner) te deunen : Een lied jen opdeuneu.
—dichten , b. w. weinig gebruik, aandichten te laste leggen. —dieuen , b.
w. op de tafel zet ten : De spijzen zijn reeds
opgediend. —diepen,b. w.dieper maken:
Eerie sloot opdiepen. Eeneplaat opdiepen.
hetgene daarin algesleten is , hersteller). -,
bij schi Id. mneer sehaduw aan een stuk geven.
bij breisters : Een' steels opdiepen. , cep'
gevallere sleek opnernem ; fig. gerneenz. : Dot
kan niet veel opdiepen, dat Lan weinig nut
of voordeel aaubrengen. —dieping , yr.
—diiken , h. w. met een' dijk verhoogen.
—dijking, yr. —disschen b. w.
(spijzen) op tale' hrengen : De spipen , die
men voor ons opdischie, waren keurig.
nen !f asten wel opdisschen d. i. hen good
onthalen. —disscher, m. (des -s, Incr.
-s,) bediende , welke de spijzen op tafe1
brengt. —dissclaing, vr. (nirv. -en,) het
opdisschen ; bet opgedisehte. —dobberen , o. w. met Z., dobberend oprijzen of
naar boven kornen. —doemen 0. w.
met Z. , oprijzen zich vertoonen , verschijnen. —doeming zie OpdoeDing in de eerste beteek.—doen,onreg.
b. w. open doer) : Doe awe milde hand cp.
De deur nerd opyedaan. Een' brief opdoen.
*-, it) de boogie brengen ; van bier in het
algemeen , zich van iets voorzien : Turf
opdoen. Reeft hij reeds aardappelen opyedaan ? Wig liebben dit iaar Beene appels
opyedaan. *-, op tafel brengen Het eten is
opyedaan. opuemen en aan eene zijde
brengen : De -taf el opdoen, d. afnemen.
*-, op zee, ontdekken ; van hier : verkriten:
Gij cult er niet veel mee opdoen. Ik heb
niets opyedaan (op de jagt) d. geschoten
of gevangen. *-, opvouwen en bergen : De
wwch opdoen. opschikken , opmaken :
Zij wist hare waren niet behoorlijk op te
doer). (zich). w. w. zich openen , zich vertoonen: Erdeed zicli in de verte eene ruiterbetide op, welke ons noodzaakte , terug te
keeren. *-, zich. aanbieden Als de gelegenheid zich opdoet , znllen wij u tie boeken
zenclen. —doening y r. verhefling van

eenig voorwerp , over eene vlakte , zoo dat
men het op een' grooten afstand ontdekken
kan ; opening. —dokken , b. w. geld
geven , betalen : De vrek wilde niets op dokken. *-, tot dokken (zie flok) verbruiken : Is al dat stroo reeds opgedokt?
—donderen o. w. met Z., fig. donderend of met een vreeselijk gedruisch op.
komen Er kwam Been vijand opdonderen.
b.w. donderend opg3oijen : Men (louderde hem de straat op. —dooijen, o. w.
met Z. , dooijend open gaan : De ramen
zullen weldra opdooljen.

—douwen

b. w, opwaarts douwen : Men douwde hem
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ongel. b. w. metgeweld opdringen: Het geld
de hrug tegen den stroom indouwen.
wend hem opgedwongen. —een, bw. op
--draaijen, b. w. open draaijen; op
elkander, bet eene op bet andere: —een
iets draaijen ; opwaarts draaijen ; opwinden
hoopen —een stapelen, —een werpen,
o. w. met El., gemeenz. , als Ik moet er
enz. ; fig. bijeen : W ij viten te digt opeen.
voor opdraaljen , ik moet er voor zorgen ,
—eggen, b. w. op meow eggen. -eisch,
boeten ; ook : ik moet de kosten betalen.
m. opeisching. —eischen , b. w. tot
—dragen, °riga. b. w. opwaarts dragen:
overgave vorderen: Eene stud opeischen.
Men droeg hem de trap op. *-, aanbevelen ;
—eisclaing yr.
belasten lemand pen ambt opdragen ; fig.
toeeigenen Eene kerk aan God opdragen. Open, (-er, -st,) by, niet gesloten : De deur
slant open. Is de kerk open ? niet overlemand een bock opdragen. uvergeven
dekt : In een' open' wagen reizen. *-, niet
bij opdragt Zijne goederen aan iemand
digt: Open water. Een open veld. In de opene
opdragen. —dragt yr. aanbeveling ;
(vrije) lueht.Open brieven , onverzegelde
toeeigening ; overdragt ; zie Opdragtigbrieven. Open houden, voor behoorlijke
heid.—dragtig, (-er, -st,) by. rood
ontlasting zorgen. Erne opene (onversterkte)
en gezwollen van gezigt. -dragtigheid,
stad;tig lemand met open armen ontrangy r. —draven, 0. w. met Z. , opwaarts
en , d. vriendelijk en voorkumend.
draven llij is dezen weg opgedraafd. *-,
niet
bezeten of begeven : Dit ambt is open.
met H., begirmen te draven ; fig. hoogonbelemmerd, vrij : De jagt is nog niet
dravend zijn. —dreunen, o. w. met H.,
open. Open tijd, bij R.-C. tijd , waarin bet
dreunend opzingen. —drieschen, b.w.
trouwen geoorloofd is. openlijk : Langs
weinig in gebruik. uit den afgrond doer
de open straat. Open hof of Opene tafel
opkomen.—driLiven ongel. b. w. naar
houden, d. eene tare', waar elk spijzen kan;
boven drijven : De knaap dreef de sehaEen open gezigt, een gezigt, dat niets
pen den heuvel op.*, o. w. met Z., drijvend
bedekt howl t. Met een open hart, rondborstig,
boven komen ; opwaarts drijven: Het lijk
verl rouwelijk, ecrlijk. Met open kaart spelen,
kwam spoedig opdrijven. —dril in.
fig. voor de vuist bandelen. Open wind,
gemeenz. slag , opstopper. —drillen
guustige wind , die vlak voor het zeil is en met
b. w. open drillen ; drillend naar hover'
eene frissche koelte waait. De bedrijvende en
werpen : De vent drilde hem de straat op ;
onzijdige werkw., die bij open gevoegd worden
fig. gemeenz. opschikken , optooijen , opduiden slechts de wijze aan , hoe een voorsmukken : Zich opdrillen. Wie heeft u zoo
werp in den toestand van open kornt , als :
opgedrild? —dringen, ongel. b. w.
Eene deur open breken, d. i. door breken
naar boven dringen. Men drong ons de
eene deur open maken. De doos ',lel open,
rnarkt op. 41 -, dringen om aan te nemen :
d. wend door een' val geopend. Zie bier de
lemand iets opdringen. lemand een kind
voornaarnste voorbeelden: Open bersten,
opdringen , staande houden , dat iemand
benken , bijten, blazen, blijven, bonzen,
de vader van een kind is. *-, o. w. met H.,
boren , branders, breken, buigen, doen,
naar boven drang veroorzaken. '1-, met Z. ,
douwen , draaijen, drijven, dringen , dudrinkend naar boven komen ; met kracht
wen, fommelen , gaan, geven , (als : Zich
opstijgen. —drinken, b. w. drinkend
open geven voor, d. zich bloot stellen aan,)
opmakcn : Wie heeft al dit bier opgedrongzeten , glijden, goochelen , gooljen, graven,
ken ? —drogen , b. w. met een drooggrendelen, /taken, halen , hagelen, (o. w.
doek als anderszins droog maken ; in de gemet Z., door den bagel open geslagen worden,)
neesk. : Opdrogende middelen , d. i. midharken, hangen, harken, hebben, heksen,
delen , Welke opdroging te weep brengen.
helpen, (helpen open maken .) hoeven ,
*_, o. w. met Z. , droog worden , vooral op
( behoeven open te zijn of geopend te worden,)
de oppervlakte : De straten sullen spoedig
houden, houden , jagen , kammen , happen ,
opdrogen.—droging, yr. —drnistig,
klaouwen , kletsen, kloppen , knabhelen ,
zie Opdragtig. —drukken, b. w.
knagen, knijpen , knoopen , knntselen,
op iets drukken ; opwaarts drukken : Wie
komen , kraauwen, irabbekn, krabben,
drukt de plank op ? —tirukking, yr.
krijgen, kunnen , laten , leggen, liggen,
—duiken, ongel. o. w. met Z. , uit bet
maken , moeten , mogen , nijpert, pakken ,
water, enz. oprijzen. —dunnen o. w.
persen peuteren , pikken , ploegen. pofmet Z. , gemeenz. dunner of minder in
getal worden. —durven, onreg. en gel.
fen , prikken, ragen, rijken , rijten, roesten , rollers , rukken , schaven seheren
o. w. met H., waarbij cen ander ligt te
scheuren, schieten, sehommelen, schoppen,
raden werkw. uitgelaten is : De bond durft
schudden, schuiven, slaan, slijpen , sluide trap niet op (gaan). —dweilen, b.
ten , smeden , smelters, smijten, snijden ,
w. dweilen , vooral op de oppervlakte ; met
spanners , spalken , springen , staan , stameene dwcil opnemen : Laat de meid het
ps% , steken, strijken , stuiven, tarnen,
gestorte water opdweileu. —dwingen
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teruen ,tikken ,timmeren,tooveren , tornen,
trappen , treden , trekkers , vallen, vijlett
vliegen, vlijmen , vouwen, vriezen , vrijren,
waaijen , wasschen, weeken , werken,
wezen , wikkelen , willen , winden , wippen,
woelen , wrijren , wringen , wroeten, zagen,
zetten , zign, zitten , zingen , zullen.III vele
der vermelde gevallen bezigt men ook de met
los of! op samengestelde woorden, die onderling ech ter niet al tijd volmaakt in beteekenis
overeen komen, doch meestal synoniemen
zijn. --boar, (-der, -st,) by. en bw, van
elk daarvoor gehouden en erkend : Eene
openbare leugen. *-, dat voor ieders oogeri
geschiedt en waartoe ieder den toegang heelt,
openlijk : Eene openbare vergadering. Eene
openbare school. Een openbaar notaris.
wereldkundig: De zaak is openbaar.
Iets openbaarmaken. *-, o. mike] in: In 't
openbaar (verschijnen , enz.) , voor het nog
van iedereen , in het publiek. - baa.rheid,
yr. openlijklieid: De openboarheid der
raadsvergaderingen bevalt menig lid niet.
—baarlijk, bw. —baren, b. w. doen
hlijken , aan bet lieht brengen, bekend
maker); Iemand een geheim openbaren.
Zichopenburen, aan den dag komen. *-, in
den hijbelst. van het Opperwezen, door
ingeving aan profeten enz. zijn' wil bekend
maker' : De geopenbaarde godsdienst.
—baring, yr. (inre. -en,) bet openbaren ;
het geopenbaarde ; geopenhaarde godsdien st
der heilige schrif't; inzonderh, een van de
bijbelhoeken des N. T.: De openbaring van
Johannes. —en, b. w. een meer deftig
woord voor : open doen maken sluiten
enz.: glen opera het venster,, de deur , den
Winkel „ een' brief , een gezwel eene ader,
eene flesch , eene kruik , die oven, het
, de gelederen , can lijk ; fig. Iemand
zijn, hart openen. Iemand de oven openen,
hem de ware toedragt der zaak doen zien.
De schrift openen, uitleggen. 4 -, beginnen :
Den veldtogt openen. De loopgraven openen.
De Beer B. , opent morgen zijn' winkel.
—bersten, —beuken o., enz.
zullen Beene vermelding noch verklaring behoeven , devvij1 ze voor iedereen duidelijk
(-er, -st,) by. en bw.rondborstig , opregt , gul : Eene openharlige
bekentenis , vrouw. —hartigheid, yr.
bw. —ing, yr. (rare.
-en.) bet openen : De opening van eene
wonde , van den veldtogt. *-, deftig woord
voor gat Eene opening maken, laten ;
fig. eer.qe onderhandeling ; inlichting, ophelderin,g: Iemand opening van zaken geven.
—lijk , by. en bw. openbaar, algemeen ;
fig. rondhorstig. —lijkheid, yr.
Opeten, onref. b. w. etend opmaken :
heeft al de peulen alleen opyegeten ; fig.
doorbrengen verspillen , inzonderh. door

een weelderig leven : Hij at in weinig jaren
de nalatenschap zijner. nicht op. verteren : De roest eet het ijzer op ; fis.
De nijd eel zijn hart op. en door voor:
doorzedurig bij iernand to "gaan eten , enz.
hem arm maken : Als dat zoo voortgaat ,
zullen ze den goeden man nog geheel opeten. —eter, m. fig. verkwister,, doorbrenger. zie Opdweilen.
—filadderen, o. w. met Z. , opwaarts
fladderen , fladderend opvliegen. —flakkeren, o. w. met Z., opflikkeren , doch
met meer kracht. —fieuren, o. w.
met Z., p;erneeoz. weer fleuriger of fleurig
worden: Dat meisjen is aanmerkelijk opgefleurd, sedert ik haar voor 't laatst heb
gezien. -111kkekti h. w, gemeenz. oplappen ; fig. opsetikken , optooijen Gij
moet uw haar wat Opflikken. —Ilikkeren, o. w. met Z. , flikkerend opstijgen.
—11Iikking, yr. —flodderen, zie

Opfladderen. —flokkeren , o.
w. met IL , opwaarts flokkeren. —Ronkeren, o. w. met FL opwaarts flonkeren.
—fluiten, ongel. b. en o. w. met II.,
beginner, to fluiten ff el, Jongen,fluit eens

op.—fokken, b. w. door fokken opbrengen , opkweeken : Men fokt hier veel schapen op. m. —fokking,
yr. —fokster, ye. —fommelen,
b. w. lommelend opnemen of oppakken.
—frisschen, b. en o. w. met Z. , frissclrer maken of worden : Dat zal u opfrisschen. Dal frischt op. 1Vu begin ik wat op to
frisschen. De luck is merkelijk opgefrischt na het onweer. —gaaf vr.
het lopgeven , vermelding, opsormriing :
Opgaaf van lets doen,d.i. opgeven.-gaan,
onyel.o. w. met Z , opwaarts gaan: Hij ging
(over)de trappen op , ( langs de zijde van) den
berg op.*-,zich boven den horizont verheffen,
oprijzen , uit de kimmen rijzen opkomen:
De zon gnat op ; fig. ging eenlicht op,
de zaak word rnij duidehjker. 4-, in de hoogte
stijgen fig. Er gaan dont klagten op, d. i.
er ontstaan algemeer. klagten. Die vlieger
zal niet opgaan, de zaak kritt haar beslag
niet. naar boven gaan of komen, opkomen,
spruiten , uitspruiten: Mijrce doppers zijn
niet opgegaan. Het zaad ging niet op, dewijl
het le oud was. open gaan : Het vensler
ging van zelf op. *-, opraken , d. i.verbruikt
of verteerd worden: Op die wijze zal het geld
spoedig opgaaa. *-, in de rekenk. niets
overlaten, als: Drie van drie goat op. Fier in
twaalf goat op. Negen in drie en twintig
goat niet op. —gaand, lw. van houtgewas,
dat niet geknot is en dus vrij opsehiet, als :
Opgaande boomer. *-, wat (nu en dan)
opgaat, naar boven goat, opgehaald wordt,
als: Eene opgaande brag, zie Opha,albrug, Valbrug; fig. De opgaande
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zott aanbidden , zich voegen bij hen , die

aanzien en nugt hebben. —gailrder,rn.
die opgadert. —gaaren , zie Opgaderen: —gaaring, y r. —gagster,
y r. —gaderen 1). w. bijeen gaderen ;
opzamelen. —ga,dering , y r. —galmen, 0. w. met , beginner) te ;fainter),
een' gain) duet) opgaan. --gang ,
het tspgaat) : De opgany der zee, de vloed.
De opgang des dab s , der :on , der maan,
eerier ster ; fig. begin ; vermaardlieid : ken'
goeden opgang makes. Yeel opgang hebben.
'I', in den bijbelst.: De opyang uit de
hoogte , de dageraad van boven , de

Opge
—ktoven, verl. dw. van opkluiven
—kocht, vent, dw. van opkoopen.
—konnen vent. dw. van opkunnen.
—kregen verl. dw. van opkrijgen.
—kreschen verl. dw. van opkrijschen.
—Itroden , vent. dw. van opkruijen.
—krompen, verl. dw. van opkrimpen.
—krooijen dw. van opkruijen.
—kropen , vent. dw. van oFkruitten.
—leid, vent. dw. vi opleggen en opleiden.
-token, dw. van opluiken. -anogt,
y en!. dw. van ° puffier). —nomen., yerl.
dw. van opnemen. ---reden, verl. dw. van
vent. dw. van
oprijden. —reten
oprijten. —rezen, vent. dw. van oprijzen.
—ruimd (-er, -at.) by. en bw. eerie
vergenoegde stemming, vrolijk. —ruimdhead , Yr. —schonken, verl. dw
van opschenken. —sehoren y erl. dw.
van opscheren. —schoten verl. dw.
van opschieten. —schoven dw.
van opschuiven. —schreven verl. dw.
van opsehrijven. — slag en vent. dw.
van opslaan. —slepen dw. van
opslijpen. —slopes, verl. dw. van opsluipen. —stolen , verl, dw. van opsluiten. --smolten verl. dw. van opsmelten.
—smuktheid , y r. bet opgesmukt zijn.van opsnijden.
—sneden verl.
—snoven, dw. van opsnuiven.
(Opgespen, b.w. hooger of Haar boven
gespen.) —spleten, verl. dw. van o pshlijten. —sponnen, verl. dw. van opspinnen.
sproken., verl. dw. van opspreken.
sprongen, vet . ). dw. van opspringen.
—sproten, verl. dw. van opsprutten.
—stegen , verl. dw. van opstijgen.
(Opgesten. zie Opgistezt.) —ste
y en vent. dw. van opstijven. —stollen ,
vent. dw. van opsteken —stoven , yen!.
dw.van opstuiven, —streden, verl.dw. van
opstrijden. —streken, y eti. dw. van
opstrijken. —tegen, vent. dw. van optijgen. —togen , vent. dw. van optiegen.
(-er, -St ) b y. en bw. verrukt , in een'
staat van aangename vervoering : Een opetogen gees& Opgetogen van verrukki
—togenheild, yr. y errukkinff, toestand
van aangenatne vervooring. —trokken ,
yen!. dw. van optrekken.

Christi's. "- datgene waarlangs men opgaat,
b. v. trap : iEen huis met een' breeden opgang. plaats aan den hemel , waar de
zon opgaat , nosier). —gave, vr. opgaaf.
Opgebeden verl. dw. van ophidden.
—beten yen!. dw. van ° ph:ken. —blazen,(-er,-st,) by. en bw. verregaande hoop.moedig, verwaand : Een opgeblazen mensch
—btazenheid, yr. verregaande ver_
waandheid. —bleven dw. van opblijven. — boven, verl. dw. van ophuigen.
—bonden, yen!. dw. van ophinden.
—borgen , verl. dw. van opbergen.
-braeht verl. dw. van opbrengen. -broken, verl. dw. van ophreken.-bruiken,
b.w. gemeenz. door gebruiken opmaken :
Al het water is opgebruikt. —bruikt ,
veri. dw. van opbruiken en opgebrniken.
--daan,verl.dw. van opdoen. doken,
verl. dw. van opdnikert.—dolven,verl.dw.
vat) opdelven. dorst ver!. dw. van opdurven.—dreven, y eti. dw. van opdrijven.
—drongen, y en!. dw. van opdringen.
—dronken, verl. dw. van opdrinken.
___dwongen , y en!. dw. van opdwingen.
—(0pgeerster, , y r. die °weft.)
—floten , verl. dw. van opfluiten. —geten , y en'. dw. van opeten. —gleden
verl. dw. van opgiijden. — glom men,
verl. dw. van opgiimmen. —goten, vent.
dw. van opgieten. —grepen, verl. dw.van
opgrijpen. —had, vent. dw. van ophebben.
—heschen ver]. dw. van ophijschen.
—heven, veil. dw. vat) oplielien. —hotpen , verl. dw. van opho!Feri.
Opgeijen , b. w. scheepsw : Gei nog eel,
paar zeilen op. o. het geld , dat t3pgeven, ongel. b.w. in de boogie
1;even : Plunkett oplleven. Een' bal op.geven,
men boven de innerlijke waarck eerier must
0 in% erpen. Deze wel geej t net reel op. Geef
ontvani l t , agio : Iloe veel opgeld does
tans
de
ill dot bock eens op. Zieh opg even , zich
i
' Holl.v;dsche dukaten hetboven op jets leggen; van hier:
vet-hello».
gene rnen boven de versehuldigde som gear ,
boekdr., den inkt op de vormen door) ; fig.
opcenten ; bij verkoopingen het geld, dat
overgeven : Lene vesting opgecen.
men to betalen he& boven den prijs
alstaan of !ale!) varen : Den ntoed
waarvoor men j ets heeft gekocht : Het
opyeven. De arts heeft den :ieke opyegeopgeld is lien cent van den gulden.
ven , hem Your onherstelbaar verklaard.
Opgekeken, vent. dw. van opkijken,
Ik geef alle hoop op den goeden witslag op.
y et1.dw. van opklimmen.
dirtrzettou
Een proces
,
—klonken vett dw. vats ophlin!,.en.
83
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Ilet spel of De partij opgeven, gewonnen
geven. lk geef het oz , ik zie er van af. 4-,
ter verrigting opdragen Len' leerling eene
les of eenetaak opgeven. femand een raadsel (ter op!ossiq;) opyeven. hij gaf mij
op te radon , wie het gedaan lead. lemand
eene vraag,. (ter beantwoording) opyeven.
Alle opyegevene vragen beantwoorden. *..
(ter aanteekening of herinnering) bekend
maker' , rnededeelen , niteen zetten : byre
naam opgeven. .1k zal u de kosten opyeven.
Ikzalu morgen opgeven, hoe ik het gesnaakt
wil hebben.*-, o. w. met H . , vocht opgeven :
Deze doer geeft op ; fig. Hoeg en breed van
lets opyeven, op iets pogehen , snoeven.
met Z., rijzen Het deeg toil niet opgeven.
—gever, m. die opgeeft ; poacher.
—geving, yr.
Opgevlochten, vent. dw. van opvlechten.
—vlogen vent. dw. van opvliegen.
—vreven, vent. dw, van opvrijven.
—weest vent. dw. van opwezen. - vvekt,
(-er. -st,) opgertrimd , vrolijk ; gestemd ,
genegen : lk voel mij daartoe niet opgewekt.
—vvektheid, yr. —wezen, yen!, dw.
van opwijzen. —wogen, vent. dw. van
opwegen. —wonden veil. dw. yan
opwinden. 4-, by . aangevuurd , in geestdrift.
--wondenheid vr. geestdrift , vuur.
—worpen, vent. dw. van opwerpen.
—wreven, vent. dw. van opwriken.
—zeid, vent. dw van opzeggen. - zeten,
y ea. dw. van opzitten. —zetene, rn. en
y r. landbewoner , enkel in : De in- en opgezetenen. —zocht, vent. dw. van opzoeken.
—zoden, y erl. (1w. van opzieden. —zogen, vent. dw. van opzuigen. - zonden,
veil. dw. van opzenden. —zongen veil.
dw. van opzingen. —zopen, vent. dw. van
opzuipen. —zwolgen, dw. van
opzwelgen. --zwollen, vent. dw. van
opzwel len. - zwotienheid, vr. - zwommen, veil. dw. van opzwemmen. zworen, vent. dw. van opzweren.
Opgieten 011yx 1. b. w. gietend op iets
brengen. —gieting, yr. —gijen, zie
Opgeijen.—gisten,o.lw. met Z., gistend oprijzen. —gisting, vr. het opgisten ;
fig. opbruising. glanzen , b. w. op
nieuw glanzen , nieuwen glans op iets
brengen. —glanzing, yr. —glijden ,
ongel. o. w. ma Z., naar boven glijden : De
knaap is de markt opyegleden.
men, onyel. o. w. met Z., op nieuw aanglimmen. —glinsteren o. w. met Z.,
glinsterend opstijgen. —glippen , b. w.
een' Op in (bij v. eene pen) maken : De pen is
te ver opgeglipt. —gloeijen, o. w. met
Z., met nieuwen gloed ontbranden. 4-, b. w.
op nieuw gloeijend maken : Gloei dat ijzer
op. —gloeijing yr. —gloren o. w.
met Z., op nieuw gloren, —gnappen,

Onha
zie Gnap en Opknappen. —golpen, zie Opgulpen. —gooijen,
b. w. in de lioogte gooijen ; fig. Een balletie
van lets opgooigen, gemeenz. zie Balletje.
— gorden, h. w. met een' gordel hooger
binder of opbinden. —gording, yr.
— grabbelen, b. w. grabbelend oprapen
of bijeen zamelen. —graven, ongel b.
w. door graven opbrengen , opdelven: Een
lijk opgraven.*-, door graven opener' : Een'
weg opgraven , onbrnikbaar maken ; fig. Die
weg is niet opgegraven, dat middel is u niet
ontnomen. —graver, m. --graving,
yr. —grijpen angel. b. w. grijpen en
opnemen : Hij greep den hoed op. —groeijen,o. w. met Z., door groeijen opschieten :
Tot een' hoogen boom opgegroeid ; fig.
vermeerderd worden. 4-, kracht en sterkte
ontvangen Ik ben er niet tegen opgegroeid,
ik heb daartoe geene toereikende kracht;
gemeenz. Ik ben niet tegen Item opgegroeid,
ik ben niet tegen hem bestand. - groenen,
o. w. met Z., weder groen worden: Die
struiken zijn na den regen aardiy opgegroend. —gulpen, o. met Z.. met
eene gulp opkomen. —laaal, rn. dunte
eener schrijfletter. —haaibrug, yr.
brug, die opgehaalcl en neérgelaten kan
worden, inzonderh. om schepen door te later.
—hatalnet,o. net, waarmede lets wordt
()whoop; gehaald. —haalster, vr. --haken, b. w. met haken ophouden ; hooger
haken. —leaking, yr. --hakken, b.
vt. open hakken ; alles hakken. - hakking,
yr. —halen b. w. optrekken : Het net
ophalen. De zeilea ophalen. Eene mand met
turf ophalen. !mar boven halen ; fig. Hoe
zal hig dat ophalen? tot stand brengen ?
Iemand bij den rug ophalen kern lasteren.
4-, door snuiven naar boven halen : Het snot in
den net.: ophalen. Het hart ophalen, door
eene lange inademing verschelucht scheppen;
fig. Zijn hart (aan lets) ophalen . zijn hart
(aan iets) verkwikken. opwaarts bewegen:
De schouders ophalen, eerie bonding, die
men aanneemt , a.) wanneer lets ons verlegen
maakt, b.) als iets ons mishaagt , c.) als wij
geene hulp kunnen verleenen. Een kleed
ophalen, bet door 't opkrabben der wol
eenigszins nieuw maken. 4-, hooger maken,
optrekken : Een' muur ophalen ; fig. roemen
aanvoeren , beginner' voor te
prijzen.
dragen Gij moet die zaak titans niet
ophalen, (doch in dezen zirr ook:
o. w. met
11.. als : Gij moet van die zaak than: niet
ophalen).
door zwaarte doen rijzen Dat
haalt geen tien pond op , weegt geen tien
overtreffen Iemand in verstand
pond ;
ophalen, (doch in dezen zin ook: o. w. met
H., als: Ophalen tegen).*-, opleiden : Iemand
ophalen om te dansen. *.., vatten, pakken ,
vastzetten ; gemeenz. halen : a Is urge braid
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reeds bier? a Neen ; doch ik ga haar
morgen ophalen. D uit vorige tijdeu te
voorschijn halen en in het geheuge3 terug
roepen ; aaritoonen , verhaien ; inzamelen ;
open [Wen open scheuren of rijten. —haler, rn. die ophaalt ; een scheepstouw.
—haling, yr. —hangen, ongel. b. w.
in de boogte hanger, : De was ophangen.
Den pot ophanyen , op het visor hatigen.
aan de galg , era. hanger) : De moordenaar
werd aan een' boom opgehangen. Zich ophangen. zich verhar.gen, door ophanp;ing een
einde aan zijn leven maker). *-, operilijk te
koop bieden , meestal voor eene grootere som,
dan de waarde is, die nu afp;eslagen wordt
tot iernand het voorwerp mijnt : Het derde
perceel werd voor hen duizend gulden opg-ekungen en voor negen duizend riff honderd
vijf en dertig gemzjnd. o. w. met H.. over
't your hangen : De pot hangt op. —happen, b. w. met een' hap grijpeii en opeten :
Hap at beetle maar gaauw op. -harken,
o eeir hoop bij elkander harken: Hebt
b. w. p
ye dat aro° reeds opgeharkt? op nieuw
harken : Hark die paden een weinig op.
—haspelen, b. w. op den haspel brengen. —hebben, onreg. b. w. op bet hoofd
hebben: Hij had ern' pet op. *-, met nitlating van leen ander li ff t te cadets werkw.
als : De knaap heeft zijne boterham op
(gegeten). Hebt gij het bier op pj.edronken)
Hij hee ft zijn geld op (gebriiikt); gemecnz.
Hij keeft wat op, heeft eel,' roes. —lief,
In. (des -s,) aanhef van een gezang ; fig.
ongegronde roern : Een' grooten ophef ran
lets maken. —heffen , angel. h. w. in de
hoogte heifer,: De handen opheffen ; fig. De
roede is reeds opgeheven, men staat !Treed
om de misdaad te strallen. Z ;t1 hart tot God
opheffen, verheilen. Een geschrei opheffen,
aatihefren zie ook Oog.
verlieffen ,
roemen : Iernands eer opheffen.
iets
liggends opnemen ; fig. vernietigen , doen
ophouden : Een beslag opheffen, o. w.
met H., aanheffen in 't zingen. -heffing,
yr. —hekelen, b. w. alles hekelen : Al
het vlas is opgehekeld.*-, op nieuw hekelen.
—helderen, b. w. nieuwe of grootere
belderheid aan iets geven ; fig . verlichten :
Iernands oogen , verstand ophelderen. Eene
zwarigheid ophelderen. *-, duidelijker
maker) : De zaak met eene gelijkenis ophelderen. *--, 0. w. met Z., weder fielder, of
belderder, worden : Het weer is sedert
yisteren merkelijk opgehelderd ; fig. Dat
meisje begint weer op te helderen, er frisscher nit te zien. —heldering, vr.
(-en.) het ophelderen ; hetgeneopheldert,
toeliehting, verklaring. —helpen, ongel.
b. w. eigenlijk met nitlating van een ander
werkw.: Iemand ophelpen , helpen opstaan.
Iemand een' last ophelpen, helpen opnemen.

Iemand den berg ophelpen, hem bij bet
opklimmen behulpzaam zijn ; fig. remand nit
zijne armoede ophelpen, kern in zijne
armoede bijstaan. —helping , vr.—hemelen, b. w. ten hemel vocren ; fig.
verheffen, roemen , prijzen: De dichtkunst
ophernelen.*-, reinigen, of op nieuw reinigen;
fig. in orde brengen ; opsieren ; van bier : Net
iets opgehemeld zijn, er mee in zijn' schik
zijn. —hemeling, vr. herken,zic
Opharken. —hijsehen ongel. en
gel. h. w. naar boven hijschen: Haut en turf
ophijschen. met toriwert optrekken.
—hinken, o. w. met Z.. opwaarts hinken : Hij is de markt opgehinkt. -hitsen,
b. w. (een' bond) door aanhitsen riog vuriger
maker' ; in heviger of sterker beweging
brengen : De driften opkitsen. *-, tot laakbare daclen sterker aanzetten : De opgehitste
schaar. Den eene teyen den andere ophifsen.
-laitserern. (des -s,mrv.-s.)—hitsing,ve.
-hitsster, yr. (rnry .-s.) -hoepelen.to.
w. met Z., gerneenz. zich wegpakken , beengaan : De deuyniet is gaauw opyehoepeld.
—hoesten , b. w. hoestend riaar boven
brengen: Hij hoest gedurig bloedige
men op. -hoeven,o. w. met H., gemeenz.
met nitlating van een ander Iigt te raden
werkw., als : Deze mots hoeft van dung niet
op (genet te worden). Jan hoeft zoo vroeg
niet op (tee staari). Het vleesch, hoe ft islet
op (gegeten te worden). —hoogen, b. w.
hooger maken: Dit pad moet opyehoogd
wordert, tot hooger' prigs opjagen. *-, 0.
w. met Z., homer worden. —hooging,
vr. —hoopen, b. w. op cell' hoop leggen;
fig. aanmerkelijk vermeerderen ; verzwaren :
boven den rand
Zijne zonden ophoopen.
vullen : Eerie moat ophoopen.
Iemand met weldaden ophoopen (d. i.
daarmee overladen , eerie Ietterlijke vertaling
van Combler quelyu'un de bienfaits,) verdientonzesinziens Beene navolging. *- (zich),
w. w. fig. aangroeijen , toenemen , vermeerderen. —hopping, y r. —hooren o.
w. met H.. met een van verwondering opgestoken hoofd naar iets onverwaelits of vreemds
luisteren : Hij hoorde er vreemd van op. d. i.
hoorde het met bevreemding, aan.
den , onreg. b. w. irr de hoogte howler]: Hij
kon van vermoeidheid zijn hoofd -niet
ophouden. Zich ophouden, zich overeind
houden ; genieenz. Ik kon het tad la,nger
buiten bet bed ophouden.
ophouden, d.
voor vallen behoeden , onderst tten Een'
Bevel met of' door een' balk ophouden;
Iemands eer, goeden naam ophouden, verdedigen. De eer van zijngeslacktopkouden ,
zich zijner voo.-ouders waardig gedragen.
den loop of voortgang stremmen,, stuiten,
verhinderen : Zijn water aphouden. Het
watereener gracht door een' darn ophouden.
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De vijand werd door schermutselingen
opgehouden. Een' renbode ophouden. Bond
mij 7^lief op; fig. dralende houden , doen
water): Iemandm, t ijdele hoop ophouden.
cone verblijfplaats geven,bij zich on t.vangen, inzonderh. op eerie geheime wijze en tot
booze of oneerlijke doeleinden : Dieven en
smokkelaars ophouden. Dien stmeiden
ophouden; hiervan heeft men sells bier en
daar: Ophouhuis, d. huis, waar
dienstmeiden met onedele bedoelingen verschijnen. open !louden: .Houd de hand,
den hoed, den zak . de wand op. lk kon
mijne oogen niet longer ophouden; fig.
Iemand den mond ophouden, hem voeden:
Hene school ophouden, d. bonder). E'en
bordeel ophouden. *-, op jets houden Hij
hield den hoed op, d. i. op het hoofd. -(zich),
w. w. ergens vertoeven, wonen .Hij heett
rich verscheidenejarente Brussel opgehouden ; fig. zich bezig of onledig !louden: Zich
o. w. met
met beuzelingen ophouden.
nalaten jets te doen, uitscheiden : Hij houdt
niet op met klagen , te klagen. Bij het
jongste kind ophouden. Wanneer zal die
storm eens ophouden ? Doen ophouden.*-,
stil houden (op weg), pleisteren , aanleggen.
o. (des -s.) welligt enkel in : Zonder
ophouden, onophoudelijk , steeds, gedurig ,
gestadig, voortdurend. —houding, yr.
—houwen, ongel. b. w. alles houwen ;
open houwen. —huilen, o. w. met H.,
Juidkeels huilen. —hullen, h. w. (het
boofd) met een hulsel dekken ; fig. opsieren .
optooijen , opsmnkken. —huppelen, o.
w. met H., van Nreugde opspringen. met
Z., huppelend op gain : Hij is den berg opgehuppeld. —hutselen, b. w. hutselend
omhoog bewegen. —ijken, b. w. van
het ijkmerk voorzien.-jagen , gel. en ongel.
b. w. in de hoogte jagen: Patrijzenopjagen ;
fig. doen rijzen : Hetwater opjagen.*-, doen
zwellen ; in de hoogte doen rijzen ; aanzetten,
opwekken ; hr prijs doe!) rijzen , inzonderh.
door hoogere bieding ; van zijne plaats drijven: Emu' Naas, konijn, pert opjagen ; fig,
iemand noodzaken, eene zit plaats of gehmirde
woning te verlaten. —jukken, b. w.
van een juk voorzien . een juk opleggen.
—kaauwen, b. w. kaauwend opeten.
—kabbelen,o. w. met Z., kabbelend
opvloeijen. —kalanderen, b. w. op
nieuw kalanderen. —kamer, yr. kamer
boven een' kelder,, en dus hooger (in een huis
van eene verdieping), dan andere kamers.
—kammen, b. w. naar boven kammen :
Kam uw haar op. *- , op nieuw kammen.
kappen, b. w. door kappen (of hakken)
open maken , open kappen : De deur werd
opgekapt. alles kappen. —happen,
b. w. de kap opzetten ; van bier: Het
hoar opkappen, tooijen. —keeren,

Opki.
tot omkeeren
1). w. tegenhotiden en
noodzaken ;
opvegen. —hero men
zie Opkammen. –kerven, zie
Opkiemen. –kerven, onset. b.
kerven op iets maker; open kerven ; alles
kerven : Is die tabak reeds opyekorren
—kiemen o. w. met Z. , kiemend
opschieten. —hijken , ongel. o. w. met
H. omhoog kii ken : dorst naauwelijks
opkijken. *-, gemeenz. met verwondering de
oogen opslaari Zij keek vrt enid op Coen
hare nicht zoo onverwachts voor haar
stond. –kijnen, zie Opkiemen.
–hippen,b. w. open kippers, –histen,
b.w. verhoogen , zie Opkisting. —kisting,vr. (wry. -en.) cene schnin opgaande
verhooging van een vensterraam, warmeer
de soldering lager is dim het kozijn.
—klaau.wen, h. w. opharken. -kladden, b. w. kladdend opschrijven. -Wanderen, zie Opkallanderen.
—klappen, 1), w. beginnen te kloppen
of te bekennen. —klaren b. w. ophelderen : De wind zal de lucht spoedig
opklaren ; fig. Eene duistere pleats der
H. schrift opklaren. dc, o. w. met Z. ,
ophelderen : De lucht begint reeds op te
klaren ; Dot tneisje begint op te klaren,
begint er beter nit te zien. —klaring, yr.
(mrv. -en.) —klauteren, 0. w. met Z.,
naar boven klauteren : Ken' berg opklauterem —kleppen, b. w. door het kleppen
der klok op de been brengen : Wij worden te
twee nap opgeklept. —kleuren, b. w.
de kleur eerier schilderij verhoogen : Eene
schilderij naar 't leren opkleuren. *-, o. w.
met Z. , eene frissehe kleur bekomen . Hare
wangen zijn weer opgekleurd. -klieven,
1). w. open klieven.

yr.

—klianmen, ongel. o. w. met Z. , wanneer de plaatsverandering „ en met 11 , wanneer de voortduring bedoeld wordt , naar

boven klimmen : De trap opklimrn en.
langzaam on tstaan : Angstvalliye gedachten
klommen langzaam in zijn hart op. *-, met
moeite tot jets geraken ; tot eer en aanzien
komen ; duurder worden : De graven

klimmen op. —klimming, yr. -klinken, ongel. 0. w. met H., beginnen te
klinken ; naar boven klinken Treurtoonen
klonken uit de diepte op. —kloppen
w, uit den slaap kloppen, door kloppen
doen opstaan: Hij laat zich nooit opkloppen.
door kloppen doen rijzen : Kussens opkloppen. *-, o. w. met H. , heginnen te kloppen. —klossen h. w. door er klossen,
era. onder te plaatsen hooger maken :
Banken opklossen. —klouwen, zie
Opklaauwen. —kloven, b. w.
door kloven open maken : Iemand den kop
opkloven. '-, alles kloven : Is al dat hoot

reeds opgekloofd? —kluiven, on gel.

-
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lapki
h. w. klithend °peter) : 1k ;al dat hoenyen
eerst nog maar opkluiren. —kungen,
b. w. knagend verteren. —1knappen , b.
w. opeten ; weder knap waken : Dat zal
opknappen. w. met Z. , knapper
worden : Uwe :ulster beg int merkelijk op
te knappen. Zij is ter dege opgeknapt.
—knoopen , w. nut een' knoop ophinden ; ophangen inzonderh. wanneer dit
zonder vorm van proces plaats heeft, of
warmeer (lit niet aan eerie galg geschiedt ,
maar aan een' boom, enz. Men knoopte
hem aan de deur op. —knuiven, w.
opkiniven. — koelen,li. w. koeler make!):
De oostewind heeft de litchi opgekoeld.
0. w. met Z., koel beginnen te worden : llet
Greer is merkbaar opgekoeld. —koesteren„ b. w. door koestering tot zich zelf
doer/ komen : Eene verkleumde slang in
zijn' boezem opkoesteren ; fig. door koestering en met teederheid opkweeken : Een
kind opkoesteren ; fig. De wetenschappen
opkoesteren Naar wrer doer) bloeijen.
—koestering, yr. —koffreren
h. w. ter bewaring een' koffer pakken.
—koken, b. w. eenige oogenblikken !Men
koken , om later ten voile gaar te koken ,
elders afkoken geheeten : Sommige kuismoeders koken de andirie voor het inmaken
op , andere niet. wederom koken ; sterk
laten koken. koking, yr. —komen,
onreg, o. w. met Z. , in de hoogte komen :
Ik kan niet opkomen , mij niet opriglen.
Zij kan voor add uur niet opkomen nit
het bed korner, ; fig. oprijzen : Er komt
veel zand nit het water op. De ?ilea komt
op , bruist op. De sehepen komen op ,
naar de haven of den wai. Zoo aanstonds
komt de moan op , boven den horizont. De
dag komt op. Geesten doen opkomen , doen
verschijnen. *-, opwassett : De gerst komt
slecht op. *-, van eene ziekte hersteld
worden : Men gelooft niet, dat hid van die
ziekte opkomen zal.*-, tot aanzien en vermogen komen: Van niet opkomen.*-,ont staati:
Er komt een onwedr op. Die gedaehte is
nooit bij of in mij opgekomen ; van bier :
Eene apkomende zwarig held , gelegenheid.
die zich opdoet. Het opkomende geslacht ,
verschijnen : De verde jonp,.e
lofgangers moeten opkomen. De leden
komen slecht op. naderen of volgen :
remand achter opkomen. —koanst yr.
oorsprong : De opkomst, bloei en ondergang
van een' staat. *--; herstelling van eene
ziekte ; bet verkrijgen van aanzien Aan
Wien hebben zij hunne opkomst -te danken ? —kondigen, b. w. afstand van
lets doen , opzeggen. Schoon H0OFT dit
woord gebruikt , durven wij het niet aanraden , dewijl het te veel naar een germanismus (aufkiindigen) zou rieken.

Opkr
—kookien, b. w. in erne kooi vangen
of zetten. —hoop , rn. het opkoopen.
- - koopen , onreg. b. w. koopen om
later of elders met voordeel weer of le
zetten : Men koopt de aardappelen reeds
m.
tot hoog,e prijzen op. - kooper
kooping, vr. —koopster, yr.
—korten, b. w. korter of diver hijeen
halm : Dort de touwen een weinig op.*-.
minder in getal doenw orden: Wij sullen 't
wel opkorten,*-, wegruimen : De vuiligheid
opkorten , ' . n (met zinverzetting :) De sireten opkorten , d. vegen. *-, o. w. met Z. ,
minder worden : De tijd kort op. —korter. rn. (des -5., mrv. -s.) straatveger.
korting , yr. —kortster yr.
(inn, -s.) --kraaijen, 0. w. met H.
beginner/ te kraaijen. *., b. w. wakker
kraaijen , nit het bed kraaijen : De !wan
kraaide mij reeds te drie nur op. door
gekraai doen opkomen ; fig. veel ophef van
jets maker/. --kraauwen, b. w. open
kraanwett ; fig. Een oud seer opkraauwen,
van een vorig ° tilled of vroegeren twist ophalen. —krabben, b. w. open krabben :
De aarde opkrabben sic Opkraauwen. Eene versletene plaat opkrabben,
d. liernienwen. *-, eerie vergetene beleediging in het gehengen breng en : Gij moet
die zaak niet weer opkrabben. Een oud
seer opkrabben, opkraauwen. —krabbing, y r. — kramen o. w. met Z. ,
de kraam ophreken en vertrekken ; loch
meestal fig. gemeenz. zich wegpakken , beengaan. *-, b. w. gemeenz. oppakken , wegbergen : Gij moet die prullen maar gaauw
opkramen. —kraming, yr. —krassen, b. w. met een krasijzer ophalen.
o. w. met Z. , fig. gemeenz. zich wegpakken , heengaan. —kreppen , h. w.
door kreppen doen krnllen : Bet hear opkreppen. —krieken o. w. met Z. ,
kriekend opkomen, (lager). —krijgen
ongel. b.w. opnemen : Krijg den snuiter
van den growl op. naar boven krijgen:
Ik kon die bawl de trap niet opkrijgen.
*-, op het !word , enz. krijgen : Hij kan
den hoed niet opkrijgen.. *-, gemeenz.
opeten 1k krijg die soep niet op , er is te
veel. opgegeven krijgen , d. krijgen
om to leeren, to maken enz. : Wat hebt
ge voor vacantiewe; k opg-ekregen ? De
kinderen hebben te veel opgekregen.
—krijschen , ongel. en gel. o. w. met
H., beginnen lc krijschen. —krimpen,
ongel. 0. W. met Z., door krimpen korter
of opgetrokken worden : De zenuw kromp
op. beginnen te krimpen ; fig. gemeenz.
verminderen : De turf begirt aardig op te
krimpen. —krimping, yr. —kroezen, b. w. kroes of kroezer maken : Bet
hear opkrovzen. ...-kroppen, b. W. fig,
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gulzig inslokken even a!s een vogel het
voeder in den krop pakt ; doch inzonderh.
in verdere liginir , eenigen tijd bij zich
verbergen : Hij kropt zijn verdriet , de
hem, uanyedane beleediginy op. —kropping, yr. —kruijen, ongel. , onreg.
en gel. I). w. naar boven kruijen : Men krult
den mest reeds den berg op. *-, o. w. met Z.,
ziel, kruijend op eikander pakken : De
iisschotsen kruijen op; fig. gemeenz. zijne
biezeu pakken, heengaan, opkrassen.
—kruipen, ongel. o. w. filet Z., zich
kruipende naar boven bewegen : Zij is de
trap opgekropen. —kruiping, vr.
—Iirullen, b. w. op nieuw in krullen
leggen : Het Naar opkrullen ; fig. oprollen.
*-, o. w. met Z., zich krullend opwaarts
sfingeren : Zijn hoar krult mooi op. -kuipen , h. w. op nieuw kuipen; kuipende
verbrniken: Zijr, al die duigen opgekuipt?
in eaten of tormen kuipen. —kuischen, h. w. van nieuws kuischen.
—kunnen, onreg. o. w. met H., met
uitlating van een ander ligt te raden werkw. :
lk Ion niet op (staan). Het kan niet op
(gegeten, gedronken worden), er is te vett.
*-, h. w. insgelijks met uitlating van een
werkw. : lk kan het vleesch niet op (eten.)
den wijn niet op(drinken). —kweeken,
h. w. opkoesteren , opvoeden ; fig. aatikweeken , bevorderen. —kweeker, m.
—kweeking, yr. —kweekster,
vr. —kwikken, b.w. optooijen , opsmukken , opsieren , zie Kwikje. —landster, yr. die oplaadt. —laag, y r. bij
boekdr. getal afdrukken van eon uitgegeven
werk : Hoe groot is de oplaag van dat werk?
ongel. b. w. als een' last op een'
wagen , enz. , laden : Men laadt hooi ,
remand een'
mest , bout , enz. op ;
zuyaren last opladen beter opleggen.
—lader, m. —lading, yr. —langen , h. w. in de boogie langen of reiken :
Lang mij die lot Pens op. —langer,
m. (des -s, mrv. -s.) die oplangt ; fig. in den
scheepsb. , hoot, waarvan men zich bedient ,
om een ander stuk van het schip te verlengen. —laten ongel. h. w. eigenlijk
met nitlating van een ander werkw, , op het
boort! laten : Loot den hoed op (blijven).
fiat het kind den pet op (houden).*-, laten
opstaan ; lk may de kinderen voor zeven
uur niet oplaten. De twee laatste beteekenissen komen enkel in de volkstaal voor.
, yr. —laveren, o. w. met
H., in den wind trachten te komen.
—leesster, Yr. die opleest.—leggen,
onreg. en gel. w. hooger leggen : Een vat
opleggen. *-, op lets leggen ; Iemand de
hander) opleggen , ter zegening. Men legt
Iemand een' last , het paard den zadel ,
enz. op; fig. Iemand lets opleggen , hem

oplo
tot het verrigten , betalen of lijden van
iets verpligten Men legt iemand eene
boete , eene straf , een' erd het salmi).yen, enz. op. *-, opdoen , opkoopen
s!aan : Een,' voorraad van hoot, turf ,
steenkolen granen opleggen. *-, overwinnen en beware!): Geld opleggen. *-. out-takelen en op eene veilige plants leggen : De
gansche vloot werd opyelegd. *-, betalen,
doch meestal: Oplege-,en en betalen. M issehien
kornt deze uitdrukking niet 'neer voor.
*-, drukken , ter perse leggen Hoe veel
(afdrukken) zult ye van dat werk opleygen ? *-, aantijgen doch niet veel meet.
is gebruik : !mond eene misdaad opleggen. --ledger, m. —legging,
y r. —legsel o. het opgelegde. —legster , yr. —leiden, b. w. opwaarts
leiden : Ten dans opleiden. Water opleiden;
fig. tot lets hoogers leiden, daartoe geschikt
maker) : Iemand tot de deugd tot den
handel opleiden. --leider, m. —leiding, yr. — leidster, yr. —letster,
vr. (mrv. -s,) die oplet. --letter), o. w.
met H. acht geven , opmerkzaam zijn :
Let wel op en zie toe , wat er geschiedt.
—lettend (-er, -st,) bv. en bw. opmerkzaam : De knaap is niet zeer oplettend.
—lettendheid yr. —letter , m.
(des - s, mrv. -s,) die oplet. —lezen, ongel.
overb. w. beginner) te lezen : Lees op.
luid lezen Wie zal ace namen ople:en ?
opzamelen , verzamelen : Het kind las
de verstrooide korenaren op. —lezer,
In. —lezing, yr. —liehten, onpers.
w. met H. , beginnen te lichen , licht of
lichter worden : Het beyint op te lichten,
het wordt lichter. o. w. met Z. , van
kleuren , lichter worden. —ligten, b. w.
opheffen , optillen ; fig. gevangen nemen,
vatten , pakken , gevangen krijgen : Gisterest avond werd de gansche bende opgeligt. *-, hedriegen : Denkt gij my op te
liyten ? —ligter, m. „ yr.
(mrv. -en.) afzetterij. —ligting, yr.
—ligtster , yr. (mrv. -s ) —loeven,
0. W. met H., oplaveren. —loop m•
sarnenloop van onrustige oproerige lieden :
Oorzaak van een' oploop zijn.
ongel. o. w. met Z. naar boven loopen :
Hij liep den berg op. Het water loopt op ,
rijst ; fig. zwellen : Zen gezigt is opgeloopen. DP knie is hens van dien vol opgeloopen. * vermeerderen , toenemen : De
interessen laten oploopen. De rekening
loopt hoe langer hoe meer op. *-, dourder -worden : De boter loopt op. met
H., enkel in Op- en neerloopen , d. i. nu
bier en dan daar loopen. *-, b. w. door
loopen naar boven doen komen : Men loopt
turf, een' vlieger op.*-, open loopen Men
liep de deur met een' balk op. 4E-, al
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loopende zoeken en vinden Waar
hem oploopen ? Whet gij een' kruijer op
te loopen ? —loopend (-er, -st,) en
bw. haastig , driftig , ligt geraakt. —toopendheid y r. —looper 9 m.
—looping , y r. —loopster, yr.
-losbaar, oplosselijk. -losbaartimid 9 y r. —losselijk , by. dat opgelost kan worden : Is het een oplosselijk
raadsel ? —lossen , b. w. ontbinden ,
losmaken : De zon lost het ifs in dampen
op. Geest van zout lost het good op.
lftetalen oplossen ; van bier: Opgelost
worden , sterven. 4-, de samenstellende
deelen van een onbekend geheel vinden en
aanwijzen : Men lost een vraagstuk, een
raadsel of eene twijfeling op. —lossend,
tontbindend , losmakend : Oplossende
middelen. -tossing, vr.(mrv. -en,) het oplossen : De oplossiny van dit raadsel komt
in hetvolgende nommer voor, —luiken,
ongel. o. w. met Z. , open gaan : De regen
doet de bloemen opluiken ; fig. Het kind
beyint op te luiken , d. frischheid en
kracht te bekomen. b. w. openen : De
oven opluiken. —luiking, yr.—luisteren , b. w. glanzig of helder maker, ;
meestal fig. Eene zaak opluisteren , ophelderen. versieren. —luistering vr.
--lusters , b. w. gemeenz. kunnen opeten:
Zij lust al die soep niet op.—maakster,
yr. die opmaakt. —maken , b. w. bij
boekbind. in perkament binden ; in orde
brengen : Men maakt mutsen , eene rekening , hoeden , een bed op. 4f- optellen :
Wie heeft de som opyemaakt ? ; fig. ophitsen , aanhitsen , doch weinig in gebruik:
Den soon teyen den vader opmaken. *-, verkwisten , doorbrengen : De losbol maakte
het geld in korten tijd op. *- (zich), w. w.
zich gereed maker,. —maker , in. die
opmaakt ; inzonderh. verkwister,, doorbrenger. —making , Yr. —malen ongel.
b. w. naar de boogte male,, ; ten einde
mien. —merkelijk, (-er, -st,) by . en
bw. dat opgemerkt kan worden, merkbaar ; merkwaardig , aanmerkelijk Een
opmerkelijk voorval. -merkelij kheid,
vr. —merken , b. w. bemerken , hespearen , waarnemen : Hij had niet opgemerkt , dat zij mank ring. —merker,
m. —merking, yr. (mrv. -en.) bet opmerken; het opgemerk le: Ik :al u mijne opmerkingen ntededeelen. -merkzaam
(-zamer, -st.)bv. en bw.oplettend.—inerkzaamheid. y r. —metes, ()vet.
b. w. geheel meten: Hij liet zijne bezittinyen opmeten. —meting , yr. (mrv. -en.)
—metselen , b. w. metselend optrekken: Een' muur opmetselen. —metseHng yr. —mijten , b. w. aan mijten
zetten. —moeten 9 onrey, 0. w. m etlI,

Opof
met uitlating van ecn ligt te raden werkw.
Ik 'noel voor zevenuur op(staan). De hoed
moet Zonday op (gezet worden). Het vleesch
moet op (gegeten worden), anders bederft
het. De pot moet op (het vuur). —mogen , onrey. o. w. met 11., met uitlating
van een ander ligt te raden werkw.: Het kind
may nor niet op (staan). Mag de nieuwe
pet van daag op(gezet worden) ? Mug de
soep op (gegeten worden) ? De ketel slag
nu wel op (het vim,- gezet worden).
—naaijen , b. w. door naaijen verbruiken : Al het garen is opyenaaid.
door een opnaaisel korter makes : Eels' rok
opnaaijen. —naaijing vr. — naaisei 0. (des -s, mrv. -s,) vouw in een
kleed , enz. genaaid orn het korter te
maken , zonder dat men er lets afsnijdt :
Een opnaaisel aan een' rok maken.
—neemster yr. die geld opneemt.
—nemen onyel. b. w. omhoog nemen
1Veem uw bock op. Zij moest haar kleed
opnemen, dewijl het steeple; van bier : fig.
Opgenomen worden , ter, hemel varen. *-,
opbreken : 111Pn neemt de straten , een'
doer, enz. opdweilen ; afineten;
beoordeelen , onderzoeken : Eerie rekening
opnemen. *-, tegen interest van iemand
leenen : Een kapitaal opnemen en in zijne
landerijen vestiges.
verzarnelen eu
tellers : De stemmen opnemen. duiden,
nide/Igen : Wel of Kwalijk opnemen, ten
goede of ten kwade duiden. ft-, aannemen :
remand in yenade opnemen. In ondertrouw
opnemen, aanteekenen , inschrijyen.*-, tot
zich semen remand in zijn huis opnemen.
*-,in het breijen : Een' (gevallen) sleek opnemen. 4L, op zich nemen Jets opnemen.
zich met lets belasten.
verdedigen :
De zaak of Het voor icmand opnemen,
o. w. met H., slagen , gelukken , een'
goeden u;tslap; hebb.n : Die Winkel neemt
niet op. Zou die zaak opnemen ? —nemer, tn. die (inzonderh. geld) opneemt ;
datgerre , waarmee% jets opgenomen wordt,
dweil. —neming , yr. —nestelen
b. w. met nestels opbinden fig. gerneenz.:
lemand de broek opnestelen , (opbinden,
opveteren,) hem braaf doorhalen. ver-drijven , verjagen , doch weinig in gebruik
—nesteling, vr, —noeinen, b.
van ,suer personen of zaken. de name,,
opgeven : Noem uwe medepliE,, tigen eens
op. --noeming, vr. —olieren,
w. als eel, offer opdrap;en Zij offerdea
hunne kinderen aan den Moloch op. Zic14
°poi eren ; fig. aan den dood of den ondergang voorbedachtelijk prijs geven : De
troepen worden roekeloos opgeofferd.
offerde mij aan zijne hebzuc/it op.
ten nutte van anderen vrijwillig afstaan
Hij offert al zijne krachten aan het vader-

Opof

Oppe

hooger geregt, onder welke andere gereg I en
1.1nd op. toewijdeu : Zijdleven aan God I
staan.—geregtshof, o. oppergeregt.
,) ) )offerer. —offering, yr. (mrv. -en.) het
—gezag,o. hoogste gezag. —gezagopofferen ; het opgeofferde: Zijne opofferinghebber, tn. --Beer, m. opperste beer,
werden met ondank door zijne vrouw
inzonderh. in een land met opzigt tot de
beloond. —ontbieden, ongel. b. w.
onderdanen. —heerschappij yr.
gebieden , dat iemand Ye. sehijne: Hij werd
oppermagt. —heid, y r. weinig of niet in
fliontboden. —ontbieding , yr. —ontgebruik. overheid. —loof, o. opperste regtboden, verl. dw van opontbieden.
bank.—hoofd, o. bevelvoerder, opperste.
—pa.kken, b. w. bijeen pakken , tot een
—huid, yr. bovenste huid: De opperhuid
vi rncer pakken maken; in heehtenis nemen.
was slechts een weinig geschaafd. Ja*-, 0. w. met IL, vertrekken , heengaan.
ger , m. eerste Jager. —jagerinees-yakking, yr. —pa.ssen, b. w. zien
ter , opperste jagertneester. —jagerof lets ergens op past , inzonderh. met opzigt
meesterschap,o. —jagtgeregt,
tot hooldbedekking : Pas lien hoed, dezen
o. hoogste geregt in jagtzaken. kapet , die routs eens op. --passes, o. w.
merheer, —kamerling, tn. de
met H., zorg dragen : Pas op. dat de kipper
eerste of voornaatnste karnerheer wider
niet weg loopen. Bij iemands kinderen of
ecnigc. —kamerlingschap, o.
Bij een' ziehe oppassen. vlijtig wezen ,
—kapelaan, tn. eerste kapelaan onder
zijn pligt doen: Hij past thans goed op.
eenige. —kerk, yr. hoofdkcrk. —kerZult gij voortaan beter oppassen ? Sprw.
keraadon. hoogste kerkeraad in een land;
Oppassen is de boodschap!*-,b.w.bedienen:
een enkel lid van dezen raad. —kleed, o.
Ben' beer oppassen , (1. zijne kleeren
bovenkleed, b. v. mantel, jas, rok. -klerk,
sehoon maker), boodschappen voor hem vereerste klerk, chef de bureau. -kneclat,
rigten , en hem des daags voor korter' of
m. meesterknecht. —kok, m. eerste kok ,
larger' tijd bedienen , zonder bij hem in bins
keukenmeester. —koopman, m. op een
to wonen. bezorgen : De paarden oppassehip , opziener, die voor de ladingen , den
sen. Een' zieke oppassen. *-, opwacntett;
verkoop der goederen, enz. zorgt. —leen,
bespieden. —passend (-er, -st.) by. die
o. hooldleen. —leenheer , m. opperste
goed oppast , vlijtig. —passendheid,
leenheer. —leenregt, o. hoogste leenyr. —passer, m. die(eett' of meer hecren)
regt. —lieden, —lui, —luiden,
oppast; bespteder : Een oppasser van de
m. inn% vart oppermart, vr.
fag& —passing , yr. het oppassen ;
hoogste ma3.t. —magtig, by. met de
bed iening : Goede oppassing hebben.
13,A. als opperheer.
oppermagt bekleed.
Opper, (de o als in mol ,) m. (des -s, mrv.
magtiglijk, bw. —an.ajesteit,
-s,) hooirook op bet veld : Aan oppers zetten.
yr. opperste majesteit. —man, m. (mrv.
Opper, (de o a1si in vol,) vergr. tr. van op.
-liedett -widen,, -liti ,) handlanger der
dos hooger , schoon in bet gebruik meestal
metselaars, welke kalk , steenen, enz. aanmet de beteekenis van hoogste, in samenbrengt. —niansdagloon m. en o.
stellingen p;ebruikelijk , zoo wel met eigen—manswerk , o. —meester, us.
namen van landen en rivieren, als van gemeeboventneester; op een schip , eerste heellie namen , bij v. Opper-Duitschland,oppernseester. m. stafofficier.
berelhebber. m. (des -s, mrv. -s,) bij de
—postaneester , m. opperste postmeesruitcrij, opperwach trimester. -adzniraal,
ter. —priester m. opperste of hoogste
tn. de hoogste adrniraal wider cenige.
priester. —priesterambt, —pries—barbier, m. eerste barbier. —beterschap , o. —regter, hooger of
stuur, o. hoofdbestuur. —bevel , o.
hoogste regter. —schenker, rn. voorhoogste magt,inzonderh. over een krijgsleger:
naamste schenker aan een hof. —sellout,
Het opperbevel werd aan Lord H/ellington
tn. hooldschout.
copgedragen. —bevelhebber, tn.
opperste bevelhebber onder eenige. —be- Oppersen, b. w. op nieuw persen. —ing,
yr.
velhebberschap o. post van opperhevelhebber.-bewind, o. hoogste bewind. Opperst , by. overtr. tr. van opper,, hoogste,
yoornaamste.
—bisschop,m. in een land de opperste
bissehop, aan wien de overige ondergeschikt Opperstalmeester, m. opperste staltneester aan een hot'. —ste , m. (des -n,
zijn. —boelihouder,, tn. eerste bockmrv. -n.) de voornaamste, het hoofd.
houder. —deel, o. bovendeel.
Opperen, b. w. (hooi) aan oppers zetten.
"stuurnlan , m. eerste stuurum.
--stuurmansehap o. (OpperOpperen, b. w. ophalen , to herde brengen,
tje,o.(des-s,rnrv.-s ) verk leiriw. van upper.)
van lets spreken : Wie bee ft die zaak geop—toezigt, o. opperste toezig t. — veldperd? -en,o.w. met H.,als opperman werken;
heer tn. opperste Gilder de veldheerett.
oppermau ziin.-gebied,o. hoogste gebied.
—gebieder, m. —geregt, o een
—vlak o. bovenste
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(-er, -st,) by. en bw. fig. weinig grondig ,
zonder diep in iets te dringen of bet te doorgronden : Eene oppervlakkige kennis. Fen
oppervlakki g mensch. -vlakkigheid
y r. —vlakkiglijk, bw. —vlakte ,
yr. de opperste of buitenste vlakte van jets:
De oppervlakte der garde. —vlies o.
buitenste —voogd m. opperste
vomd; fig. opperheer. —voogdij
—voogdijscltap , yr. —vorst , in.
souverein vorst.—vorstin, yr. souvereine
vorstin. —wal m. hooge wal. -water,
o. hovenwater ; rivierwater, dat uit hooge
streken in andere rivieren of in zee vloeit.
—zaal yr. bovenzaal.
Oppeuzelen , b. w. gemeenz. opeten: Hij
peuzelde eerst nog een pear duifies op.
—pikken, b. w. pikkend opnemen ;
pikkend openen ; pikkend opeten : De duif
heeft al de gerst opgepikt. —plakken,
b. w. op iets (inzonderh. linnen of bordpapier)
plakken Deze landkaart inoet opgeplakt
worden. *-, plakkend verbruiken : Is al het
papier reeds opgylakt? —plakking
yr. —ploegen , b. w. door ploegen hover'
brengen : Steenenopploegen. omploegen.
—ploeging, yr. —poetsen , b. w.
gemeenz. optooijen. —potten , b. w.
gemeeliz. (geld, als ware het in potten,)
opzamelen —porren , b. w. porrend
opwekken ; met het porijzer losrnaken om
bete' te doer) branders : De kag,chel opporren. —pronken , b. w. opsieren , optooijen : Zij u'aren belagchelijk opgepronkt ;
fig. opsmiikken : Eene rede oppronken.
—pronking , yr. —proppen , b. w.
door proppen Een kind met spijs
opproppen. Zich met eten opproppen; fig.
met andere Bingen sterk opvullen: De steden
met krijgsrolk opproppen. —propping,
yr. —puilen , o. w. met Z., losgaan en
zich naar de hoogte opzetten, opvullen : Dat
legr begint op te puilen. , yr.
—rakelen , b. w. door rakelen naar
hovers brengen. —raken, o. w. met Z.,
verteerd worden : Bet geld zal spoedig
genoeg opraken. De turf is door de Zoude
in korten tijd opgeraakt. —rameijen,
—ram men , b. w. open rameijen of
stooten: Eene poort oprameijen. —ranken-, 0. W. met Z., rankend opschieten : De
boomers ranken hoot' op. —rapen, b. w.
bijeen zamelen en opnemen: Reap die appels
op; fig. opzamelen, en van daar: verzinnen ,
als: Oprieraapte leugen. *-, in den haast
bijeen zamelen : Opgeraapte troepen. Een
opnemen: Reap die pen
opgeraapt
Bens op ; fig. Dat is geen opropens waard ,
het heeft geene waarde. *-, oprigten:.
raapte hare rekken op. -rapenswaardig , by. waardig opgeraapt te worden ;
Dat is niet oprapenstvaardig, dat beelt

geene waarde. —redden, —redderen , b. w. gemeenz. door alles op zijne
plaats te brengen , enz. in orde schikkcn: Is
de voorkamer opgeredderd ? Redder gamin,
die boeken op. —reddering , —redding , yr. —regt, (-er, -st,) by. en bw.
onyervalscht: Opreg,te Deventer koek. Opregte Levantsche kotie. Opregte Haarlemer
olie. *-, van mensclien, in hunne bandelingen , zonder valscliheid of huichelarij :
Een opreyt mensch. Opregt in handel en
wandel. Een opregt hart. —elijlt, bw.
regtheid, yr. —reiken , b. w. in
de hoogte reiken Reik mij die let Bens op.
—reizen o. w. met Z., naar de hoogte
reizen IN is de Alpen opgereisd. —rekenen , b. w. te zamen of bijeen rekenen :
.Hebt gij alles wel opgerekend? — de
kosten wel opgerekend? (ingerekend
vuur) van de ascii ontblooten Het vuur
oprekenen. —rekening, yr. --rekken, b. w. alles rekken : Zijn de lakens
opgerekt? rekken Rek die twee hemden
nog op. —rekking yr. (Oprement,
o. (des -s.) eene delfstof, welke nit zwavel
en rottekruid bestaat, en veelal eene gele
kleur heeft.) —ridsen, b.w. bij houtkoop.
met het ridsijzer merken; aanridsen. Lie
Rids. —ridsing yr. —rigten, b.
w. in de hoogte heffen : Zich in het bed
oprigten.*-, bouwen , stichten Een gebouw
oprigten. (remand of) Ter eere van iemand
een standbeeld oprigten. *-, instellen,
beginnen: Een leesgezelschap oprigten. Een
leger oprigten. Er ziitt in de laatste jaren
eenige gymnasia opgerigt ; dock zij voldoen niet overal aan de verwachting , en
beantwoorden op onderscheidetze pleatsen
geenszins aan het doel. Eene regtbank
oprigten.*-, bemoedigen , moed inboezemen:
Bet ongeluk heeft hem ter neder gedrukt ;
wet zal Item seeder oprigten? —rigter,
m„ —rigting, yr. —rigtster, yr.
—rijden ongel. b. w. naar boven rijden :
Iemand den berg oprijden.*-, open rijden,
door rijden wonders of schuren: Bij had
zijne broek, zijn achterste , het paard
opgereden ;
gemeenz. lk zal hem veilo.
den, hem tot zijn , pligt brengen.
met Z., naar boven rijden : IN is de markt
opgereden.*-, verder rijden Rijd wat op,
voerman. —rijten ongel. b. w. open
rijten, opscheuren : Bij heft zijne broek
o. w. met Z., open rijten,
opgereten.
open gaan : De ?laden , reten op. - --rijzen
met Z., hooger ripen , opzwelien :
ongel. o.
Bet deeg begint goed op te rijzen. opstaan! Vol eerbied rees zip voor hem op.*-,
opkomen : Er rees een ijselijk onwe'er op.
—rijzing, vr. —rispen o. w. met H.,
den smack van betgene men genuttigd
heeft , rispend opbrengeu. —risping yr.

84
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inrv. -en.) —ritsen 9 enz. zie het minder
j (lisle , hoewel meer gebruikelijke Opridsen, enz. en Ridsen. —roeijen , b.
w. naar de hoogte roeijen Rene boot tegen
del! stroom oproeijen -, o. w . met Z., als:
legend In den wind oproeijen ; fig. Tegen
jots niet kunnen oproeijen , daarin met
kunnen voorzien. —roep, m. ophod: .13j
oproep verkoepen. —roepen, ongel. h.
w. roepen om op te staan : Roep hem te zes
uur roepers om te verschijnen of zich
aan te melden : De schuldeischers zijn opgeroepen .De veriofgang,ers zijn opgeroepen.
Iemand ten dans oproepert, d. noodigen.
*-, oplezen , uitroepen , noemen IIij weed
het laatste opgeroepen. —roeper, m.
—roeping, y r. —roepster, yr.
- roer, o.(en m.)gewelddadige tegenkanting
eencr menigte tegen de bestaande orde van
zaken of het wetti8e gezag: Oproer verwekken, stichten, aanrigten , stoken. Een
oproer sullen , dempe.n , smoren. Brussel
is in oproer. —roeren, b. w. door roeren
naar hovers brengen : De pap oproeren. -,
o. w. met 1-1., beginnen te roeren Roer op,
Deren. —roerig, (-er, -st,) by. en bw. tot
oproer geneigd , daarin gegrond , daartoe
leidend: Een oproerige hoop. Oproerige
gesprekken. —roeriglaeid. yr. —roerigiiijk , bw. —roerling, m. en yr.
(des -s, mrv. -en.) oprocrmaker; die tot
oproer overslaat of zich daartoe last verleiden.
—roermaakster, yr. —roermaker, m. die tot oproer aanzet en alzoo
oproer verwekt. —roerstichter,, m.
—roerstichting, yr. —roerstichtster, vr. —roervink, in. oproerstichter.
—roklienen , b. w. op het rokken
w inden; fig. opruijen, opstoken : Men rokkende hem tegen den bargemeester op.
—rokkening, yr. —rotten, b. w. op
zich zelfof op jets antlers rollers: Men root
eene Arent, errs vel papier,, het hear, een
lint op. —rolling, y r. —roosteren,
b. w. op nieuw roosteren. —roostering,
yr. —rtaijen., b. w. ophitsen , opzetten :
.Het volt; tegen de wettige magt opruijen ;
bij dieht. De opgeruide (onstuimige)
baren, golven. —ruijer,, m. (des •s, wire.
-s.) —ruijing, yr. (mrv. -en.) —ruimen , b. w. in de hoogte ruirnen of zetten
en daardoor ruimte rnaken : Men ruirnt
boeken, papierert eene kamer, ens. op; fig.
zie Vervrolijken en Opgeruimd.
—ruimer, m. Yr.
-ruhnster, yr. -ruister. y r. (mrv. -s,)
die opruit. —rukken, b. w. mar boven
rukken ; open rukken ; open scheuren. '"-,
0. W. met Z., van krijgsl. in behoorlijke orde,
dock met zekere snelheid , optrekken , opmareheren : De troepen zijn gisteren tegen
den vijand opgerukt. —rukking , yr.

Open
—schaffen , b. w. opdisschen : at sal
de kok opschaffen ?
vcrschaffen geven ,
overgeven : Schaf alles op, wat er is.
°peters , zie Opschaften. —schafling 9 yr. —schaften, b. w. gemeenz.
openen , opschieten : Men her ft alias opgesc haft. —schakelen , b. w. weinig
gebrilik. hij sehakels opschorten. —schakeling, yr. —schaven, b. w. op
nieuw schaven en daardoor bet beschadigde
herstel Die plank moet een weinig opgeschaafd worden. *-, o. w. met H., beginner)
te schaven: Kom , schaaf maar op. - schellen , b. w. schellend opwekken of doen
opstaan : hij werd te zes uur opgescheld.
—schenken , ongel. b. w. versehenken :
Al de wijn is opgeschonken.*-, schenkend
vullen: Schenk den theepot eens op. - schepen , b. w. fig. iernand van jets voorzien
dat hem tot last verstrekt : Iemand met
eenige gasten opschepen. Met ientand of
iets opyescheept zijn, Iemand or iets tot zijn'
last hebben. —scheppen, b. w. nit ems'
pot , enz. scheppen en op een' schotel , enz.
doen : De soep worth opgesehept ; van bier :
opdisschen , als: 3Ien schept reeds op. -,
met een' lepel , enz. opnemen Uit het water
opscheppen. Met eene schop opscheppen.
Schep mij een weinig boter op, d. i. op bet
Nord; fig. Breed opscheppen, prachtig
onthalen. Zie Opschotelen —schepper , m. die opschept ; pot Jeri; soeplepel.
—sehepster, y r. —scheren , °riga.
b. w. met eene tuinsehaar opstsoeijen : Lent
de tuinman die heg wat opscheren.
—scherpen b. w. aanzetters , aanspores) , aanprikkelen : Iemand tot de deugd
opscheppen. fr at is meer berekend, om den
geest op te scheyen? vermeerderen ,
doen toenemen : Hij wist de aandacht zijner
hoorders op te scherpen. —scherping

yr. —scheuren , b. w. door eene scheur
openen : Zijn' mantel opscheppen. *-,alles
seheuren: Zijn de lornpen reeds opgescheurd?
o. w. [net Z., opgescheurd worden : Het
behangsel seheurt Kier en dear op.
—scheuring, yr. —schieten, on gel.
b. w. naar boven schieten ; van hier: uit de
hand oplaten: Vaurpijlen opschieten. De
knaap schiet den vlieger,, den Vogel op.
Een' Label opschieten ,in bet rond leggen.
open schieten : Men schoot de poorten
op. *-, o. w. met Z., opgroeijen , zoo wet van
mensehen en dieren, als van planters ;
den : rl1ejne hemdsmouw is opgeschoten. -,
aankornen , naderen : De schepen schieten
nog niet op „ komen nog niet opschieten. De
tijd begint op te schieten. —schieting 9
VI'. —schik m. bet opschikken ; datgene,
waarmede men iets of zich opschikt , tooi :

Zij legt veel aan den opsehik te koste.

--schilien, b. w. optooijen, oppronken,
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vcrfraaijen : Men schikt zich , een vertrek,
enz. op. 0. w. met Z., plaats maker ' door
verder te sehikken Schik wut op. -schikhing, yr. —schilderen b. w. op
nienw schilderen: Eene kamer opschilderen.
*-, schilderend opgebriliken : Al de verw is
opgeschilderd. —schoeijen, b. w.
met platiken en aarde aanhoogen Ben'
teal opschoeijen , —schoeijing, yr.
—scholfelen, b. w. met de schoffel
losmaken Nen schoffelt de aarde , tuinbet kolfspel : Den
paden, enz. op.
bal opschoffelen, (ook : o. w. met EL)
den foal, met de ko!f longs den grond
slepende , op den paal schuiven. — sehokken, b. w. opwaarts schok ken: Zijne kledren
opschokken. —schom.melen, b. w.
sellommelend opzoeken en winder ': Graar hebt
gij dat opgeschontmeld? —schooijen,
b. w. sehooijend opzamelen of verkrijgen: Men
kan niet gelooven , hoe veel dat wij f opschooit. —schoppen, w. open
scboppen: Hij heeft de deur opgeschopt.*-,
in de hoogte schoppen ; met eerie schop
opwerpen ; met eene schop opnemen.
—schorsen, b. w. uitstellen, opschorten:
Len regtsgeding of werk opschorsen.
—schorsing, vr. —schorten, b, w.
uitstellen, opschorsen: Zijn oordeel opschorten.*-, oporden : Schort use' rok runt op,*-,
booger schorten, opschakelen Schort den
pot een' schakel op. —schorting, yr.
—schotelen, b. w. op schotels doers en
opdisschen; fig. Meent gtj , dat het bier
mans zoo opgeschoteld (opgeschept) is ? dat
men 't flier maar voor 't krijgen heeft? Het
is daarjuist ook niet zoo oplleschoteld,men
heck het daar ook zoo ruin) niet.. —schoteling, yr. —schrabben, b. w. (met
jets puntigs) opkrabben ; bijeen schrabben en
opnemen. -schrabbing, yr. -schranderen, b. w. schranderder maken , opscherpen. —sehransen, b. w. gerneen,
schransend of gulzig opeteti.-schrapen,
b. w. opschrabben ; fig. bijeen sehrapen , te
zamen sehrapen. —schrappen, h. w.
opschrabben. —schreenwen, o. w. met
11., beginner' te schreeuwen. —schrift, o.
hetgene op jets geschreven is : Het opschrilt
van een' brief. Opschrift(liever: bijsc I) r i ft)
van een' yedenkpenning. Eene verzameling
van koddige opschriften op luifels en nitha,igborden. —schrijfboekje, o. bocke , waarin men , inzonderh. uitgaven ,
opteekent. —schrijfster, y r. -schrijyen, ongel. b. w. in geschrift treerstellen of
aanteckene n: Men schtiift iemands Imam ,
de wasch,manschappen tot de krijgsdienst ,
enz. op. Iemands inboedel (geregtelijk ten
verkoop voor schudden) opschrijven.
opteekenen: Ontvangsten en uitgaven
behoorlijk opschrijven. —sehrijver,

j

I

°psi_
m. ,---schrijving,yr.-schrobben,
b. w. door schrobben reinigen ; door schrobben wegnemen : is het vuil reeds opgesehrobd? schrobbende verbruiken: Al
het water is opgeschrobd.*-, open krabben.
—schrohken, b. w. opeten Zij
schrokken dies op. —schrokker, in.
—schrokster, y r. —schudden , b.
W. door schudden hoog en zacht maken
Schad de peuluw vooral goed op. -schudding, vr. het opschudden; fig. sterke
beNleging ontstettenis : Dal voorval maakte
eene groote opschudding. -schuijeren
b. w. met den schuijer opsieren of reinigen.

—schuijering, vr. —schuimen,
b. w. schniinend opwerpen : De zee schuina
daar allcrlei voorwerpen op. *-, o. w. met
Z., zich als sehtrimende verheffen : De zee
scintilla verbazend op. —schuiming
yr. —schuiven, ongel. b. w. omhoog
schniven : Aide ranten werden opgeschoren.
*-, open schniven : Schuif de gordyntjes een
weinig op. opschorten , uitstellen, verschuiven : Wij zullen die zaak nog eene poos
opschuiren. *-, 0. w. met Z.. opwaarts

schniven ; verder schuiven en daardoor piaats
maken , opschikken : Schuif wet op.
—schuiving, yr. —schuren, b. w.
door schuren reinigen: Het Loperwerk opschuren.*-, open schuren . door schuren worden :
Zicle de handen opschuren. —schutten
b. w. tegenhoirden , inzonderh, door schutstnizen: Het bovenwater opschutten. —sieren, b. w. sieraden aan (lets) bijzetten ,
optooijen : Men siert zich, een vertrek, eene
zaak , enz. op. —siering, yr. —sjorren, b. w. scheepsw. naar boven sjorren.
—sjorring, yr. —slaan, onreg. b.
w. opwaarts staan: Zijne mouwen opslaan.
Len kleed opslaan, daarvan eenige nitwendige deelen omslaan. Eene tafel opsban ,
de neerhangende bladen oprigten. Ben' bal
opslaan;
o
, van bier in het kolven: Den bal
opslaan, (ook: *-, o. w. met H.,) den paal.
met den bat raken: Op en opslaan , in het
uitslaan den achterpaal en in het terugslaan
den voorpaal raken. oprigten , opzetten :
Alen'sLat eene kraam, eene tent, een leger
op; fig. Zijne woning ergens opslaan, zich

er met de woon neerzetten, vestigen, *-, naar
boven wenden : Zijne oogeu opslaan.
open slaan : Men slant eene deur, een luik
een rat . een boek, een' brief , eene plants in
een boek , het bed op. *-, verjagen : Den
vijand nit zijne legerplaats opslaan.
inslaan , opleggen , Bergen: Al die goederen
worden in magazijnen opgeslagen. k-, den
prijs van (eene waar) hooger stellen : De bakkers hebben het brood opgeslagen. o. w.

met Z., ongezaaid opspruiten of voor den dag
komen : Die planten zijn bier opgeslagen.
Die bloemen slaan elkjaar ?ceder op.
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(Murder warden : De boter slant op. met
11., vocht opgeven : De vloer stoat op; fin.
gemeenz. Met ientand opslaan , genoegen
schijnen te vinden in iernands zoutelooze
scherts of gemeene uit-drukkingen. --slag,
m. slag opwaarts, tegenstelling van n ee rs 1 a g; van bier in bet spel : Aan den opslag
moeten uitslaan of het cerste slaan ; fig.
gemeenz. Iemand van den opslag geren ,
hem afrossen.*-, hooger bod, opbod : Big den
opslag verkoopen. omgeslagen gedeelte
yoor aan eene mouw: Nieuwe opslagen op
een' rok laten zetten.*-, verbooging van prijs,
van hour : Mijn huisbaas spreekt van
opstag.*-, het opslaan der oogen, blik : Zij
is vriendelijk van opslag. Bij den eersten
opslag-, op het cerste gezigt. opgeslagen
planten : Die planten zijn nietge:aaid ; het
is opslag . —slenteren o. w. met Z.,
slenterend opgaan : Hij is dien weg opgeslenterd. —slepen, b. w, naar hoven
slepen : Een stuk bout tegen tene hoogte
opslepen. Een' boom den wal opslepen.
—sieuren , b. w. naar bourn sleuren :
Men sleurde hem tie trap op. —slieren,
0. NV. met Z., opwaarts slieren-: De knaap
slierde tegen de hoogte op. —slijpen ,
ongel. b. w. op nieuw slijpen: Sltjp dat mes
vat op. —stilaten , b.w. opslokkerr ; fig.
rooven : Het goed der armen opslokken.
, b. w, inzwelgen , verslinden:
Hij slokt alley op, wat hem voorgezet worth;
fig. gemeenz. zich toeeigenen. -siokker,
m. —slokking , y r. —slokster, Yr.
—slorpen b. opslurpen , slorpend
opeten of opdrinken-: Een paar eities
opslorpen, in zich opnernen. —slorpend, bv. in zich opnemend: De opslorpende vaten. —slorping, yr. sluipen , ongel o. w. met Z , naar boven
sluipen: Hij sloop de trap op. —sluiten,
ongel. b. w. open sluiten : Men duit een slot,
eene host , eene deur,, een lads enz. op ; fig.
ontsluit en, openen. wegsluitert : Stuit uwe
papieren en boe ken op. 1 f vastzetten: Men
bee ft hem ?noel en opsluiten. —si u icing ,
yr. —slurpen enz., zie Opsiorpen,
ens. —smeden, b. w. op nienw smeden ;
versmeden, smedend opgebruiken.
ten , ongel. b. w. op oieuw smelten him
snitlt het vet op. —smeren , b. w. smerend verbruiken: Al de zalf is opgesmeerd.
4E-, op nieuw smeren. —smijten, ongel.
b. w. naar boven smijten: Hij werd de straat
opgesnieten. smijtend opnemen: Men
sm(et de deur op. —smuigen . b. w,
beintelijk opeten. —smuiger, m.
—smnigster vr. (mrv. -s.) —smuk
Hi. opsmukking. —sm nkken, b. w.
ptooijen , opsieren: Zich opsmukken ; fig.
Eene redo opsmukken.
y r. bet opsmukken ; opschik ^ tooi.

Opsp
len ,

b. w, smullend opeten: Ilij had alle

opgesmuld. *-, smullend doorbrengen of
verteren zullen nog al hun goed
opsmullen. —snappen , b. w. snappend ,
d. haastig ofgulzig , opeten ; met opgesperden muil vangen en opslokken. —snapper, in. —snapping, yr. -snapster,
y r. —snerken, b. en o. w. met Z., op
nieuw snerken. —snijden, ongel. b. w.
de eerste suede in iets doer Een brood
opsnijden. Een' hags opsnijden ; van
bier : open snijden, als: Men snijdt een
bock, een pak, een' viseh , enz. op ; fig.
met meer dan de noodige gebaren opzeggen : Len viers opsnijden.
versnijden ,
alles snijden : &e ft de knecht al het
stroo opgesneden?
o, w. met H., met
onwaarschijnlijke, zelfs oogenschijrrlijke
-Yergrooting van lets spreken , snoeven :
1.11j zat geweldig op te snijden. —snij_
der_, m. voorsnijder
fig. snoever,,
pogcher, snoeshaan. snijderij yr.
snoeverij , pogeherij. —snijding-, yr.
—snuffelen , h. %v. gerneenz. stittirelend
opsporen. —snuffer , b. w. gemeenz.
opsnuiven. —snuiven , ongel. b. w. in
den netts ophalen : Snuff men weinig laauw
water op. snuivende opgebruiken : Al de
snuif is opgesnoven; fig. opsporen. -snui-

ving, yr. —sommen, b. w. (als eene
som) optellen , opnoemen; fig. Hij had geen'
lust, om al die ottaangename voorvallen op
- summing, yr. -spaden,
te sommen.
zie Opspitten. spalken , b. w.
met spalken open zetten Een geslagt
harken opspalken ; fig. wijd open zetten :
Mond en oogen opspalken. —spalking,
y r. —spannen, ongel, b. w. spannend
op lets bevestigen : Men spant men zed, snaren , eene tram, eta. op. o. w. met Z., zich
op- of nit zett . gespannen worden-; Begint
de bol nog niet op te spannen? —spanning, yr. (inrv. -en.) het opspannen ; fig.
Aan opspanningen (spanningen, vinden)
iij den. sparer, b. w. sparend opleggen:
MI vestal het noodige gi Id vow zijne reis
—speiden , b. w. met
naar B.

spelden opsteken , d. korter inaken of
booger plaatsen : Speld uw' rok wat op.
.-spelen, b. w. beginner) to spelen ; in
het kaartspel , nitspelen: ;Fat speelt gij op?
0. V. met H., beginnen te spelen; in het
kaartspel , voor de hand zitten, eerst spelen:
Wie speck op? wic zit voor ? —speling,
y r. —sperren , b. w. wijd openen : Den
mond opsperren. —sperring yr.
—speuren, enz. , zie Opsporen,
enz. —spijzen , b. w, eene meer deftige
uitdrukking voor o pet en : Al het vleesch
was spoedig opgespijsd. —spinnen
ongel. b. w. spinnend verbruiken: Al het
vlas is opgesponnen,
door spinnen
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openen of wonden : Zij spun hare ringers op.
—spitten , b. w. spittend naar boven
brengen ; op nieuw spitten. splijten,
ongel. b, en o. w. met Z., open splijten: Een'
boom opsplijten. De pen splijt van :etre op.
—splijting, yr. —splitten, b. en o,
w. met Z., opsplijten. —spoelen, b. w,
van de zee of het water, spoelend naar boven
voeren : De zee heeft verscheidene eaten
opgespoeld.*-, spoelend reinigen : Zij moet
de geheele wasch nog opspoelen. —spoeling, yr. —spores, b. w, door nasporen
of vlijtig zoeken aantreffen of vinden : Men
spoort een' Naas, gebreken , enz. op. —sporing, vr. —spouwen, b. w. opsplijten,
—spraak, Yr. naspraak , berisping: Gij
zult daardoor in onspraak komen, d. veroorzaken dat men onglinstig over u spreekt.
—sprak.elijk, (-er, -si,) bv. en bw.
berispelijk , laakbaar, onbehoorlijk. -spreiden, b. w. in sommigestreken, als: Het bed
opspreiden, bet bed opmaken. -spreken,
ongel, b, en o, w. met H. heginnen te spreken:
Spreek op.wat heht ge te zeggen?-springen , ougel. o. w. met Z., in de hoogte
springen : Men zag den kogel voor de deur
nederkomen en een oogenblik later weer
opsprin9 en. Hij sprong ran den stoel op. Zij
:prong op van vreugde ; fig. I 1 ijn hart
:prong op van vreugde.*-, suel nit het bed
kornen: Hij sprong op uit het bed.*-, in de
Iucht springen , doch weinig gebruik.: Eene
mijn met buskruid doen opspringen. *-,
open springen Het slot sprong van zelf op.
bersten of scheuren krijgen : De handers
sprongen has van de Ronde op. *-, b. w,
door springen openen : Wtj sprongen bet talk
op. —springing, yr. —spuiten,
ongel. b. en o. w. met Z., in de hoogte
spuiten : De fontein spuit het water hoop op.
—spuiting, vr. —spuwen, h. w. naar
boven spuwen.—staan, onreg. 0. W. met
met Z., van
refit of overeind slaan.
Gene zittende of liggende bonding tot eerie
staande overgaan vied , dock stond
onmiddellijk weir op. Men staat op van den
grond , uit het bed, van een' stoel , van
tafel, uit het slijk. Door iemand opstaan,
uit beleefaheid of ;witting. Gij staat moryens veel te bat op, blijft le fang to bed;
fig. ontstaan , verschijnen: Er stonden
mannen op , die electro4iologische vertooningen garen, dock overal daartoe Been
verlof kregen. *-, weder voor den dag kornen :
Van het ziekbed opstaan, genezen. Van den
dood of de dooden opstaan , waarvoor ook het
enkele opstaan wordt gebruikt, ats : De
dooden zuilen opstaan. *-, zich verzetten:
7 egen iernand opstaan, d. zich tegen
iemand aankanten , hem de gehoorzaamheid
opzeggen ; ook : hem aanklager). —stal,
m. Luis enz, zonder den grond, -stallen,

b. w op stal zetten : Het vee, datmen niet
Icon verkoopen, werd opgestald. —stalling, y r. —stand, m. het opstaan
van zittenden : Er had een algemeene
opstandptauts ; fig. verzet tegen tie wettige
magt , vaak het begin van cell algemeen
oproer : Een' opstand rerwekken. Brussel
was in opstand. —standeling, m.
en vr. (des -s, tare, -en,) die een' opsland
verwekt of daaraan deel neemt: De opstandelingen vertoonden zich tveldra voor Antwerpen. —standing, yr. het opstaan van
den dood of der dooden, stapelen, b.
w. op stapels zetten : t4'ie moet dat hout en
dien turf opstapelen ?; lig. vermeerderen ,
vergrooten : Rijkdommen opstapelen. -stapeling, yr. —stappen, o. w. met Z.,
opwaarts stappen: Den berg opstappen ; fig.
gemeenz. heengaan. vertrekken : Hij is dezen
niorgen opyestapt ; oak : Hij zal weldra
opstappen , d. sterven. --steigeren,
o. W. met Z.. van paarden, steigeren. —steken, ongel. b. w, in de hoogte sicken: Men
steekt de hand, hooi , eene vlag , het hoof d,
de ooren, enz. op; fig, De ringers (tot bet
doen van eeit' eed) opsteken. Ik wil er de
ringers niet voor opsteken , ik wil ee gees'
eed voor doen. Zijn hoed opsteken, zich
trotsch verlieffen, zich veel laten voorstaan.
Zijne ooren opsteken, aan bet razen en
worden slaan. Eene keel als eene klok opsteken , hard schreeuwen. wegsteken , in
de scheede steeken Steekuw, degen,utv mes
op.*-, open steken : Men sieekt een slot, eene
aansteken:
deur,,een vat wijn , ens. op.
Steek de kaars , een lithe, de lamp op.
wegsteken, in den zak steken : Steek het geld
maar op; fig. gemeenz. Gij zult er ale! reel
van of bij opsteken, bet zal u weinig voordeel geven. bij plaatsnijd. stekende
berstellen of vernieuwen : Die plant heeft
reel geleden, zip moet opgestoken worden.
5.., 0. W. met Z., van den wind, toenemen ,
vermeerderen : De wind steekt vreeselijk op.
5-, met El., zich boven zijn' staat kleeden ,
oak : Opsteken in kleeding, om iets raden,
uitsteken: Wij zullen er ors opsteken.
—sicker, m. die opsteekt ; groat ales;
haak tot het opsteken van sloten ; fantaarnopsteker. —steking, yr. —stel, o. ontwerp; eerste ontwerp van een geschrift ; taaloefening, thema ; oorspronkelijk opstel ter
oefening. -stellen, b, w. ontwerpen : Een'
brief opstellen.*--, opschrijven. -steller,
m. —stelling, yr. —stelster, yr.
—stemmen, h. w. bepaleit , besiniten ,
tegenstell. van aistemmen : Men stentt eene
reis ,eene bijeenkomst op. —stemming,
yr. —stijgen, ongel. o, w. met Z. in de
hoogte mike '): Een' berg opstijgen. De rook
stijgt op ; fig. opkiimmen , verheven worden
zich, verheffen : Tot hooge eereposten ,
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opstijgen.* te paard stijgen. - stliging,
Yr. (taro. -en,) het opstijgen ; eene ziekte der
vroti wen , oak : Upstijging der lij fmoeder,
moederkwaal. Opstijgingen hebben, aan de
moederkwaal lijden. —stijven , h. m. suit
maker): Eel,' hoed opstOven.*-, ongel. b. w.
bij stipters. met stijfsel op nienw stijyen : De
wasehopstifven.*-, o. w. met Z., stijver
worden : Het behangsel ,tiat titans zoo slap
hunt, zal wel opstijeets. "-, van den wind,
toenemen , heviger warden. —slijving
y r. —stoli en, b. w. aanstoken am beter te
docn brander]: Stook het vitals wet op;
ophitsen , aanporren Zij stookte de goede
vrouw tegen Naar' man op, den kneeht
tegen, zijn' beer op. * -, stokend verbrniken:
Is al die turf reeds opyestookt? - stoker ,
m. —stoking, Yr. —stookster, vr.
—stooten, angel. o. w. in de hoogte
stooten : Men stiet Item de stoep op. *-, door
een' stoat doen opstaan : oot het paard op;
van bier, bij jagers , opjagen : !'en' bans
opstooten; lig. gemeenz. vinden, aantrelfen:
Waar heeft hij dat bock opgestooten ? "-,
open stooten • Stool de dear niet op; van bier
gemeenz. door stooten wonder): De handers
opstooten. —stooter, m. oud paard, wide
knot ; fig. gerneen , dirivelstoejager. - stoppen, b. w. door stopper) doer, rijzen. opdatnmen : Het water opstoppen, d. i. in zijo' loop
stutter) cn alzoo doers rijzen. *-, stoppend
verbrniken : Is al die tabak, al dat sajet
opgestopt ? gemeenz. vol stoppen ; de
h oiden van dierett (met stroo , enz.) opvtallen
voor kabinetten : Opgestopte roL4 els - stopper, rn. gemeenz. kiap, oorveeg, slag.
—stopping, y r. het opstoppen ; in de
geneesk. belette loop der vochten in een
dieriijk ligchaam: Opstopping van het
water, belette water' 3zing. Opstoppiag der
stonden, der maandstonden, belette maandelijksche reiniging. —stouwen, enz.,
zie Opstuwen , enz —stoves, h. w.
op nienw stover): liffj zullen die knollen
mane opstoren. - stoving, y r. —sireyen , o. w. met Z., opwaarts streven. streven
om op jets te korner ' : Den berg opstreven.
—strijden, ongel. b. w. ge neenz. al
strijdend beweren, dat iemand lets gezegd,
gedaar), enz. heeft: Jan wil opstrijden,
dal liij mij gisteren te D. gezien hetft , en
yij weet ,dat ik gees' vont buiten de deur
heb gezet. —strijken, angel. b. w. opwaarts strijken . Bet hoar opstrijken,
inzonderh. hij geringere vrouwen en melsjes,
die kornetjes dragen waaronder zij het hair
met cell' st rij k ba ad, ofs trij
hijeen
hotiden,*-, hij t oonkunstermars,die:op strijkinstrumenten snelen . beginner) te
: Zij
streken lustig bij strijksters, op nieuw
strijken : Strijk dat overhemdeenweinig op,
het is bier en naar gekreukt, -strijking,

Optr
yr. .....stroomen, o. w. met Z., naar de
hoogte stroomen: Het water stroomt den weg
op. —stroopen, b. w. opwaarts stroomen:
Stroop de inonwrn op. 4f-.. opsehniven : Net
vel van mijn' &dmn is geheel opgestroopt.
strooping, yr. —stuiven , ongel.
o. w. met Z., opwaarts stuiven : De sneenw
stuift op ; fig. driftig of toortrig warden,
opvliegen : Zij stnift oat. eene beuzeling op.

—sturen, b. w. gemeenz. openden.
—stutten , b. w. door stutter' staande

houden. —stuwen , h. w. door stuwen
tegenhouden : Het water opstuwen. —stuwing , y r. —takelen, b. w. met
tonwen en katrollea ophijschen : Een rat
tabak optakelen*-, van sellepen , herstellen ,
verbeteren. —takeling yr. - tarnen,
b. en o. w. met Z., opera tarnen ; van lets
genaaids , losgaan. —tassen , b. w. aan
tassen of hoopen zetten ; bij diclit. opzamelen ophoopen. —teekenaar,
die opteekent. —teekenen , b. w. de
laatste hand aan eene teekenina- lein
-aafeti
hater a ft eekenen; fig. opschrijven, te bock
stellen : Winst en verlies opt,eekenen.
Iemand (d. iernands naam) opteekenen.
—teek ening , yr. (intr. -er),) het
opteekenen ; het opgeteekende. —tel len,
b. w. in de rekenk.. bijeen toilets :
moot
achter elkander
elf gelation optellen.
noernen. —teller , m, , yr.
het optellen ; in de rekenk. cene der zoogenoernde vier species, additie. - telster,
yr. —teren , b. w. op nienw term : Dit
planketsel moet opgeteerd worden.
terelde opgebruiken : Hoe veel tonnen (teer)
zijn er opgeteerd ? --teren, b. w. door
teren of verteren oprnaken : Hij teert niet
alleenzijn good op ,maar oak dot ran zijne
kinderen. —ternen Optarnen.
—tieliten b. w. optijgen. —tiegen,
ongel. o w. met Z., optrekken ; fig. verruk-

ken, zie oak Opgetogen. Slechts de vent.
tijd en het verl.dw. zijr) in gebruik.-tijgen,
ongel. en gel. b. w. aantijgen. —tijgiug,
y r. (mrv. -en,) aantiking. —Mien h.w.
van jets zwaars, oplielTen opligten Kant
gij dat blok optellen? —tilling, yr.
—timmeren b. w. in de hoogte timmere)] ; weder opbouwen, herbouwen. - timmering , y r. —togt, bet optrekken
van een leger , aantogt.: In op/ogt zijn.
—tooijen, b w. opschikken , oppronken,
opsmtskken : Wie heeft u zoo fraai opgetooid? —tooij ing yr. —tooisel, o.
hetgene optooit. —toomen , b. w. den
toom aandoen : Een paced optoomen.*-, bij
hoedemak.: Een' hoed optoomen, den rand
van een' hoed aan den bat hechten. —tooming , vr. —tornen, zie Optarnen.
--tooveren, b. w. naar boven tooveren.
—trakterea 0. w. met H., Op
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naaiwinkels trakteert een meisjen op.
wanneer zij aan de andere meisjes cen klein
onthaal geeft. —treden ongel. o. w. met
Z., naar tie boogie treden: De stoep optreden. Als tooneelspeler optreden. —trek ,
tij delijk vast verb:iji , kamers : Ergens
eery optrek hebben. —trekking, vr.
ophaalbrug. —trekje , o. (des -s, nirv.
-s,) verkleinw. van optrek. —trekken
ongel. b. w. open trekkers: !Wen trok de fie:eh
op. *-, over lets trekken of spannen : Snares,
optrekken , d. op cen mtiziekinstrument.
*-, in de hoogte of Haar boven trekker): Men
trekt een pak , eene brag op. !lien trok het
rijtuig den berg op. De zon trekt den newel
op; lig. opbotiw en, hooger rnaken : Een'
niuur of gevel optrekken ; en met zinverzetting : Een hu s optrekke'n , d. i. den gevel
van een huffs. *-, optellers, bijeen tellen: Trek
de rekening op , en zeg mij , hoe veel de
uitkomst bedraagt.*-, opvoeden, opbrengen,
dock weinig of niet meer in gebruik.*-, o.
w. met Z., in de luck getrokken worden en
daar verdwijnen : De mist trekt op. op de
wacht trekken; opmarch6ren , voorttrekken,
opbreken. met vocht opgeven : De
vloer trek! verbazend op. "-, onrustig zijt) :
Bet kind hee ft (ook: Ik heb met het kind)
den ganschen nacht opgetrokken. —trekking, y r. —troeven, o. w. met H.,
troef bijspelen. —vaart, yr. bet opvarea:
De opvuart eerier rivier. *-, opstijging,
vaart in de hoogte. —vallen ,o. w. met Z.,
Dit woord met de beteekenis van treff en ,
vrecald of zonderling voorkomen,
worde a Iseen germanismus metzorg verineder.
--vangen, ongel. b. w. in zijn' loop
vane's: Men vangt regen in een' emmer,
dief , wild, enz. op.
bloed in een bekken ,
---varen ongel. o. w. met Z., opwaarts
varen : voeren den Rijn op ; (LT. zich
snel in de hoogte bewegen Christus is
opgevaren ten kernel. *-, in toorn geraken ,
opvitegen. Deze beteekenis , die eenigszins
naar een germanismus riekt , zal Met list
b. w. opwaarts varen Ilij
voorkomen.
voer mij cen eindje de rivier op. *-, door
varen opener: De sluisdeuren opvarcn.
ook Varen. —varend (-er, -st.) by.
opvliegeod zie Opvaren. —varing
vr. —vatten b. w. vatten en ophelfen lk
zal het egelvarken met eene tang opvatten;
fig. opnetnen , kt ij fen : Men vat achterdocht,
haat op.*-, aanziee,bes e houwen, 'semen:Nen
rnoet dat woord in een' auderen zin of
anders opratten. Iets verkeerd opvatten, d. i.
verkeerd nitleggen —vatting , vr. (atm
.en,) het opvatten ; fig. wijze van opvatten of
opnemen: Eene verkeerde opvatting. ---vegen, b. w. !mar boven vegen : Veep het
stof de straat op. *-, bijeen vegen ; door
vegen reinigen: De kamer opvegen.

Opvo
—veilen, b. w. bij opbod veilen. —vetHug, vr. verven —verwen
b. w. op nieuw verwen: Mijnbuurman laat
zijn huis van binnen en van buiten olverwen. *-, verwende verbruikers : Is alles opgeverwd? —verving —verwing,
yr. - veteren , h. w. met velers opbinders ;
fig. gerneersz. Iemand de broek opreteren,
hem ter dege doorhalen , hem braaf den
mantel nitvegen. —vijlen, h. w. op nieuw
vijlen : De smid zal dsen pook een weinig
opvijlen. —vijiing, yr. —vijzeien 9
b. w. met vijzelen opwinden: Het duk van een
huis opvijzelen; lig. grootelijks roemen of
verheffen : Men vijzelt iernand of lets op.
—vijzeling, vr. —visschen , b. w.
uit bet water of eene andere vloeistof ophalen , hctzij met een net of op eene andere
wijze: Men heeft een lijk, een' schat
opgevischt. *-, wegvisschen: Gij zult hie?
wets meer vinden ; wij hebben gisteren
alles opgevisrht ; gemeenz. met moeite
vinden, ontdekken: lk heb hem niet kunnen
opvisschen. —viechten ougel. b. w, in
de hoogte vieehten : De haren opvlechten.
Opgevlochten haar. ft-, vlechtend gebruiken.
vlechting, y r. —vliegen ongela
o. w. met Z., in de hoogte vii eget): De dieren
vlogen op; ii g snel opstaan : leder vloog op
bij zijrt binnentreden.*-, snel oploopen : Men
vloog de trappen op. *-, schielijk open p,aan :
De deuren vlogen op.*-, in de hoogte bewogen %corders , in de !milt yliegen : Bet kruid
vatte auur en het magazijn vloog op ; lig.
opstuiven , toornig of driftig worden Zij
vliegt orn elke beuzeling op. Ilet minste
woord doet haar opeliegen. vliegend
(-er, -st,) by. driftig, ligtgeraakt, oploopend :
Oprliivender vrouw ken ik niet. —vliegendheid. yr. oploopendhcid. —vlieging, yr. —vlijen 9 b. w. in de hoogte
en alzoo op elkander vlijen: Turf opvlijen.
—vlijing 9 Yr. —vlijmen , b. w. met
eene vlijm openen : Zij gilde van pijn , toen
het gezwel opgevlijmd wend.
yr. —vioeken , b. w. door vloekwoorden
doen opkomen, zie Opdrieschen.
—voeden, b. w. van voedsel en onderhoud
voorzien: Zij lard het kind bij eene nzinne
opvoeden. *-, met opzigt tot de vorming van
verstand en hart der kinderen , opbrengen
opkweeken , de zeden , bet hart en den freest
van (een kind) vormen : //V wend door
deugdzame orders en een' braven onderwijzer opyevoed.-voeder, in. die opvoedt;
opvoedkundige. —voederen, b. w,
opvoeden. —voeding, vr. het opvoeden :
Zich aan (le oproeding der kinderen wijden.
*-, wijze van opvoeden en bet daardoor
verkregene:Hene goede opvoeding ontvangen. —voedingsgesticht 9 o. gesticbt,
waariu kiuderen hunne opvoeding ontvangen.
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-voedingskunst, -voedkunde,
vr.de kunst des opvoeders. —voedkundige, m en Yr. (des -n, mrv. -n,) die de
opvoedkunde verstaat en oefent. —voedster, yr. die opyoedt ; opvoedkundige.
—voeren , b. w. opwaarts voeren :
Kanonnen tegen den berg opvoeren. Waren
den Rijn opvoeren. 4-, opleiden, opbrengen:
tlij voerde het leger den heuvel op; fig.
remands err ten hoogsien top opvoeren, hem
grootelijks verheffen of roemen. —voeren,
b. w. door voe'ren of voederen opbrengen :
Gondvinken met eene pen opvoeren.
—voering-, yr. —volgen, b. w. in
iemar.ds plaats komen : Wie volyde hem in
het bewitul op? *, involgen : wraaklust
opvolgen ; fig. remands bevelen opvolgen,
d. nakomen. Wien bezigen opvolgen als o.
w. dat met zijn vervoegd wordt. Als b. w.
schijnt het de voorkeur te verdienen , dewiji
het eel!' lijdenden vorm heeft; h. v. Hij werd
in zijn' post door een' neef opgevolgd.
—volger, m. —volging, y r. -volgster, y r. —vouwen, ongel. b. w. in
vouwen leggen: Vouw de servet op. De
wasch oproutven. —vouwing, vr.
—vreetster, yr. die opvreet. -vreten,
ongel, h. w. vretend opruaken : De paarden
hebben al de haver reeds opgevreten ; fig.
remand opvreten, hem zijn goed helper!
verteren. De roost vreet het ijzer op,
verteert het. arm rnaken. in den frond
helper!: De hooge landpacht vreet den hoer
op. –vreter, in. –vrijven, zie
Opwrijven. –vrolijken, h. w.
vrolijker rnaken : Een glas wijn zal u
oprrolijken. —vutllen, h. w. vol maken :
Een vat wijn opvullen. Zijne maag met
haverkoeken opvullen. —vuller, m.
—vulling, yr. —vulsel, o. datgene,
waarmede lets opptild wordt of is. —vulster, yr. —waaijen,ge/. en ongel. b.
w, van den wind, in de hoogte waaijen of
voeren: De wind woei de sneeuw op 4-, open
waaijeu: De wind had de voordenr opgewaaid. o. w. met Z., naar boven waaijen :
11.11;;n mantel waait op. 4-, met 11., hard
waaljen. —waarts , bw. naar de boogie:
Opwaarts gaan, kijken, zien.-waartsch,
1w. naar boven gerigt : Eerie opwaartsche
beweging. —wachten, b. w. op iernand
wachten: Men wacht mij aan de poort op.
plegtig ontyangen Mijne nicht zal de eer
hebben , u dezen avond op te wachten. 4-,
hij (iemarld) zijne opwaehting maker!.
—wackier, m.—wachting, vv. het
opwach ten ; fig. Zijne opivachting bij iemand
rnaken, hem uit achting en met achting
bezoeken. —waken, o. w. met Z., wakker
worden . ontwaken: (lit den s laap opwaken.
—wakkeren,o. w. met Z., fig. toenemen , sterker worden : De wind zal spoedig

Opwl
opwakkeren. 4-, b. w. Het geroel opwakkeren , verlevendigen. —wakkering,
y r. —warmen, b. w. op nieuw warmen :
Opgewarnide soep ; fig. Olden kost opwarmen , telkens van de ze1file zaak
Den ouden twist wedr opwarmen, er gedurig
weder van beginnen. —warming, yr.
—wassehen, ongel. b. w. door wassehen
reinigen ; door wassehen opgebruiken ; door
wassehen wooden; door wassehen wegnernen
of opriemen : Bloed opwasschen. —wassching, vr. —wassen, ongel. o. w
met Z., opgroeijen : Tot een' lommerriiken
boom opwassen ; fig. In deugd opwassen ,
dengdzaain worden. Hij is tegen u niet
opgewassen, d. i. met bestand, hij kan het
met it niet opnemeri. —wassing, yr.
—water, o. opperwater. —wegen,
ongel. b. w. ophalen : Dat stuk vleesch kan
het gewigt niet opwegen. lets met goad
optvegett, met gelijke zwaarte van goud
beta ler! ; fig. ann jets gelijk zijn: De voorfreffelijke hoedanigheden ran lien man lliegen
zijne gebreken op. —wekken, b. w.
wakker maken : Wek mij om drie uur
weder levend maken Een' doode opwekken ;
fig. levendig maken, Yervrotijken , zie
Opgeweitt.*-, aanzetten, scherpen: Den
eetlust opwekken. Tot de deugd opwekken.
—wekkend, (-er, -st,) by. in de geneesk.
stichtelijk. —wekking,
prikkelend ;
yr. w. even opkoken : Vleesch
in kokend water opwellen. 4-, opgeven,
opbrengen : Die broil welt geen bruikbaar
water op. 4-, o. w. met Z., in de hoogte
welter), voornarnel. van vlocistoffen,opkomen,
ophorrelen : De zee welt op; fig. opbruisen:
De opwellende hitte des toorns. —welling, yr. —wentelen, b. w. naar
boven wentelen Een blok mariner (tegen)
den berg opwentelen. —wenteling , vr.

—werken, b. w. naar boven werpen, met
moeite naar boven krijgen: Kunuen zij dat
zware vat de trap opwerken? verwerk ,
werkend verbruiken. —werpen, ongel.
b. w. in de hoogte werpen Schuim of Blazen
opwerpen. Bet water werpt op; fig. Eene
schans optverpen, d. in al ler ijf vervaardi.
gen. Eene vraag opwerpen voorstellen. Een
balletje opwerpen, zie Balletje. Zich
tegen iernand opwerpen, zich tegen hem
verzetten. Zielt tot Lofting opwerpen, zich

eigendrinkelijk cf eigenmagtig tot koning
verheffen• oprispen : De maag werpt de
spijzenop. 4-, open werpen : De deur °Inverpen. —werping, yr. —wiegen,
w. beginner te wiegen : Wieg op , 1Vaatje ;
fig. opvoeden , opkweeken Iernand in iets
opwiegen, van de king(' of onderwijzen en oilleiden. -wezen, zie Opzijn.-wijzen,
ongel. b. w. beginnen te wijzen : Korn, wijs
op, Wien ge bedoelt. —willen , onreg. o.
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w. met H., met uitlating van een ander ligt
te raden werkw. : De luije knanp wilniet op
(staan). De brag wil niet op, men kan haatniet ophalen. Het raam wil niet op, men kan
bet niet opschuiven. —winden, ongel.
b. w. naar boven winden: Een dak opwinden.
*-, op iets of op zich zelf winder : Garen
opwinden. Een uurwerk opwinden, de
afgeloopetie gewigtert naar boven winder).
Een horlogie opwinden, den ketting weer van
de trommel winden ; fig. remand opwinden,
d. sterk aanzetten. —winder , m. die
uurwerken , enz. opwindt. —winding ,
yr. —windster, yr. —wippen , b. en
o. w. met Z., iit de hoogte wippen ; Wip utv'
stoel eens op. De plank is opgewipt ; fig.
Van zijn' stoel optvippen, haastig opstaan.
—wisseiten , b. opvegen. —wisselen , b. w. door wisselen opzainelen : Gored
opwisselen. —wisseling , yr. -witten,
b. w. op nieuw witten. —wrijven, ongel.
1). w. sehoon wrijvet) Stoelen opwrijven.*-,
Op nieuw wrijvert ; open wrijven , wrijvend
opetien ; wrijveud verbruiken. -wroeten,
1). w. naar boven wroeten. —zadelen, b.
w. den zadel op (een paard) leggen. —zadeling , yr. —zagen, h. w. open zagen :
door zagen wonder):
Zang dot vat op.
Zijne handen opzagen. alias zagen ; fig.
van een slecht vioolspe!er,, opspelen. -zakken , b. w. in zakken doen: Tarw opzakken ; fig. heiinelijk in den zak steken.
—zakking, yr. —zatnelaar, m.
(des -s, flirt/ -s.) die opzamelt. —zainelaarster,, yr. -s.) —zatnelen ,
b w. bijeen zamelen : Boonen van den grond
opzamelen ; fig. De stemmen opzamelen ,
opnetnen. —zauneling yr. -zeggen,
onreg. b. w. hide herhalen : Men zegt eene
les , de vragen in de kerk , enz. op. Zeg op,
Jongen,wie heeft het gedaan ? *-,intrekken:
Den koop opzeggen, verklaren , dat men van
den koop afziet. Zijn koetsier heeft hem de
huur opgezegd. remand een kapitaal opzeggen , d. het van hem terug vragen. Tot
opzeggens toe , d. i. tot jets opgezegd wordt ;
fig. remand de vriendschap opzeggen.
—zegging, yr. —zeilen, b. w. bezeilen ; fig. Hij kon dat huishouden niet opzeilen. 4-, 0. w. met Z., naar hove') of verder
zeilen : Hij is de rivier opgezeild. —zenden , ongel. b. w. naar hovel * zenden : Men
zendt iemand den berg, de rivier,, den weg
op. naar den wal zenden ; verzenden ,
inzenden : De papieren zijn reeds naar den
.Haag opgezonden. —zending, y r. -opzet o. fig. voornemen , toeleg Een boos
opzet hebben , uitvoeren. Met opzet ,
opzettelijk. lemand met opzet beleedigen.
—zetster, vr. die opzet. —zettelijk ,
-st,) by. voorbedacht , met opzet gedaan:
Eene opzettelijke lougen. *-, bw. met

opzet , met voorbedachten rade, mat voordacht. -zetten, b. w. in de hoogte zetten :
Men net de kegels, bout, zijne knevels, enz.
op ; fig. Ben' zoon tegen zijn' vader opzetten , aanhitsen opitoken. doen zwellen
door er iets in te stopper] , als : Men net ;togas
en andere dieren op voor kabinetten van
natuurlijke historic. op iets zetten : Den
hoed opzetten , op het hook!. De schijven
opzetten , op het dambord. remand de kroon
opzetten hem kroonen. Het eten opzetten ,
op de Laid!. Geld in het spel opzetten, b. v.
op een nommer, op eene kaart ; fig. Goers en
bloed voor iemand opzetten, op het spel
zetten, wagon. lemma /wrens opzetten, zie
"toren. *-, beginnen : Zijn broeder heejt
een' winkel, eene school opgezet. De kleine
Mina net een breiwerk , eene kous op *-,
prijs verhoogen: Het brood is al weer
opgezet. *-, bedriegen .Hij heeft reeds
onderscheidene lieden opgezet ; zie ook
iLltrilt; fig. gemeenz. onverwacht bezoeken
en zich goed laten opdissehen: Wij hebben
uw' broer eens ter deer opgezet. open
zetten.*-, 0. w. met Z. naderen , opkomen,
herwaarts komen : Ducar komt hij opzetten ;
fig. zieh in de hoogte zetten , zwellen, dock
bijna enkel in: Opgezet van aangezigt,
opdragtig. De bulk was zeer opgezet.
--zetten, m. die opzet ; inzonderh.
knaap , Welke de kegels opzet. —netting,
yr. —zieden ongel. h. en o. w. met H.,
zie Op koken. —zien, onreg. o. w. met
H., in de hoogte zien : Zij Borst van schaamte
niet opzien; fig. van bevreemding in de hoogte
zien Gij zult er van opzien. Men nag er
vreemd van op. #-, (des -s,) het rigten van
het gezigt naar hoven: In opzien tot God ;
fig. Veel opzien barer. Veel opzien in de
wereld waken, maken , dat elk op ons ziet.
—ziener, m. die het opzigt over jets heeft,
inspecteur, inzonderh. in samenstelling:
Sehoolopziener. —zienersamlbt 9 o.
—zienster,, yr. (mrv. -s,) die het opzigt
beeft. —zigt 0. (des -s, mry
zorg
voor of over iets: Het opzigt over de paarden,
de werklieden , de yebouwen , over een'
jongeling , over de kinderen, enz. hebben.
Aan iemands opzigt toevertrouwen. Onder
iemands opzigt staan , zijn. betrekking:
In dit opzigt. Met opzigt tot dat huwelijk.
Ten opzigte van hem, Te zijnen opzigte.
, by. en bw. opzigtig. -,
vrz. met opzigt tot. —zigtelijkheld
yr. —zigter m. (des -s, mrv.. -s,) die het
opzigt over iets heeft, doch minder aanzienlijk
dan opziener: Opzigter bij de genie ,b
den waterstaat. —ziglig (-er, -st,) by
en bw. dat sterk in het oog valt: Eene opzigtige kleeding. Al te opzigtig gekleed gaan.
—zigtigheid, vr. --zijn, onreg. o. w.
met Z.. buiten bet bed zijn of bliiven

— 674 —

Opzij

Orde

des morgensvroeg op. Ik was gisteren avond
heidensche godheid den vragenden antwoordnog laat op. *-, vender met uitlating van een
de ; fig. persoon, welke door velen geraadander ligt te raden werkw., als : De deur was
plcegd wordt: Hij was het orakel zijner
reeds op (gedaan) , open. Het brood is op
woonplaats. in verdere Hij is geen
(gegeten). Die verve is op (gebruikt). Alles
orakel , hij is niet degene, Wien men onbeis op (geteerd). —zingen, ongel. b. w.
paald vertrouwen kan. —blad, o. blad,
beginnen te zingen : Zing dat lied ems op.
waarop het orakel weed geschreven.
—zitten, ongel, o. w. met H., opgerigt of
—spreuk, yr. orakel in den vorm eerier
overeind zitten : Hij zat in het bed op. *-,
spreuk. --teal, yr. in : Orakeltaal spreopblijven: Ik heb gisteren laat opgezeten. *-,
ken , spreken als een orakel.
van honden, enz. op de achterste pooten Oranje , by. roodachtig geel , goudgeel ,
zitten: Men kan ook eene kat leeren opzitten;
hooggeel : Oranje lint. o. (des -s,)
fig. van menschen , gedwee zijn, zich naar
oranjekleur : Oranje boven' weleer,, school)
iemands wil schikken : Ik zal hem wel does
d i kw ij I s oproerkreet , vrengdegej uich ter
opzitten. Hij kan wel opzitten , hij weet
eere van Neerland's stadhouder als prins van
zeer goed te vleijen. Met hangende pooten
Oranje (in Frankrijk). School) dit prinsdom
voor iemand opzitten, zich in alles naar
bij de Utrechtsche vrede aan Frankrijk kwam,
iemands wil voegen. *-, met Z., zich te paard
behield het huis Nassau titel en wapen ; en
zetten : De gansche ruiterij moet opzitten.
de erfprins van Nederland draagt nog tegen—zitter, m. fig. vleijer. —zoeken
woordig den titel van Prins van Ora*.
onreg. b. w. trachten te vinden: remand
yr. (mrv. -s,) oranjeschil„ — Appel , m.
opzoeken. Zoek die plants in .Homerus op.
eene y rucht waarvan hij ons hoordzakelijk
*-, zoeken en vinden : Die bond kan goed
twee soorten bekend zijn , de bittere en de
opzoeken.—zoeking, yr. -zolderen,
zoete : de laatste draagt meestal den naam
b.w. op den zolder leggen , zolderen Aoren
van sinaasappel. —appelboom,
opzolderen. —zoldering, y r. —zou—bloesem, m. bloesem van den oranjeten , ongel, b. w. ter bewaring in 'tzout
boom. —boom, m. boom , waaraan de
leggen : Hoe reel hammen hebt gij opgebittere oranjeappels groeijen. —drank,
zouten ? ; fig. bewaren , laten linen , om er
m. oranjesap. —gezind, by. het huis van
later nicer voordeel van te trekken: Zout die
Oranje toegedaan. —huis 0. stamhuis van
eaten tabak liever op, totde prijs hooger
Oranje.
kist , yr. kist met of voor
wordt. —zuigen , ongel. b. w. naar boven
oranjeappelen. klaut , m. en yr. voorzuigen ; zuigend opmaken ; open zuigen.
stander van 't oranjehuis. —kleur, yr.
—zuipen, ongel. b. w. zuipend opmaken;
—kleurig, bv„ —lint, o. —man,
fig. met zuipen doorbrengen. —zullen,
m. verkooper van (zoete) oranjeappelen.
onreg. o. w. met H., met uitlating van een
—peer, yr. zekere peer, bergamot. —rib
ander ligt te raden werkw., als: Hij zal op
yr. (mrv. -en.) warme kas , inzonderh. voor
(staan). De hoed zal niet op (gezet worden).
oranjehoomen. —sap , o. sap van oranje.Het vleesch zal op (gegeten worden), Hij zal
appels; dit sap met striker en water als een
den berg op (gaan , klimmen). -zwalpen,
verfrisschende drank. —sehil, y r. schil
b. w. zwalpend opwerpen. —zweepen,
van den (bitteren) oranjeappel. —jeb. w. met eene zweep naar boven drijven :
snippet , —snipper, m. ingelegde
Wij zweepten hem den berg op ; fig. als met
oranjeschil. —vaan, yr., —vaandel,
eene zweep aandrijven : Ik zal hem opzweeo. oranjeklenrig vaandel.
pen , met kracht aanzetten. —zwelgen, Orberen , b. w. gebruiken , genieten , als
ongel. b. w. inzwelgen —zwellen, ongel.
ware het om iets voor bederf te bewaren. Zie
o. W. met Z., zich nitzetten hooger of
ook Verorberen.
uitgebreider worden: Zijn buik was sterk Orde, yr. (mrv. -n,) regelmatige schikking
opgezwollen. De rivieren zwellen op ; fig.
of plaatsinp; , geregeldheid : Zonder orde.
Van boosheid opzwellen. Opgezwoilen van
In orde bren gen , houden. Orde op zijne
hoogmoed en eigenwaan. —zwelling,
zaken stellen , zijne zaken regelen. Orde van
y r. —zwemmen, ongel. o. w. met Z.,
den dag, het werk , waarmede zich eene
opwaarts zwemmen : De rivier opzwemmen.
vergadering moet onledig houden. Watis er
—zweren, ongel. b. w. met een' eed
aan de orde (van den dag) ?; fig. Dat is aan
toeeigenen: lemand een' kind opzweren,
de orde van den dag, daarover spreekt iederonder eede verklaren , dat iemand de vader
een. in de houwknnst , inrigting of trant
van een kind is. —zwieren, b. w.
met opzigt tot zekere versierselen : .De
optooijen , zwieri g maken.
Corinthisehe orde. *-, gezelschap van menOrakel,o. (des -s, mrv. -s, - en,) in de fabelschen , welke door regelen en voorsehriften
leer der ouden, de uitspraak der goden of
onderling verbonden zijn en uitwendige
bet raadselachtige antwoord der goden door
teekenen dragen : Eene geestelijke orde. De
priesters, godspraak ; de plaats , waar eene
orde der Dominicanen. De orde van den
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kouseband. het onderscheidingsteeken
pappige zelfstandighcid wordt
verkregen ,
.
eerier ri erorde : Hij draagt zsg. ne orde
we ke in de vrucht van de Risca orellana de
zelden. —lijk (-er, -st,) by. en bw.
zaadkorrels omgeeft: het wordt inzonderh. in
geregeld naar eerre zekere orde , die zekere
zijde verwerijen gebruikt.
orde volgt: Een ordelijk man, gedrag. Os, m. (van den -, nue. -sen,) mannelijk rund:
—lijkheid, yr. —loos, (-zer, -ste,) by,
Wilde os. 4-, rneestal Jong gesneden en ter
en bw. zonder orde , ongeregeld , verward.
voortteling ongeschikte stier,, dien men als
—nen, b, w. in orde brengen , sehikken ;
trekdier gebruikt of vet mest. Sprw. Van den
tot priester,, enz. aannemen of toelaten : Tot
os op den ezel, zie Ezel; fig. IN is een
geestelijke -ordenen. Geordende personen,
domnte os, zoo dom als een os ,een regte os,
geordende geestelijken. —fling, yr. --ntehij is zeer dom. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
lijk (-er, -st,) b y . en bw. (dit woord ,
verkleinw. van os. —jeskermis, yr, bier
ofschoon door alie deskundigen afgekeurd , is
en daar op het land , feestmaal op den avond
in de taal van het geworie 'even te diep
van den dag, wanneer men een rund heeft
ingeworteld , om geinakkelijk te kunnen
geslagt. -sebeen , o. -sebloed,
tgeroeid worden :) fatsoenlijk , wellevend :
o. -sebot, o. -sedarm, m. -seOrdentelfi ke kinderen. vrij red, redelijk.
drek , m. -sedrift, vr. -segal, yr.
—dentelijkkeid, vr. —r, yr.
-seg-ebraad , o. rundergebraad, zie
(mrv. -s.) bevel , last : lk heb de order nog
Ossevleeseli. -seknook, m. -seislet onteatt8 en. persoon of personen, aan
hoop , m, koop van een' os. —sekooWelke een wissel kan overgedragen worden :
per,, m. -sek.op , m. -seleder,
De Beer B. gelieve te betalen aan den Heer
-seleer, o. -setever, y r. -selong,
W. of order de som van negentig gulden.
o. -semaag, y r. -semarkt, yr.
—skleed, o, kleed van eerie orde. -slint,
-senserg, o. -semest , -semist,
0. —stee p en, o.
m. -sem.uil , m. -senek, m. -senOrego,m.(des-'s,)een toekruid,wilde mariolein.
haar, o. -senhals , tn. -senhanOrganist , rn. (van den -, sure. -en.)
del, m. -senharst, m.-senhart,
orgelist. —plaats, vr. —post , m.
o. -senhersens, y r. mrv. -senhoorn,
tl)rgeh o. (des -s, sure. -s, -en,) een speel-senhoren , m, en o. -senhuid,
tuig, dat nit flouter) en firmer) pijpen bestaat,
y r. -senklaauw, m. -senoog,
de verlangde toonen door kunstigen Intl en
o. -senoor, , o. -sepens, yr.
het bewegen der toetsen yoortbrengt, en
- sepoot , in. -seprikkel, m. -segewoonlijk tot bqeleiding van het kerkgezang
rib, yr. -serug, m. -sesehonder,
dicta : Op het orgel spelen. #-, in eerie kerk
m. -sesnuit , m. -sestaart, m.
de verhevene plaats, waar het orgel slaw, : 1k
-sestal , in. -sestroni , m. -sezat op het orgel. —blaasbalg, -blaasland, m. - setong, yr. -setuig, o.
balk , rn. -blazer , rn. orgeltrapper.
-sevet, 0. -sevleesch, o, dewijl het
vleesch van den os voor het beste rundvleesch
-concert o. -deur , vr. -en , b.
en o.
met H., op het orgel spelen. —ist
wordt gehouden , verstaat men onder os s evleesch op vele plaatsen rundvleesch.
m. (van den -, mrv. -en,) aangestelde orgel-sevoet, o. -seweide, yr. -sespeler zie Organist. -istplaats ,
yr. -istpost , in. --kas ,-kast yr.
weider , m. vetweider. -sweiderij,
kart, waarin zich bet orgelwerk bevindt.
yr. vetweiderij.
—klank rn. —Wavier , o. -koor , Otter, rn. (des -5, mrv. -s,) een zoogdier met
0. in eene kerk de verhevene plaats, waar zich
vier zwerrivoeten, dat in het water leeft , zich
het orgel bevindt , orgel. —hood o. tinmet visch , kikvorschen, kreeften, enz. voedt,
mengsel , waaruit sommige orgelpjperi
en een voortreffelijk bont oplevert. -haar,
bestaan. maker , m. -muziek ,
o. —lsond, m. hood , die op de ottervangst
yr. -pijp, yr. -register, o. zie
afgerigt is. —jagt,vr. -- hop, m. -tand,
Register. -speelster,, yr. -speh,
m. —tje. o (des -s, mrv.-s.) verkleinw. van
o. -speler in. -tje o. (des -s, mrv.
otter. -vanger,m.-vangst,vr. -vel,
verkleinw. van orgel. —toon
0. -vleesels, o.
—trapper , m. , treder, rn. (lie de Oud, (-er, -st,) by, ter aanduidinp; van den
tijd, die er sedert de wording van jets verblaasbaiken trecdt en den noodigen wind voor
loopen is : Die mode is reeds vier weken oud.
het orgel maakt. —werk , o.
Hoe oud is Jane ? Zij is niet zoo and als
Orion, m. (des -s,) naam van het schoonste
sterrenbeeld in het noordelijke halfrond.
Naar man , d, i. de man overtreft zijne vrouw
(des -s, mrv. -anen,)geweldige
in jaren, *-, dat vele jaren bestaan heeft,
Orkaan
bejaard : Eene oude gewoonte. Een oud
storm.
man ; fig. vorig : De oude (zondige) mensck.
Orleaan Orliaa,n, o. ( des -s,) eene
Hij is nog de aisle, de vorige. Een oud
geelachtip; roode verwstof in de gcdaante van
een tamelijk droog en hard deep, dat uit eene
kasteel. Oudeinstellingen; Een oude wilier,
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ren ongehuu de van een' gevorderden leeftijd.
Rene oude kennis , eene kennis, die men
reeds lang heeft. Sprw. zie Piepen. -,
in satnenstelling met zelfst. naamw. voor-aard m. (des •s, mrv. -s,) mid
mensal. — Rettig, by. een weinig oud ,
bejaard. —ba,kken, by. van brood ,out!.
—burgemeester , m. voormalige
burgetneester. —e-jaarsavond , m.
avond van den laatsten dag des jaars, —ekleeren - koop , —e - kle g renkooper, m. iemand , die tangs de huizen
onde kleeren opkoopt. - e - kle g renkooperij, yr. —e-kle6renkoopster,
y r. —e-klerenmarkt, yr. —esuannenhuis, o. buis ter verpleging
van onde mannen. er, m. (des -s, mrv.
-s. -en.) vader of moeder : Ouders , vader en
moeder. —erdom 9 m. jaren , leeftijd: Op
een' ouderdom van dertien jaar.*-,jaren :
Fen' hoogen ouderdombereiken.-eren,zie
Ouder.—erliefde,vr. liefde,voor zijne
enders. --erlijk, by. van de ouders.
—ling, m. (des -s, mrv.-en,) bij de
Protestanten degene , die met den predikant
of de predikanten het consistorie uitmaakt.
--erlingenbank, - erlingsbank,
vr. bank der ouderlingen in de kerk. —ererloos,
lingschap, o. (des -s.)
zonder ouders. - ermin, yr. ouderliefde.
m. rare. ouderen. —erwets , hw.
volgens het oude gebruik ; fig. gemeenz. tcr
der , geducht. —wetseh, (-er, -ste,) hy.
uit vorige tijden. —erwetsehheid yr.
—evrouwenhuis,o.hnis ter verpleging
van 'oude vrouwen. --grootmoeder,
yr. overgrootmoeder. —grootvader, m.
overgrootvader. —held , yr. (men. -heden,)
het ond zijn, de ouderdom : De oudlieid van
een geslacht. *-, fang verleden tijd, oude
tijden: Overblijfselen der oudheid. *-,
betgene nit tang vervlogen dagen tot ons
komt: Men vindt te B. eene schoone verzameling van oudheden. —heidkenner,
m.—heidkennis, yr. —heidkunde, Yr. —heidkundig, b y. in de
oudheidkunde bedreven; dat over de oudheidkunde handelt. —heidkundige, m. en
vr. (des -n, mrv. -n,) die in de oudheidkunde
bedreven is. —je , o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw. van oude, gemeenz. oude man of
vrouw ; inzonderh. varier of moeder : De
oudjes zitten te huis. —moei, yr. moei
van vadcr of moeder. —oom , m. oom van
vader of moeder. —ouderling, m.
voormalig onderling. —s , (2. nv. van oud .)
enkel in : Van olds, Van ouds her, weleer,
sedert onhengelijke:tijden.-tijds, bw.in oude
tijderi. —vader, m. aartsvader ; kerkvader;
fig. Hij is al naar de oudvaders , al flood.
—wijisch, by. van eene oude vrouw;
Oudwiffsehe (beuzelachtige) vertellingen.

Over
Outaar,, Outer, zie Altana..
Ouwel, ni. ides -s, turn. -s,) een dun gehak
van meet en water, waarvan de snikerbakkers
den bodem voor bun gehak maken., of waarin
men somrnige geneesmiddelen wikkeit om ze
des te gemakkelijker in te nemen : lets met
een' ouwel innemen. inzonderh. klein
rond schijfie, waarmede brieven worden
toegcmaakt: Een' brief met een' ouwel
toemaken.*., bij sommige gezinten , avondmaalsbrood in de gedaante van een' gewonen
briefouwel . loch grooter. —doos, yr. doos
your briefouwels. —en, b. w. met een'
ouwel toemaken : Moet tie brief geouweld
of gelakt worden ? —fabriek, yr.
—fabrikant, m. - kan, vr. kan
voor de gewijde ouwels. —maker, m.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
ouwel.
Oven, m. (des -s, mrv. -s.) eene beslotene
ruimte , geschikt om tot onderscheidene
einden door vuur te worden beet gemaakt.
Men vindt 6akovens, braadovens,droogovens,
glasovens , kalkovens ,koelovens , potovens,
smeltovens , steenovens ,tigehelovens , enz,
enz.: Een' oven stoken. De oven werd te
beet gestookt. Brood in den oven schieten ,
d. zet ten of plaatsen ; fig. Dat gaapt als een
oven , dat is zeer onwaarschijnlijk. Het was ,
also' bij tegen ten, oven gaapte , zijne
woorden vonden Been' ingang hoegenaamd.
—brand, m. brandstof, die men in den
oven stookt, —deur, vr. —dwell, yr.
ovenwiseh. —gaffel, yr. een gaffelvormig
ijzer aan een' langen steel , om bet bout
daarmede in den oven te brengen. —gat,
o.—gebak, o. —bout. o. bout , dat in
den oven wordt gestookt. —huis, o. huis,
waarin cell oven staat. —ijzer, o. ovenkra bber. —koek, m. koek , die in den
oven gebakken is. —kool, yr. kool , die in
een' oven wordt gestookt; kw!, die in den
oven doorgebrand is, hetzij van turf of van
bout. —krabber, een lang , aan bet
acne einde regthoekig omgehogen , ijzer om
bet vuur nit den oven te halen. —mond,
ni. —plaat, yr. plaat , waarop men
sommige soorten van brood , enz. in den oven
zet. —schop. yr. ovenkrabber in de
gedaante van eene schop. —stok, m.
ovengaffel. —tje o. (des -s. mrv. -s.)
verkleinw. van oven. --wisch , yr. cane
wisch of dweil aan een' langen stok , om den
oven daarmede schoon te maken.
Over, hw. enkel in : Over en weer, heen en
weer. Over en weer loopen.
wederzijds :
Men was over en weer tevreden. voorz.
met eene rust, dcch weinig in gehruik ,
boven : Er hangt een onweer over de stad ,
over het dal. *-, van hoven bedekkende
hetzij al of niet rakende : Het meisje heejt
een" sluijer over het hoofd. De vrouw lag
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over de onderdeur. Met iemand over weg zijn,
met iemand op reis wezen ; fig. Tot over de
ooren in schulden steken , zeer veel schulden
hebben. doch meestal met eerie beweging ,
op of langs de oppervlakte: Er konzt een
onweér over de stad. Over land reizen. Bet
water ging hem twee voet orer het hoofd. De
golven sloeyen over mij been. Over eene
brut', eene weide , een yonder gaan. Over
eene eene sloot springen ; fig. Net
iemand goed over weg kunnen . met iemand
wel kunnen omgaan. Sprw. Korn ik over den
bond , dan konz ik over den staart, zie
'g ond. 1k heb mijne reis over Arnhem
genomen , ik ben door of langs Arnhem
gereisd.*-, het voorwerp eerier werkzaamheid:
Langen tijd over(aan of met)iets doorbrengen. Over iets denken, spreken , redeneren,
handelen , onderhandelen , kibbelen , twisten, oneens gedurende : Over dog.
Over den maaltijd. Over tafel.*-, inzonderh,
wanneer daarbij de aanleiding der w erkzaamheid of de aanleidende oorzaak hedoeld wordt,
ter oorzake van , wegens: Over dat zeggen
ontstond een geschil, waaruit een langdurig
proces voortvloeide. Over iemand klagen.
Over jets beraadslayen. Over iemand rouwen of in den rouw zijn of rouw dragen. Er
zal vreugde over hem zijn.Toornig ever lets
worden. lemand geluk over (met) lets
wenschen. Zich orer iets eryeren , bedroeven ,verwonderen. Boos over (orn) lets zijn.
worden. Over (om) lets schreijen. aan
gene zijde, aan de andere zijde: Over de
rivier wonen.*-, tegenover : De Heer Weller
heeft kamers over mij gehuurd. Wij zaten
over den burgemeester. een voorwerp van
toezigt , malt, heerschappij , enz. : Voogd
over mindezjarigen zijn. Magt over iemand
hebben. Over een yolk heerschen, regèren.
Over iemand of lets beschikken. De zege
over zijde vija,nden behalen , bevechten. Het
bevel over een leger voeren. Het toezigt of
opzigt over iets hebben. De brave vrouw had
veel mart over het gemoed van haar'
zwakken man. *-,een groot, getal aanduidende, meer darn Zij is hem over de 100 gulden
schuldig. Zij is over (in) de zeventig (jaar
owl). bij had over de duizend gulden aan
Jai werk verdiend. Het was twintig minuten
over zes (uur). *-. eene meerdere hoogte
aanduidende !loopi er dan Ilij teas over de
enkels in den modder. Die kousen yaan niet
over de knien. *-,iets van buiten orngevende:
Hij trok een' jas over zijn' rok can. van
het tegenwoordige oogenb!ik at in het verledene of in het toekomende, Aoch meest het laatste: Zij was over eene week te Amsterdatn,(d.
eene week geleden). DewijI de uitdrukking
ook kan beteek. meer of linger dan eene
week , verdient voor eene week de voorkeur.
Wij gaan over (na) veertien dagen op eels.

Mogt ook in (IA geval dubbelzinnigheid
ontstaan , dan bezige men liever: goon
na verloop ran veertien dagen op reis.
Over kort of lang ,
naar korter' of
langer' tijd. In samenstelling komt het voor,
a.) met de bijwoorden : bier, daar en waar,
die in dit geval de plaats van voornaamwoorden bekleeden: Hierover (over dit . over deze
zaak) wil ik met a niet twisten. Daarover
(over dat , over die zaak) kunnen wij morgen
wel Bens spreken. Waarover (over wat, over
elke zaak)ontstond die oneenigheid? lk beyrijp niet , waarover (over wat, over welke
zaak) gij u boos hunt maker; en met eigenIijke bijwoorden, als: Overdwars, overla ngs ;
b.) met andere voorzetsels: Tegenorer;c.)met
bijvoegl. naarnwoord en bijwoorden van
hoedanigheid y waar bet eene soort van
overteffenden trap , of I iever een te veel ,te
zeer , al te aanduidt, als : Overdik , overgroat, overoud, overzwaar ; d.) met zelfstandige naamwoorden , om aan te duiden,
dat een voorwerp boven jets anders is. B. v.
overbed , of een ander voorwerp bedekt , b.
v. overhemd ; e.) doch hoofdzakelijk met
werkwoorden , in welke verbinding het nu
Bens scheidbaar, dan weder onscheidbaar is,
als : Overblazen , overdrijven , overtrekken ,
overwinnen , overzeiten , overzien. In dit
geval beteekent het I.) eene rigting naar een
voorwerp , als : Overbuigen. Buig den tak
naar dezen kant over ; II.) eerie rigting op of
verheffing boven de oppervlakte van iets : De
pot kookt over. Het kopje loopt over. De 1Vijl
Idoeit jaarlijks over; III ) van het eene tot
het andere einde: Zij is tie markt overgeloopen. Zij ging de brug over; IV.) zich van den
eenen tot den anderen begeven , of van den
eenen tot den anderen doen komen : Hij is
tot den vijand overyeloopen. Zij is tot de
afgescheidenen orergegaan. Overbabbelen.
Overbrengen ; V.) te zeer, te sterk (iets doen
en daardoor nadeel toebrengen) , als: Zich
overschreenwen. Zich overhaasten; VI.) in
jets overtrelThn : Het wijf overschreiuwde
hem. 1k hint mil door u niet overblueen
VII ) overig , als rest : Overblijven. overlaten , overschieten , orerzijn ; VIII.) eene
rigting des gemoeds tot eenig voorwerp, als :
0 verdenken , overpeinzen , overwegen ; IX.)
eene vernieuwing of herhaling , als : Overbinden. Doe het kunstjen eens over ; X.) de
geheele opperviakte met iets bedekken , als:
Overzalven ;XI.) meer dan gevorderd wordt of
bepaald is: Overwerken. Zie vender de saarn.
gestelde woorden. —aardig, by. en bw.
meer dan aardig , al te aardig : De man was
overaardig. —aardigheid, yr.
—aardiglijk bw. —ade.men b.
w. vos. zijn , adem over iets laten gaan : Zorg,
dat gij het blik niet overadeint. —al, bw,
op of in al le plaatsen , allerwegen alorn
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Men kan hem overal vinden, behave bij
zijne vrouw en kinderen. —altegenwoordig, bw. enkel van het Opperwezen,
alomtegenwoordig , op alle plaatsen tegen woordig. -altegenwoordigheid, yr.
-asemen, b. w. vos. overademen. -at, verl:
tijd van overeten. —azen, w. vos. te veel
aas of voedsel geveu Een dier orerazen. Dat
dier overcast zijne jongen. w. w.
te Yea aas of voedsel gebruiken. Mogt het
woord vroeger worden gebruikt van ruenschen,
thans zal dit niet ligt het geval meer zijn.
—azing, vr. --babbelen, b. w. vs.
babbelend overbrengen: W (wilt u voor dien
knaap , babbelt alles over. vos. door
gebabbel oversehreeu wen of tot zwijgen
brengen: Men zal Jaffrouw K. niet ligt
overbabbelen. —babbeling, y r. -bakken , ongel, b. w. vs. op nieuw bakken ;
meer bakken dun bepaald was: Be knecht
heeft zestien achtponders overgebakken.
—balsemen , b. w. vs. nog eens of op
nieuw balsemen. —balsenting, yr.
—bed, o. dekbed : Overbedden zijn niet
gezond, dewijl zij de uitwaseming beletten.
—bedelen, 0, w. met H., vs. hedelend
will het eene einde tot het andere bezoeken :
De vrouw bedelde faarlijks eenmaal de
gansche Veluw over. —been, o. beenachtig uitwas. —bekend , b y . meer dan
genoeg bekend. —bek.endheid, yr.
—beuken, b. w. vs. nog eens of op nieuw
beuken : Deze stokvish moet goed overgebeukt worden. —bettren , b. w. vs.
overtillen , over jets heen beuren : Bear het
kind het staketsel over. -bevruchting,
y r. nieuwe beyruchting na reeds gesehiede
ontvangenis: de rnogelijkheid wordt nog
betwijfeld en alzoo betwist. —bezig by.
al te bezig. —bezigheid , yr. —bidden , ongel. b. w. vs. nog eens of op nieuw
bidden : Laat het kind zijn gebed overbidden.
-bikken,bov. vs nog een i of op nieuw bikken : Die steenenmoeten overgebikt worden.
—billen , b. w. vs. nog eens of op nieuw
billen : Deze molensteen moest overgebild
worden. —binden , ongel. b. w. vs. in
zekere rigting binder): Bind den tak near
die zijde over '"-, op nieuw of andermaal
bidden : Die band deugt niets: het bock moet
overgebonden worden. * vos. hindend met
jets bedekken : Het pakje moet met yraaun,
papier overbonden worden. —binding ,
sr.—bits, b y . en bw. al te bits. —bitsheld, y r. —bitter, b y . al te bitter.
—blaauw, b y . al te blaauw. -bladen,
b. w. vs. al bladende over het hoof(' lien.
.--blaffen, b. w. vos. door blaffen overtreffen of tot zwijgen brengen. by.
al te blank. —blazen, onyel. b. w. vs. nog
eens of op nieuw blazen ; in zekere rigting
blazen; Blaas den rook liever near dien

kant over. -, over jets heen blazen Ifejblies
het stof de tafel over. vos. blazend met
jets overdekken ; inzonderh. met goud: Eene
zilveren snufdoos overblazen. -blazing,
yr. —bleeken, b, w. vs. op nieuw of nog
eene poos bleeken. 0. w. met H., vs. nog
eene poos op de bleek hlijven : Laat het doek
nog een paar dagen overbleeken. —blij
—blijde, b y . huitengemeen
blij. —blijfsel, o. (des -s, mrv. -s, -en,)
hetgene van jets overblijft of overgebleven is :
Het overblijfsel van een prachtig gastmaal
werd aan de armen uityereikt. De overblijfselen eener verwoeste stad , der Heiligen.
Dit is nog eery overbliffsel van de vooroordeelen onzer voorouders. Een overbliffsel
der koorts. —blijven, ongel. o. w. met Z.,
vs. nablijven,blijver, hestaan, in wezen blijven:
Hij was de eenige, die van dertien kinderen
overblee oversehieten: Dit glas is alles,
wat er van de geheele flesch is overgebleven.
— bloo, -blood, -bloode 9 bv. al te
Woo. —bluffen , b. w. vos. door Mullen
uit het veld slaan, verbluffen. —bluffing,
yr. —bodig (-er, -st,) b y . en hw. meer
dan geboden of bevolen is: Overbodige
werken. meer dan noodi; is , overtollig:
Laat die overbodiye pligtplegingen achterwege. —bodigheid y r. :(mrv. -heden,)
het overbodigzijn ; hetgene overbodig is, jets
overbodigs : Weg met al die overbodig heden. —boeken , b. w. vs. in andere
hoeken o y ersehrijven : Zijn al de posten reeds
overgeboekt ? -boeking, y r. -boenen,
b. w. vs. nog eens boenen : De trap moet eerst
nog overgeboend worden. —bokse, yr.
eenc bokse ter besehutting over eerie andere
gedragen, overbroek. -bond , tijd van
overbidden. —bonden, veil. dw. van
overbinden. —boorden , b. w. vs. op
nieuw boorden.

—borduaren,

w. vs. op nieuw borduren.
relen,

0. W.

b•

—bor-

met H. ea Z., vs. borrelentl

overloopen. —borreling, yr. ---borstelen, b. w. vs. op nieuw of no; eens
borstelen ; in zekere rigting borstelen, -borsteling, sr. --bossen, b. w. vs. op
nieuw bossen. —bossing, yr. —boleren, b.w. vs. op nieuw boteren. -botsen,
0. w. met Z.. vs. in zekere rip;titig botsen : Het

botste naar de reyterzijde over. —bouwen , b. w vs. nog eens bouwen of ploegen:
Die akker moet orergebou wd worden.*-, yes.
over iets been bonwen , van hoven met een
gebouw bedekken : De gracht werd met ern
fraai huis overbouwd. —braaf, b y . mere
dan brad, al te braaf. —braden ongel.
b. w. vs. nag eens of op nieuw braden : Dit
vleesch moat overgebraden worden.*--, vos.
te sterk braden: Dat kalfsvleesch
overbraden. —braken , b, w. vs. nog
ems brakes. -braking,

sr.-brander,
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b. w. vs. nog eens of op nieuw brander.
---brassen, b. w. vs. nogmaals brassen.
*-(zich), w. w. zich door brassen nadeel toebrengen. - brassing, yr. - breed, by. te
breed. —breeuwen, h. w. vs. nog eens
breeuwen. —breeuwing, yr. —breijen, b. w. vs. op nieuw breijei ; meer
breijen, dan gevorderd werd: Mietje heeft
voor morgen zes naadjes orergebreid.
—brengen, b. w. vs, in zekere rigting
of over lets been brengen : Hij bracht het
pak naar dezen kant over. Men bracht ons
de rivier , den berg , de markt , de heide
over. van de eene plants naar de andere
brengen : Iemand een' bri-f eene tijding
eeneboodfchap , eene dons, enz. overbrengen ; van bier : verklappen: Wees voorzigtig
met uwe woorden in de tegenwoordigheid
van dien knaap ; want hij brengt alles aan
zijne moeder over. *-, overvoeren : remand
zijne meubelen, zijne boeken helpen overbrengen ; fig. Ik heb in zijne laatste ziekte
zeer veel met hem overgebracht , nitgestaan.
In dezen zin wordt het soms onscheidhaar
genomen, en men zegt : lk heb veel met hem
overbracht. toepassen : Zoo wij deze
woorden op de onderhavige zaak overbrengen. overzetten , vertalen: Een werk nit
de Engelsche taal in de Italiannsche
overbrengen. —brenger, m. —brenging , yr. —brengster, yr. - briefster, yr. (mrr. -s,) die overbrieft. —brieyen, b. w. vs. in een' brief of in brieven
aan iemand mededeelen of berigten : Hij
briefs alles, wat hier voorvalt , arm zijne
vuogden over; fig. berigten, openbaren,
mededeelen, ontdekken. —briever, m.
(des -s, mrv. - s.) - brieving, yr. - broek,
yr. broek,welke ter besparing (Iry bovenbrock
daarover worth gedrap-,en ,
overbokse.
—brommen, b. w. vs. brommend
overbrengen. o. w. met Z., vs. brommend
overgaan. —brouwen, ongel. b. w. vs.
nog eens brouwer). —bruggen, b. w. vos.
eerie brug of bruggen over (eene rivier, enz.)
bouwen. Dit ‘%oord kar) men veilig gebruiken,
zonder dat men zich het verwijt van een
germanismus op den bats haalt, daar bet
reeds bij noon voorkomt. —bruijen,
b. w. vs. over lets been bruijen. - bruises,
0. w. met tl.,watitleer rte voortduring, en met
Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
wordt, vs. bruisend overloopen. - buigen,
ongel. b. w. vs. in zekere rigting buigen :
Buig den tak een weinig naar dezen kant
over.' -, met Z,, vs. buigend zekere rigting
nemen: De ijzeren staaf is een weiniy naar
deze zijne. overgebogen. --bulging, yr.
—buitelen, met Z., wanneer de voortduring, en met H.,wanneer de plaatsverandering
bedoeld wordt, over bet hoofd buitelen.
—buiteling, vr. —bnkken, o. w.

met El., vs. in zekere rigting buk ken. - boor,
m. bum-, welke tegerrover iernand woont :
Onze overburen waren naar de kerk . toes de
brand begon. —cijferen, h. w. vs. nog
eens of op nieuw cijferen. —daad, yr, fig.
onmagtigheid , verkwisting Overdaad plegen , zich aan verkwisting schuldig maker).
In overdaad leven. —da,cht, verl. tijd en
verl. dw. van overdenken. --dadig, (-er,
-st.) by. et) bw. verkwistend , overrnatig.
—dadigheid., vr. bw.
—dampen , o. w. met H, wanneer do
voortduring, en met Z., warmeer de plaatsverandering bedoeld word t, vs. in zekere
rigting darnpen. —dansen , o. w. met Z.,
vs. dansend overgaan : De straat overdansen.
w. w. vos. zich door dansen benadeelen. —dauwen, o. w. met Z., vos, met
dauw overdekt worden. —dek, o. dek over
jets, beddedek ; boyendek ; scheepsdek ,
verclek halfdek. —deken , zie Opperdeken. —dekken, h. w. vs. toedekkeu,
inzonderh. op het bed: Dek rnij goed over,
opdat ik spoedig aan het zweeten konte.*
vos. van boven bedekken of van eon dek
voorzien:Eenegalerijoverdekken.Eene overdekte rijbaan,kegelbaan.Hene overdekte kar,
eerie toekar;fig. Met schaamteofschande overdekt. —dekking, y r. —deksel, o.
deksel over jets, overdek, denken
onreg. b. w. vos. over lets denken, overwegen,
bepenszen: Hebt gij alles welrijpelijk overdacht ? —denking, Yr. (mrv. -en.)
—deugdzaam, bv. meer dan deugdzaam. —deur, yr. deur tegenover eene
andere. diep by. al te diep. —digt,
by. al te digt. — dik, by. al te dik. --dikken, b. w. vs. op nieuw dikken , d. dikker
maken • —doen, onreg. b. w. vs. nog eens
doen : Doe het over ; fig. afstaan , overlaten:
lk heb mijn' brat- het paard overgedaan.
over lets been doen : Doe het dek over , d,

i. doe het over u been. —doezelen , b.
w. vs. nog eons doezelen, —doezeling,

y r. —dot , by. al te dol. --donkey , by.
te danker. --doopen , h. w. vs. nog eens

doopen. —dorschen l). w. vs. nog eens
dorschen. *-(zich) w. w. vos. zich door to
veel of te hard dorschen benadeelen: De
goede man had zich overdorscht. —dou-

wen, zie Overdnwen. —draagster ,vr. —draaijen, b. w. vs. in zekere

rigting draaijen: Draai het wagentje naar
dozen kant over. nog eens of op nieumf
draaijen: Die biljartballen moeten ouerge,..
draaid worden.*-, o. w. met Z., vs. draaijen
over jets peen gaan Zij is de markt overge.-.
draaid. —dragen, ongel. b. w. w. vs.
dragend overbrengen: Wij zullen morgen de
spiegels overdragen ; fig. E'en' post uit het
eene boek in het andere overdragen
d.

overbrengen

overschrijven. genq
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schuldvorderiny aan ientand overdra3en ,
d. iemand de rnagt geven , om eenesehn!d
in te vorderen. lemand een' post orerdragen. vertel len , overhren gen : draagt
alles aan ;fine tante over.*-(zich) w. w. vos.
zich door te lang, te zwaar, enz, draven
nadeel doen. —drager,, rn. -drawing,
y r. —dragt , yr. het overdragen of overmaken van jets aan anderen : De overdragt
(d. de volledige inbezitstelling) van het
huis zal de volgende week plants hebben.
—dragtbrief, tn. oorkonde. Welke de
overdragt van iets hevat. —dragtelijik,
(-er, -st,) by. en bw. fi j uurlijk : Eene overdragtek ke beteekenis. Veel woorden
kunnen overdragelijk gebruikt worde n.
--draven, o. w. met Z., vs. over lets been
draven: ltij is de brag, de markt °vergedraafd. —dreef, verl. tijd van overdrijven.
—drentelen , o. w. met Z., drentelend
overgaan: Hij is zoo even de brag overgedw. van
drenteld. —dreven ,
bv. en bw. buitenoverdrijven. 4 -, (-er,
sporig, te ver gedreven : Overdreven eischen.
Een overdrevett voorstel ; fig. die overdrijft
of te ver in lets gaat : 0 verdrevene mensehen
bereiken zelden hun doet-drevenheid,
NT. —dribbeten 0. w. m t` t Z., vs.
dribbelend overgaan : Zij dribbelt de straat
over. — drijven, ongel. h. w. vs. over lets
drijven , of naar de overzijde van lets drijven :
Ik wil de sc &yen bier rle brag niet overdrijven. Men .dreef de ossen de heide over.
*-, o. w. met Z., vs. drijvend naar de overzijdc
gevoerd worden : De plank dreef ran zelve
over. *-, iu zekere rigting drijven: De wolken
drijven owar dezen kant over. b. w. vos.
te sterk drijven en daardoor benadeelen :
Gij moet de koeijen niet overdrijven ; lig. te
ver met jets gaan : De man overdrijft
—drijving, yr. —dringen, ongel.
b. w. vs. over lets dringen : Men drong hem
de straat over.*-, in zekere rigting dringen:
llij werd naar dezen kant overgedrongen.
—drintien '-(zich), ongel. w. w. vos.
zich door drinken benadeelen: H t'j overdrinkt
zich niet ---droevig, by. al te
droevig. —drok zie Overdruk.
—dronk veil. tijd van overdrinken.
—dronken dw. van overdrinken.
—druk , hy. al te druk. —drukken,
b. w. vs. op lets anders drukken : De letters
werden op zijne overgedrukt. *-, op nieuw
drukken; in zekere rigting drukken : Druk
het plaatjen een weiniy naar dezen karat
over_ —durven, onreg. en gel. o. w. met
II, vs. met uitlating van een ander ligt te
raden werkwoord , als: Ik durf de straat
niet over (gaan). —duwen , b. w. vs.
overstooten ; in zekere rigting duwen:
Duw het maar naar dezen kant over.
—dwalen, o. w. met Z., vs. dwalend
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overgaan : Hij is de Velaw overgedwaald.
--dwars, hw. dwars: Leg de plank
overdwars voor u, en niet overlanys.
—dwarsen , b. w. vos. dwarshoomen ,
belernmerea : lentand in zijne roornentens
overdwarsen. —dwarsing, vr. —een,
bw. gelijk , zoodanig dat er keen verschil
bestaat , eenerlei , dock enkel met drie werkwoorden brengen , komen en stemmen,
benevens !moue afleiding en, als: —een
br ?ngen onreg. b. w. rijmen , doen strooken
of doen overeen komen : lk kan dit gezegde
met uw vorige niet overeen brettgen , d. i.
beide zijti zeer ongelijk. —een komen, onreg.
o. w. met Z., instemmen , strooken, gelijk
zijn : In dat punt zullen wij nitutner overeen
komen. —een stemmen , o. w. met II.,
eensternmig 1:jn : In die zaak stemmen zij
overeen. —eenkoanst, vr. bet overeenkomen ; overeensternmen; verdrag. contract:
Eene overeenkomst treffen. —cenkonistag, he. cn bw. dat overeen kornt, dergelijk,

soortgelijk. voorz. in overeenkoinst met:
Overeenkontstig de waarheid. -eenkoinstigheid , yr gelijkheid. —eenkomstiglijk , bw. —eenstemsning, yr.
het overeenstemmen gelijklreid. —eergisteren , bw. den dag voor eergisteren ,
voor drie dagen , drie da Jon geleden , vooreergisteren : Oat Inds is overeergisteren
reeds verkocht. —eesten b. w. vs. nog

eenmaal of op nienw eesteu. —eggen
b. w. vs. op nieuw of nog eeninaal eggen.
—eind , bw. op zijir eind of end , regtop
op: Overeind rij:ett , staan , zetten , zitten.
-_—eischen , b. w. vos. te veel eischen :
Zij overeischte mij wel de heift.-eischer,
—eisching , yr. —eischster,, yr.
—end, zie Overeind. —erfelijk
by . dat overerven kan Eene overerfelsjke
ziekte. —ernstig, 1) v. en bw. al teertmig.
—erven w. met Z., vs. hij erfcnis
overgaan Dat huis oft op den oudsten zoom
over ; fig. De ,9,-ebreken en ziekten der ouders
erven maar al te dikwijls op de kinderen over.

—crying, vr. —eten, *-(zich), w. w.
vas. zich door te veel eten Senadeelen: Hij ligt
te bed, dewijl hij zich overeten heeft. te
%Tel eten. —etsen , b. w. vs. nog eens of op
nieuw etsen. —feilen, zjc Overdwei-fier, by. en bw. al te fier. -1ijn„
bv. al te —filtreren., b. w. vs. nog
eens of op nieuw filtreren.
o. w. met H., vs. over jets been flikkeren.
—flonkeren, o. w. met H., vs. over lets
been flonkeren. *-, b. w. vos. door gefloriker
overtreffen.-intuisteren, b. w. vs. fluisteterend overbrengen of mededeelen : Hij fluis•
terde het gaauw aan zijne moeder over.
—fluiten ongel. b. w. vs. nog eens of op
nieuw fluiten. —forsch, by. en bw. al te
forseli. —fraai, by . en bw. al tc fraai.

— 681

Over
—frisch, by. al te frisch. —gaaf, vr.
het overgeven, inzonderh. van me vesting,
enz.: Met den vijand omtrent de overgaaf
eener stall onderhandelen. —gaan, onreg.
0. w. met Z., vs. over iets gaan : Eene brug
overgaan. Ztj gingen samen de heide over.
Zullen wij het yonder overgaan ? *-, in
zekere rigting gaan Laat hem naar dezen
leant overgaan.'--, zich van den eenen tot den
a;idercn begeven , overloopen : Het gansche
regement ging tot den vijand over. *-, zich
van het eene voorwerp tot het andere begeven:
Tot de Christelijke godsdienst of het Christendorn overgaan. Tot een ander gevoelen
overgaan, een ander gevoelen omhelzen.
Tot lets antlers overgaan lets anders ondernernen ; ook : van lets anders bedinnen te
spreken. ophouden , verdwijnen : Het
onwegr ging in weinig minuten over. Depijn
zal wel spoedig overgaan. *-, overgegeven
worden : Die goederen zullen bij zijn' dood
aan zijn' jongsten broeder overgaan. De
vesting is reeds voor drie weken overgegaan.
overgehaald worden en ten gevolge
daarvan geluid geven: De bel is niet overgegaan. zekeren toestand geraken : Tot
verrotting of bederf overgaan. *-(zich), w.
W. vos. te hard gaan en zich daardoor te zeer
vermoeijen : Hij wilde zich niet overgaan in
zulk heet wear. —gaar , by. al te gaar.
—gaaren , b. w. vs. bijeen zamelen en
opsparen : De goede man had een aardig
sommetje overgegail rd. —gaauw by. te
gaauw..gaderen, zie Overgaaren.
—galmen, b. w. vos. door galmen tot
zwijgen brengen. —gang , m. het gaan
over jets: De overgang over eene brug. Den
vijand werd de overgang betwist ; fig. Het
gevroheeft dezen nacht een' overgang
reit d. bet heeft zoo sterk gevroren , dat
het ijs dragen of houden kan.*-, het overgaan
van het eene voorwerp tot het andere Overgang tot een ander gevoelen, tot eene andere
godsdienst. het overgaan van eene stad ,
eene vesting, enz. —gankelijk by in
de spraakk. van een' werkw., dat een' vierden
naamv. as voorwerp bij zich heeft' of hebben
kan : Make n is een overgankelijk werkwoord. Meestal hezigt men daarvoor minder
juist bed rij vend, ziedit woord.-gapen,
b. w. vos. begapen.*-(zich), w.w. zich dlor te
vvjjd gapers benadeelen. -- gave , zie
Overgaaf.
Overgebeden, veil. dw. van overbidden.
—Bogen, verl. dw. van overbuigen.
—bonden vent. dw. van overbinden.
—braeht verl. dw van overbrengen.
—daan, verl. dw. van overdoen. —dienstig, by. al to gedienstig. —dorst , verl.
dw. van overdurven. —dreven, verl. dw.
van overdrijven. —drongen, yeti. dw.
van overdringen. -dwee, by. al to gedwee.
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—Hoten veil. dw. van overtluiten.
(Overgeestig, al te geestig )
—geven (-er, -st,) by. en bw. boos, erg,
snood, slecht: Een overgegeven lichtmis ,
booswicht. Eene overgegevene ligtekooi.
—gevenheld vr. —goten vent.
dw. van over 8 ieten. —gehad, dw.
van overbebben. —heven, verl. dw. van
overheffen. —holpen, vent. dw. van
overhelpen. vent. dw. van overkijken. —klommen, veil. dw. van
overklimmen. —klonken, verl. dw. van
overklinken. —Woven, verl. dw. van
overkluiven. —lionnen, verl. dw. van
overkunnen. —kregen, vent. dw. van
overkrijgen. —kroden, zie °vergekrookien. —Itrompen zie Overkriinpen. vent dw. van
overkruijen. —kropen , verl. dw. van
overkruipen. —legen verl, dw. van
overliggen. —leid, verl.dw. van overlep;gen
en ovenleiden. —loof , o. bijgelog -loovig , (-er, -st,) by . en bw. bijgeloovig.

—geloovigkeid vr.—gelitkkig,
, hoogst gelukkig. —gebv, al te
ntakkelijk, by. hoogst gemakkelijk , al
to geniakkelijk. —mogt, verl. dw. van
overmogen. —genoeg, bw. meer dan
genoeg, te veel. —nomen dw. van
overnemen. —gereden verl. dw. van
overrijden. —schonken verl. dw. van
oversehenken. —sehoren verl. dw. van
overseheren. —sehoten, vent. dw. van
overschieten. —sehoven vent. dw. van
overschniven. —sehreden, dw.
van overschrijden. —sehreven , verl. dw.
van overschrijven, —slagen, vent. dw. van
overslaan. —slepen, vent. dw. van over,
slijpen. —sloken , vent. dw. van oversluiken. —slopen, vent. dw. van oversluidw. van oversmijten.
pen. —smeten,
—smolten, vent. dw, van oversrnelten,
dw van oversnipen.
—sneden
—spogen verl. dw. van overspagen.
--spoten veil dw. van overspuiten.
--sprongen verl. dw. van overspriflgen.
—stegen, von!. dw van overstijgen.
stokers, verl. dw. van oversteken.
—stonken verl. dw. van overstinken.
—streden, vent. dw. van overstrijden.
—streken, verl, dw, van overstrijken.
-streng by. al to gestreng. -getegen,
dw. van overtijgen. —togen vent.
dw. van overtiegen. trokken , verl. div.
van overtrekken•
Overgeven, ongel. b. w„ vs. in iemand
handen of mgt stellen : Men geeft een'
brief (aan iemand) over. De belegerde stad
werd aan den vijand overgegeven. Wanneer
geeft uw broeder zijn ambt over ? Zjn,
hoedel overgeven. Een vorst geeft de regd..
ring aan zijn' opvolger over. Zij gaven
36
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het verlies van dien veldslag de wapenen aan den viand over ; van hier Zich
overgeven , zich in de magi van iemand of
jets stellen, als: De stad gaf zich (aan den
vijand , aan de belegeraars) over ; fig. Zich
aan zijne drtften aan den wellust overseven. Zich aan de genade van iemand
overgeven. overlaten , in iemands hezit
stellen: Iemand zijite papieren overgeven.*-,
overreiken lk gal hem de boeken aan de
deur over. overlaten om le vonnissen :
Tem and aan de regters overgeven.*-, brakes:
Iitj heeft veel gal overgegeven ; van bier :
Sprw. Hij wordt wet maar hij
gee it niet over , hij maakt wet eens vertoon
van medelijden , doch hij geeft nooit jets.
—geving, vr.
Overgevlochten, vent. dw. van overvlechten. —viloden vent. dw. van overvlieden. —vlogen vent. dw. van overvliegen. —vloten , verl. dw. van overvlieten. —vochten vent. dw. van overvechten. —vreven verl. dw. van overvrijren.
weest , verl. dw. van overwezen en
overzijn .—wigt, 0. overmigt. -wogen
verl dw. van overwegen. --'wonders,
dw. van ()very, inden. wonnen,
verl. dw. van overwinnen. —worpen,
verl. dw. van overwerpen. —wreven,
zeid ,
verl. dw. van overwrijven.
vent. dm. van overzeggen. —zeten
vent. dw. van overzitten. —zocht, vent. dw.
van overzoeken. zoden, verl. dw.
van overzieden. -zond , by. hoogst gezond,
al te gezond. —zonden , vent. dw. van
overzenden. zongen', verl. dw. van
overzingen. —zwoinnten verl. dw. van
overzwemmen.
Overgieten , ongel. b. w. vs. van het eene
vat in bet andere gieten: Giet liet bier in eene
andere kruik over. *-, door gieten doen
overloopen: Giet den pot niet over. Gij zult
het & las den wijn overgieten. **-, op nieuw
in vorrnen gieten: Het beelel moest overgegoten worden. NOS. gietend met iets overdekken : Vruchten met suiker overgieten.
_gieting , yr. glanzen , b. w.vs. op
nieuw glanzen : Die stof moet overgegiansd
worden. glijden ongel. o. w. met Z.,
vs. over jets heen glijden : Zij Bleed de gracht
over. *-, in zekere rioting glijden : De plank
is naar dezen kant overgegleden.—gloeijen, h. w. vs. nog eens of op nieuw gloeijen.
--coed, by. al te coed. —golven , b.
w. vos. weinig gebruik. golfswijze overgieten.
—gotnmen , b. w. vs. met gom ovcrstrijken. —gooijen, h. w. vs. in zekere
rioting gooijen : Gooi het touw naar dezen
kant over. over iemand of jets gooijen en
er (Ins abs ware bet mee bedekken : Zij gooide
hem in alley ijl een paar dekens over. IN
gooide de erwten woedend de kamer over.
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— goof, verl. tijd van overgie ten. —goten , vent. dw. van overgieten. —graag,
by . en bw. al te graap;. — graven (zich),
ongel. w. w. vos. zieb door graven henadeelen
of te zeer vermoeken : Hi) had zich in de
rorige week overgraven. gra,veren
b. vv. vs. nog eenmaal of op nieuw graveren.
—greep, verb. tijd van overp,rijpen.
—grepen verb. dw. van overgrijpen.
grijpen , ongel. b. w, vos. grijpend
otnvatten : Hij kon dien grooten bal niet
overgrtypen. —groef, verb. tijd van overgraven. —groeijen, b w. vos groeijende
overdekken : Het mos overgroeit de straten.
o. w. met Z., vos. met lets groeijends
overdekt worden : Uwe straten zullen binnen
korten tijd met onliruid overgroeijen.
—grof, b y. al te grof. —gronden , h.
W. vs. op nieuw of andermaal gronden: Die
paneelen moeten overgegrond worden.
gronding, vv. —groot , ongemeen groat, al te groot. --grootmoeder, yr. moeder van grootvader of grootmoeder. —grootouders m. ntrv.
grootonders van vader ofmoeder; grootouders
van vader en moeder. —grootvader,
m. vader van grootvader of grootmoeder.
gudsen, o. w. met H., wanneer de
voortduring, en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt , vs. over jets
gudsen : Het bloed gudste de kamer over.
—gul , by. al te gut. —gulden zie liet
meer gebruikelijke Yergulden.
m. het overhalen ; plants , waar men ( jets)
overbaalt. —haalschuit yr. schuit,
waarin men overhaalt. —haalster, yr.
die overhaalt. —haasten 9 b. w. vos. te
veel haast doen maken, te zeer haasten Gij
moet den kledrmaker niet overhaasten , zoo
Ly,j alles behoorlijk wilt gemaakt hebben. *-,
te grooten haast met jets maken : Zoo gij de
zaak overhaasten wilt , zal uw doel misschien niet bereikt worden ; van bier : Overhaaste besluiten. Nzieh ) , w. w. vos. te
grooten haast of spoed maken : Overhaast
u maar niet, er is nog tijd genoeg. -haastig, by. en bw. te haastig, met te veel haast:
Een overhaastig mensch. Overhaastig
loopen.—haasting, yr. bet overhaasten;
te groote haast: In de overhaasting vergat ik
nrij ne tabaksdoos , — vergat ik afscheid
van u te nemen; Met overhaasting te werk
gaan , iets verrigten. —hagelen o. w.
met Z.,vos. met hagel overdekt worden. -haken , b. w. vs. op nieuw hakes.
ken , b. w. vs. nog eens hakken. -hales,
b. w. vs. naar de andere zijde halen : 1k heb
hem dezen avond met de schuit overgehaald,
d. i. over de rivier,, gracht , enz. gehaald.
Den haan (van een schietgeweer) overhalen ,
d. hem spannen. doen overslaan: Dat
gewigt zal de schaal nog niet overhalen ; fig.
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bewegen , tot iets doer be.sluiten of doen
overgaan : remand tot zijn gevoelen overhalen. Nij heeft mij eindelijk overgehaald , om lid van dat gezelschap te worden.
-,bij scheik. de kracht uit iets trekkers,
destilleren : grandervijn overhalen. lets op
lima orerhalen.* weinig gebruik. over den
bekel halen. --hater , --'hating,
yr. —hameren b. w. door den hamer
van den voorzitter tot zwijgen brengen :
laat mij door u niet overhameren , » zeide
v. A. tot K., ken deze met den voorzittershamer de vergadering wade sluiten.-hand,
y r. fig. meerdere magt : De overhand hebben,
bekomen , krijgen , verkrisigen, nemen. De
overhand boven iets hebben. -handigen,
b. w. vos. in de hand seven, ter hand stellen:
Wanneer hebt gij uw' neef den brief overhandigd? —handiging , vr. -hands,
bw. over de hand : Overhands naaijen.
—handsch , by. enkel in : Overhandsche naad. —hangen ongel. b. w. vs.
over iemand of iets hangen : Gij moet het
kind eerst eene dezen overhangen. -,
inzonderh. over het vuur hangen flee ft
Nietje den pot reeds overgehangen? Hang
den ketel, het water, de aardappelen, het
vleesch over. *-, o. w. met H., vs. over bet
vuur hanger) : De pot hangt over. Haagen de
aardappels nog niet over? *-, in zekere
rigting hanger, overhellen : De muur
hangt een weinig naar dezen kant over.
—banging, ; yr.', —hard , by. al te
bard: Dit brood is overhead gebakken.
—harken, b. w. vs. nog eens harken:
De achterste paden moeten overg-eharkt
worden, over iets heeu harken: Hark
dat gras den dijk over. —harsen , b. w.
vos. met bars overdekken. -haspelen, b.
w. vs. nog eens of op nieuw haspelen. -haspeling, vr. —hebben onreg . b.
w. vs. als overschot of rest hebben, overgehouden hebben: hoe veel hebt gij nog van den
wijn over, die u voor eene maand gezonden
tverd? Zij had drie gulden over. !neer
clan genoeg hebben, kunnen missen , overdoen kunnen : Held gij nog een pear zak
aardappelen over ? ; V eel voor iemand
overliebben , iemand zcer toegenegen zijn.
Uwe zusler schijiit weinig voor het kaartspel
en den dans over te hebben, d. er weinig
van te houden.Hoe veel hebt gij er voor over?
hoe veel zoudt gij er aan willen besteden ? -,
van elders bij zich ontvangen hebben : Gij
hebt , zoo als ik hoor,, uwe ondste dochter
net hear' man over. —heen, bw. men
schrijve liever o v e r been, en zie Ileen.
—heer, beer over iemand als zijn'
onderdaan, meester. —heeren , b. w. vos.
als beer over . . . regeren : Hij orerheert
zijn gansche huisgezin, veroveren, te
nude) brengerk overwinnen: Hij overheerde

in drie weken de beide provincia. --heering , yr. —heerlijk (-er, -st,) b y . en
hw. nitstekend, ongemeen heerlijk, prachtig,
verrukkelijk , voortrefielijk : Een overheerlijk maal, gezigt, uitzigt. -heerschen,
b.w. vos, in magi overtrefien, te onder brengen , overwinnen : Hij overheerscht alles,
wat zijde oogmerken niet begunstigt.
—heerscher, m. —heersching
yr. —heerschster, yr. —heesch
verl. tijd van overhijschen. --Meet, lw. al
te heet. —heffen, ongel. h. w. vs. over icts
been heffen, overbenren, overtillen. -held,
yr. (mrv.-heden,) persoon of personen , die
met bet openbare gezag over land , stad enz.
bekleed zijn: Zich tot de overheid wenden.

—heidsambt, O. ••heidspersoon
m. —hekelen , b. w. vs nogmaals of op
nieuw bekelen. —hekeling, vr. -hek sen , h. w. vs. gemeenz. , zie Overtoo.
veren. —hellen , o. w. met H., vs. in
zekere!rigting Kellen, overhangen: De schoorsteen heft naar dezen kant over; tig. De
overwinning helde weldra naar de zijde van
onze legers over.*-, geneigd zijn: Voor eenige
jaren helde ik nog sterk tot dat gevoelen
over. —helling, y r. —heipen, ongel.
b. w. vs. met uitlating van een ander ligt to
raden werkw. , als : [fie heeft gisteren
de rivier overgeholpen? d. geholpen om
er over te komen ? —hemd, o. hemd, dat,
gemeenlijk van eNle fijnere stof, over een
ander been tot sieraad wordt gedragen.

-hemdsknoop, m.-hemdsmouw,
yr. —heschen verl. dw. van overhijschen. —heusch, by. al te heusch.
—hieuw, verl. tijd van overhouwen.
--hijschen (zich), ongel. en gel. w. w.
vos. zich door te veel of te tang hijschen
benadeelen. —hinken o. w. met Z., vs.
hinkend over iets heen komen of gaan : Hij is
de straat overgehinkt. —hoes', m. nitwas
aan den hoef van eel, paard.—boeks by.
hoekswijze. -hoelisch , b y . dat overhoeks
ligt. —hoeven o. w. met H., vs. met
uitlating van yen ander list te raden werkw.,
als: Wij hoeven de rivier heden niet over
(te gaan ,te varen).

o. w. met

Z., vs. in zekere rigting p ollen ; overiets been
bonen : De paarden zijn met den zwaren
wagen de markt overgehold. —hompelen,o.w.met Z., vs.hompelend over iets been
gaan fk zag den armen sukkel de brug
overhompelen. —hooijen (zich), w.

w. vos. zich door bet hooiien benadeelcu.
-hoop, bw. over of door elkander, verward:
Alles ligt dear overhoop , d. verward dooreen. Overhoop halen , d. verward dooreen
baler]. Orerhoop smijtcrt , werpen ; fig.
De vijandige benden overhoop werpen ,
-uiteen drijven. Het gansche huis ligt orer hoop , aliesligt daario verwarci donreen.:WPt
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iemand overhoop liggen , met hem in twist
Met iemandoverhoop (in twist) geraken.
temand overhoop steken , hem doodsteken.
hooren b. w. vos. iemand jets laten
opzeggen , am te hooren , of hij het van
buiten kan: De kinderen overhooren. Den
kinderen de lessen overhooren. —hooring , yr. —lsonden onreg. b. w.
vs. als rest of overschot houden of behouden :
Hoe veel hebt gij van die som overgehouden?
bewaren : Wij zullen dit maar overhouden ; fig. gemeenz. Het houdt niets over,
het is naauwelijks genoeg of toereikend.
—houwen (zieh) , ongel. w. w. vos,
zieli door houwen te zeer vermoeijen of benadeelen.-huizen, o. w. met Z., vs. met zijn
gezin en huisraad in eene andere woning
trekker, : Wij zijn eergisteren reeds °vergehuisd. —huizing , yr. ig, by. dat
ovens of overblijft : Geef de overige spijzen
aan de acme vrouw. Zijne overige dagen
in rust en vrede bij zijne kinderen slijten.
Drie zoons leven nog , de overige zijn
vroeg gestorven. Voor het overige is hij
een regtschupen man , d. buiten en
bebalve hetgene zoo even omtrent hem
gezegd v erd. igens bw. voor bet
overige. Bijwoorden met dozen uitgang,
in den grond ware germanismen, dringen hoe
!anger hoe meer in de taal in, b. v. meestens,
rninstens , hoogstens: men vermijde ze met
tie uiterste zorg , en bezige !lever : ten meeste,
ten minste , ten hoogste. , b. w.
vs. nog eenmaal of op nieuw Wien. — ijlen,
0. W. met Z , vs. overspoeden , oversnellen.
*-(zieir), w. w. vos. zich overhaasten : Overniet. door overhaasting verkeerd
liandelen : Hij had zich overijld vergeef
hem. —Wing, yr. bet overijlen : Het
hymn uit overijling voort. Hij maakt zich
geduri g can overijling schuldig. -jagen
gel. en ongel. b. w. vs. over (lets) jagen :
Men joeg de varkens de brag over. "-, in
zekere rigting jagen : Jaag de koetjen naar
o. w. met Z., vs. over
dozen kant over.
lets been jagen : Wij joegen de markt over.
Wilt gij de beide overiagen ? b.w. vos.
te sterk jagen en daardoor benadeelen : Gij
7noet de schapen nut overjagen. -jagten
w. vos. al te sterk tot spoed aanzetten : Gij
meet hem niet orerjag. ten. *..(zich). w w. vos.
zich al te zeer spoeden of haasten: Overjagt u
maar nicf. -Jaren, o.w. met Z., vos. verjaren -jarig, bv.meer dan een jaar oud: Overjarie wiin.-jarigheid,m-jaring,vr.
-jas, ni • jas, die over andere kieeren gedragen wordt : Waarorn doet pj in dit koude
weed Been' over)* as aan ? -jeugdig, by. al
te jeugdig.. -joeg veil. t, van overjagen.
-jong,bv al te Jong, —jurk, yr. jurk, die
over andere kleederen wordtgedragen , mars4.1arara en , b. w. vos. op nieuw of I
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nog eens kaarden. —kaatsen, b.w. vs. in
zekere rigting kaatsen ; op nieuw of nog eens
kaatsen. , w. w. vos. zich door bet
kaatsen benadeelen. —kakelen, b. w. vs.
kakelend overbrengen: Zij kart niets zwijgen,
tij moot alles overkakelen.*-, vos. gemeenz.
door zijn gekakel oversehrecuwen of tot
zwijgen brengen : Zij overkakelde het gaitsehe gezelschap. —kalken b. w. vs. op
nieuw kalken. —kammen , b. w. vs. nog
eens of op nieuw kammen. —kant, m.
overzijde (eener straat, rivier, enz.). —kantelen h. en o. w. met Z., vs. in zekere
rigting kantelen. —happen, b. w. vs. op
nieuw kappen. —karig, by. al te karig.
—keeren b. w. vs. overvegen. kegelen, b. w. vs. nog eens of op nieuw
kegelen : Laten wig dit spel overkegelen.
—kenteren 0. w. met Z., vs. in zekere
rigting kenteren. —henvelen kenzelen , b. w. vs. keuvelend of ketizelend
overbrengen of verklappen. —kijken
ongel. b. w. vs. gemeenz. overzien. o. w.
met H., vs. over lets been kijken.—kisten,
b. w. vs. van de eene kist in de andere leggen.
—kladden , b. w. vs. kladdend overschrijven of overteekenen. dc, vos. met Madden
bedekken. —klanapen, b. w. vs. nog
eens of op nieuw klampen. —Mapper' ,
b. w. vs. kiappend overbrengen , verklappen.
—klauteren o. w. met Z., vs. over
lets been klauteren : Hij is de sehutting
overgcklauterd.
o.
..kleederen , -k Wren ,) kleed , dat men
over andere Meer-en draagt. (mrv, -klee den,) kleed , dat over een ander wordt gelegd.

leeden b. w. vos. bekleeden : Sloelen met rood fluweel overkleeden. —haea?!ding,vr. bet overk leeden, overkleedereu;l)ekleeding. - kleedsel ,o,bek1eedsel,-klei fl,
bv.al te klein. —kleuren, b. w. vs. andermaal of op nieuw kleuren . -klikken, b.w.
vs. klikkend overbrengm f verklappen.
ongel. o. w. met Z., vs. over
lets been !dimmer): Een' muur overklimmen.
Hij klom het deck over. --kiiimmaing
vr. -klinken, ongel. o. w. met Z. , vs. in
zekere rigting klinken : De liefelijke toonen
zijner fluit klonken tot ons over. *-. over
lets been klinken Dort schelle gelaid klina
---idiMitiatella ,

de gansche vlakte over. —kloppen , b.
w. vs. in zekere rigting kloppen; over jets been
kloppen ; nog eens of op nieuw kloppen
overbeuken. —klouwen , b. w. vs. nog
eenmaal of op nieuw klouwen : Dr tain werd

gisteren orergeklouwd.
ongel. h. w. vs. nog eens of op nieuw kluiyen.
—kneden b. w. vs. nog eens of op nieuw
kneden. "-(zieb), w. w. vos. zich door
kneden benadeelen. —knikken o. w.
met Z., vs. it) zekere rigting knikken : De
(alp is near dozen kant orergekriikt.

— 685 -

Over
—linippen 5 b. w. vs. knippend over jets
voeren : Zij knipte hetbriefje de kamer over.
--linoopen, b. w. vs. nog eons knoopen.
—hoe', by. al to koel. , by. al
te koen. — komen 0. w. met H., wanneer
de voortduring , en met Z., wanneer de plaatsYerandering bedoeld wordt , vs. kokend een
vocht doen overloopen : De pot heeft eene
pons overgekookt. "-, kokend overloopen :
De tnelk is overgekookt. De soep heeft overgekookt. —kolven , b. w. vs. nog eons of
op nieuw kolven. —komelijk, by. over
te komen, doch weinig in gebruik, behalve in
onoverkomelijk. —komen onreg. o. w.
met Z., vs. van elders komen : IN is de
vtarkt overgekornen. Hoe is het met den
ijsgang , ken men den Ijssel overkornen? ;
fig. te boven komen, overwinnen : Ik zal de
schade wel overkomen."-. gebeuren , brjegenen (in deze beteekenis soms ook : o. w.
met Z., vos.) als : Wet komt u over ? (wat
overkomt u ?) wat deert u ? Allerlei onge_
lukken kwamenhaar over. Al wat rnij overkomt. —komst yr. bet overkomen.
—koperen, b.w. vos. met koper overdekken : Een plat overkoperen. —korsten
b. w. vos. met eene korst overdekken, incrusteren. —kort, by. al to kort. —kous ,
yr. kous, die men over andere draagt. -kouten, b. w. vs. kontend overhrengen of
verklappen. —kraaijen, b. w. vos. door
kraaijen tot zwijgen brengen ; fig. van menschen,overschreenwen: Hij last zichniet ligt
orerkraaij en. -kraaijer , tn. -kraaljing yr. ---liraaister vr. —krabbelen, O. w. vs. op nieuw krahbelend overschrijven. —kraelitig bv. al te
—lirassen , b. w. vs. op nieuw krassen.
—Iireesch verl. tijd van overkrijschen.
, yen!. deelw. van overkrijschen. —krijgen, ongel. b.w. vs. over lets
been krijgen , d.
doen gaan
kon het
van
paard de brag niet overkrijgen.
elders bij zicli krijgen of ontyangen : Ik heb
gisteren mijne
zusler overgekregen.
—lirijsetten , gel. ongel, b. w. vos.
door harder krijsellen tot zwijgen brengen.
- -CiPriEttpen ongeh b. w. vs. nog eens
kriinpen. —kroppen b. w. vos. den
krop (van cell' vogel) te zees vullen (een'
vogel) to 'Yee! voedsel geven : Gij zult die
yens overkroppen ; van bier (van menschen) : Zich met spijs overkroppen , te veel
eten ; fig. Iernand met werk , bezigheden
overkroppen. —kropping vr. —krnijen, onreg ongel. en gel. b. w. vs. op een'
kruiwagen over lets brengen of voeren
w.w.vos. zich door krnijen benadeelen:
zultuniet overkruijen.-kruipen,
ongel.o.w. metZ.,vs.in zekore rigting kruipen;
over jets been krnipen Ilet kindis den dremovergekropen
0. W. met 1.,

Over
vs. kmjerend overgaan : zullen de weide
overkuijeren. —kuilen, b.w. vs. in andere
kuilen doen.—tatipen, b. w. vs. op nieuw
kuipen. —liunnen o. w. met H., vs. met
uitlatingvan een ander ligt to raden werkw.
als:De wagen kondebrug niet over(gebracht,
getrokken worden) , dewijl hij te zwaar
geladen was. De haan van dat geweer kan
niet over(gehaald worden), orndat hij vastgeroest is. -kwaken,b. w.vs.-, kmakend overbretigen of verklappen. -liwelen, b. w. vs.
kwelend overbrengen of verk la ppen. -kwikken , b. w. vos. met kwikzilver overdekken.
—laars yr. laars , die over andere heen
getrokken wordt. —laden, ongel. b. w.
vs. van bet eerie in of op het andere laden :
Deze balen moeten op sterker wagens overgeladen worden. *-, vos. te zwaar laden of
beladen : Men overlandt een paard , het
schip , het geschut , zijne maag (met
spijs).,iemand met bezig heden ;figfernand met
weldaden overladen , hem veel weldaden
bewijzen.*-, in de schilderk. met overdrijving
schilderen. -lading, yr. -landpost, yr.
post over land naar Oost-Indio. —lang
bw. voor langen tijd. Men schrijFt welligt,
beter over lang , en bezigt het ook van de
toekomst. —langen , b. w. vs. overreiken : Wilt ge mij dat papier wel eens over-,
langen ? —tangs, bw. in de lengte : Eene
plank overlangs voor zich nemen (zie ook
Overdvvars). Overlangs doorzagen.
—langzaam , by. en bw. al te langzaam.
—iappen , b. w. vs. nog eens of op nieuw
lapoen: Jans ntoet de glazen overlappen.
—lapping , vr. m. last boven
den gewonen of bepaalden ; fig. hinder ,
bezwaar, moeijelijkheid : Iernand overlast
aandoen.Dat strekt mij tot grooten overlast.
—lasten, b. w. vos. overladen : Een
schip orerlasten ; fig. bezwaren : remand
met boodschappen overlasten , hem te veel

boodschappen opdragen. —lastig, by.
te zwaar beladen : Een overlastig schip. -,
overlast veroorzakende , al te lastig: Een
overlastig mensch. Ik wensehte . dat ik van
lien overlastigen buuratan ontslagen was.
-lasting, yr. -laten, ortgel.b.w. vs. later
overblijven: lifj Iteelt van die som weinig
overgelaten. afstaan , overdoen , overgeven : Men mat zijne plants aan een'
ander' , zijne goederen aan zijne schuldeischers,iemand eene waar voor den inkoopsprijs over. Ik brat de bezorging Bier
zaak gerust aan U over. Hij liet het mij voor
eene matige winst over.", met uitlating van
een ander I igt teraden werkw., als : Men loot
dieren Hoch menschen de brut( over (gaan).

—leden yen]. dw. van overlijden. —ledene en yr. (des -n,-lnrv. -n ) doode.
—leder, zie Overleér. —iced ,
verl. tijd van overlijtlen, —I!cep, by. al v
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Iced. —leer, o. bovenleee (van een' schoen,
—leeren , b. w. vs. nog eens keret" : Leer uwe lessen nog een paar maal
over. —leg , 0. (des -s.) het overdekken en
overleggen van eene zaak in /mar' ganschen
samenhang , om zijn gedrag er naar in te
rigten : Doe alles met goed overleg. Net
overleg te werk gaan. Het bevreemdt mij
niet, dat die vrozzzo arm wordt : zij heeft
Been overleg. --leggen, onreg. en gel.
b. w. vs. in zekere rigting leggen : Leg de
plank naar deze zijde over. naar de
andere zijde leggen : Men legt het roer , de
zeilen over.*--, open leggen , voor den dag
brengen : Wanneer zult ye de bewijsstukken
overleggen ?
ter zijde leggen , sparen,
oversparen :Hij legt iedere week ten minste
iets over. vos. zich eene zaak in haar' ganschen sarnenhang voorstellen, om zich later in
zijn gedrag daarnaar te rigten Jets rijpelijk
overleggen. Zij overleiden met elkander,, of
zij naarAmerika gaan,of in het land blijven
zouden. yr. (mrv. -en.)
--lei, verkort van overleide , verl. tijd van
overleggen.—leid, verl. dw. van overleggen.
leide, verl. tijd van overleggen. -leiden, b. w. vs. over iets Icicle ") : moest
de koeijen liefst niet de markt overleiden.
—lekker, by. al te lekker, ongemeen
lekker. letteren , b. w. vs. op nieuw
letteren. —leunen, o. w. met H., vs. in
zekere rigting leunen: Hij leunde naar dezen
kant over. —leven, h. w. vos. langer, dan
een ander !even : De vrouw bereikte een'
hoogen ouderdonz en overleefde hoar'
laatsten man Brie en veertig jaar ; fig. na
bet ophouden van jets blijven Leven : Zijn'
roem overleven. llij zal dien slag, dat
verlies niet lang overleven. --levende ,
m. en yr. (des -n, mrv. -en.) —leveren ,
b. w. vs. in icroands hezit stellen : Men 'evert een verzoeksehrift een' gevangene
aan de wacht over , een' misdadiger aan
den rester. —levering , vr. (rimy, en,)
het overgeleverde ; fig. van oude tijden
mondeling overgeplant berigt : Volgens
de overlevering stond op die pleats eertijds een heidensche tempel. Er zijn
overleveringen , die naauwelijks eenig
yeloof verdienen. —leving , yr. het
overleven.--lezen, ongel. h.w. vs. van bet
begin tot het einde lezen : Hebt yij dmbrief
overgelezen ? nog eens of op nieuw lezen,
herlezen. —lezing, yr. —licht, by. al
te lieht.—Hchten, b. w. vs. over iets been
lichten : Wij zullen u de roorplaats overlichten. —lieden, m. mrv. van overman.
—liegen ongel. h. w. vos. leugens van
iemand vertellen , hem valsch betigten of
beschuldigen : Hij orerlooq den goeden man
eene schandelijke wijze. —liep ,
O van overloopen —liggen onsel. o.

w. met H., vs. over den bepaalden tij,I
Hoe lung heeft de sehipper overgelegen?
--ligt, by. al te ligt. —ligten, b. w. vs.
over iets been ligten. —lijden, ongel. o.
w. met Z., vos. sterven : Gisteren overleed de
Beer A. o. (des -s,) sterven, dood : &zags
na haar overzijde n. —lijvn.en b w. vs.
nog eens , vr. —lij nen , b. w. vs. op nieuw lijnen. -likken
b. vs, nog eens of op nieuw likken. —lisfig , b y . al te —Ioeren , b. w. me t
H , vs. over iets been loeren. —logen
yeti. dw. van overliegen. —lokken, b.
w. vs. over jets beer. lokken : Zie , dat gij
den hond de bruq overlokt. -lommeren,
b. w. vos. met lommer overdekken : Fraaije
overlommerde wandeldreven.
b y . al te lomp. —looden , b. w. vs. nog
eens looden. vos. boven op met lood
bedekken of bekleeden : Hij wil dat plat
overlood hebben. —loolster, vr. (mrv.
-s,) die overlooft. —loog verl. tijd van
overliegen. —loogen , b. w. vs. nog eens
loo, en. —loon, m. en o. loon boven bet
gewone of hedongene: Dewijl hij zoo ijverig
werkte , ontving h j elken day een overloop
van viiftien cent. —loop , m. bet overloopen : Een overloop van het water , en
geese doorbraak. Een overloop van gal.*-,
op sehepen bovenste dek: De knaap werd
door het zeil van den overloop geslagen. '-,
in huizen eene ovcrdekte plaats w'aar men
van bet eene gedeelte naar bet andere loopt :
De man stoat op den overloop te wachten.
Zet de oude stoelen maar zoo lang op den
overloop. —loopen, ongel. o. w. met Z..
vs. in zekere rigting loopen, inzonderh. naar
de overzijde: Hij liep maar yaauw over.*-,
b. w. vs. over iets been loopen : Hij is de
markt., de brug , de weide overgeloopen.
De melk is overgeloopen , over den rand van
het vat geloopen ; fig. van den eenen tot den
anderen overgaan : Tot den vijand overloopen , zijne gelederen verlaten en zich naar
den vijand begeven.*-, met H., vs. een vocht,
enz. laten overtheijen : De pijp liep over. De
dijk loopt reeds op verscheidene pluatsen
over. De oogen liepen mij over , taco ik die
ellende zag , d. i. de tranen kwaniett mij
de oogen. h. w vos. onder den voet of
omver loopen , doch weinig in gebruik: Een
kind overloopen ; fig. (iernand) door al te

menipuldige bezoeken oyerlast aandoen :
Jk zal hem ,na het gebeurde ,niet ligt weer
overloopen. Zij overloopen ons niet,

bezoeken ons niet dikwijls. 4f-, door to sterk
loopen hinderen of buiten adem brengen,
doch bijna enkel als: '-(zich), w. w. vos.
zich door to lang of te sterk loopen nadeel
toebrengen : hadden ons overloopen.
-looper,m . die tot en' andel', inzonderli.
l en bracht eeni,gc
g
tot den vijand,overkopt :.

-- 687

Over

Over

overloopersbij den generaa l —looping,
yr. het overloopen ; inzonderh.: Overlooping
van gal. —los , by. al te ios.-louteren,
b. w. vs. nog cens louteren. —lovers, b w.
vos. weinig in gebruik , overeischen, overvragen , tc veel vragen : Zou die koopman
niet een weinig overloven? —lover, m.
(des -s, mrv. -s.) —loving, yr. —lui ,
b y . al te lui. —lui , verkorting van overluiden, overlieden.—luid, (met den klemtoon op over,) by. en bw. al te laid of te
hard : Hij spreekt overlaid. met den
klemtoon op luid ,) bw. luidkeels, zoo dat
ieder het kan booren : Overlaid roepen,
schreeuwen, lagchen. —luiden, mrv.
zie Overlieden. —luiden —luijen,b.w. vos. bij of kort na iemands dood te
zijner eere luijen : Er zijn plaatsen, wear
de aanzienlijken bij haze dood drie dagen
overlaid worden. —maat yr. hetgene er
boven de gevorderde maat is , tegenstell. van
ondermaat: Wij hadden drie sehepel
overmaat; fig. Overmaat van vreugde. Tot
overmaat van droefheidbegon het plotseling
weer te vriezen. —magt yr. meerdere
magt, magt over anderen : De overmagt
hebben. ✓oor de overmagt bezwijken ,
ken. --magtig b y . en bw. die
overmagt heeft « Een overmagtig heer.»
—magtigen , b. w. vos. bemagtigen ,
overheerschen. —m.agtiging y r. -maken, b. w. vs. op nieuw of nog eens maken:
Hij moest zijn opstel overnzaken ,dewij1 het
diets denude. -, overzenden, doen toekornen:
Meek mij de 9 elden spoedig over, want ik
ben er om benoodigd.* boven het bepaalde
maken : De kaaap heeft een pear opstellen
overgemaakt , dewfj1 bij morgen weinig
tijd heeft. — making, y r. —malen,
angel. b. w. vs. nog eens /mien : Het meel is
te grof , metal het over. --mating, yr.
—man , m. (des -s, fire. -lieden , -luiden,
-lui,) hoofd van cen gilde: Een overman van
het schoenmakersgilde verloor er het leven
bij.—mannen , b. w. vos. door grootere
kracbt of magt overweldigen of te onder
brengen : Melt had den vijand spoedig
overmand; fig. overstelpen, overladen :
waren elle van drodheid overmand.
—inangelen , h. w. vs. nog cens of op
nieuw mangelen : Die hemden moeten overgemangeldworden.—mantel, m. mantel,
die over een' anderen gedragen wordt.
— marmeren , b. w. vs. op nieuw
marmeren. —matig , b y . en bw.
hetgeen de gewonc of beboorliike maat te
boven gaat : Eene overmatige lengte ,
droefheid , blijdschap. Overmatig eten en
drinken. —matigheid yr. —matiglijk , by. —martelen , b. w. vs.
gemeenz. door gemartei, d.i. met veel mocite,
over icts brengen : Wij hebben den wagen de

markt overgenzarteld. —meesteren ,
b.w. vos.meester van (iemand of iets) worden,
in zijne magt krijgen Iemand overmeesteren.Zij werden in korten tijd door's vijands
magt overmeesterd. De man meat zich gedurig door zijne hartstogten of driften overineesteren. —meestering , yr. —melig , by. al te Deze aardappelen
zijn overmeti g. - -merken , b. w. vs. nog
cens of op nieuw merken. —mesten,
b. w. vs. nog eens of op nieuw mesten , mister).
ook te sterk mesten of misten. —meten, ongel. b. w. vs. nog eens of op nieuw
meter] , bermeten .Hij liet al liet koren
overmeten. overmaat geven : Hij mat
wel zes kop over. —metselen, b. w. vs.
op nieuw metselen boven de bepaalde hoey eelheid metselen. —midden , bw, over
of door het midden : lets overridden snijden.-mijten , b. w. vs. op nieuw of andermaal bw. al te mild.
-misten , zie Overmesten. -mite,
zie het meer gebruikelijkc Vermits.
-modderen, b. w. vs. nog eens modderen.
*-(zich),w. w. vos. zich door modderen benadeelen. ---cooed, m. overdreven moed, roekeloosheid : Door overmoed gedreven ; van
bier : fig. opgeblazendheid. —moedig,
(-er , -st.,) b y . en bw. roekeloos ; fig. yeti.
waand.—moedigheid, yr. -moeten,
onreg. o. w. met H., vs. met uitlating van een
ander ligt te raden werkw Wij moeten over
(gevaren worden) , het ga hoe het wil. lk
moest de brag over (gaan). —mogen,
onreg. o. w. met H., vs. met uitlating van een
ander ligt te raden werkw. als : De paarden
mogen de markt niet over (gaan). De sehuit
mag denLIssel niet over(geroeid,enz.worden).
*-, b. w. vos. weinig of niet meer in gebruik ,
overwinnen, te onder brengen : a Dan zullen
wij hem overmogen. » —monsteren ,
b.w. vs. nog eens of op nieuw monsteren.
—mooi by. al te mooi. —morgen
bw. op den dap;, Welke op morgen volgt ,
over twee dagen : Gij zult overmorgen de
boeken hebben ; gemeenz. Morgen of
overmorgen , nu of dan , te eeniger tijd.
--mouw, yr. mouw , die over eene andere
getrokken wordt morsmouw. -mu.nten ,
b.w. vs. hermunten.—naad, m. naad over
een' anderen; overhandsche naad. —naaijen,b.w.vs.op Meow of nog eens naaijen; met
een' overhandschen naad naaijen. —naai,

sel , 0. hetgene overgenaaid is. —naakt,
b y . al te naakt. —nachten, o. w. met H.,
vos. den nacht doorbrengen , vernachten
Wij waren genoodzaakt , in eene ellendige
herberg te overnachten. —nachting,

y r. -natuurkunde, enz. zie Hovennatuurkunde, enz. -name, vr. overneming. —narren, b. en o. w. met Z. ,
vs. in en eene narreslede overvocren of
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overrijden. -nat, b y . al tenat, -neigen
0. w. met El., vs. overhellen. —nenten,
ongel. b.w.vs., aanuernen,wat door cell' ander'
wordt toegereikt : Zij narn het kind van twij
over. *-.; naar zich of voor zijne rekening
nemen : 1k wil dat paard,dien koop , dat
landgoed wel overnemen. over lets heen
nemen : rk narn het knaapje de brug met
tnij over. aannemen , aanwennen : remands zeden overnemen. Van wien mag hij
die dwaze gewoonte torte overgenomen
hebben? in het kaartspel , met eerie hoogere kaart voor zich nernen : Waarom hebt
gij lien slag niet overgenomen ?
y r. —net , by. al te net. —nen.rien , b. w. vs. van het begin tot het
einde neurien ; nog eens Dewier). —noppen, b. w. vs. nog eens of op nieuw noppen;
boven de vcreisch te hoeveelhcid noppen.
—olilAn, b.w. vos. met olie overgieten of
overstrijken.*-,vs. op nieuw of nog eens olien.
—oud, by. zeer oud. —ou.dgrootmoeder, yr. , —oudgrootvader,
m, grootvader en grootmoeder van grootvader en grootmoeder. --oudmoei , vr.,
-oudoltin, rn. oudmoei en oudoom van
vader en moeder. —pad, o. pad over ;den
grond van een' buurman. —pakken, b.
vs. van het eene in of op het andere pakken : In andere vaten of Op andere wagens
overpakken. herpakken : Die goederen
moeten nog heden overgepakt worden.
—pakking , yr. —palmen , b. w.
vos. rnet de palm der hand bedekken omyatten ; lk kon dat stuk pout niet overpalmen.
—palming, yr. —passen , b. w. vs.
nog cans of op nieuw passen , herpassen.
—passing, yr. - pegelen , b. w. vs.
nog eens of op nieuw pegelen. ,
b. v. vs. noj eens of op nieuw peilen. -peinzen, b.w. vos. peinzend ovcrwegen of overdenken : .Eene zaakbehoorlijk overpeinzen.
—peinzing, vr: (mrv. -en), het overpeinzen ; overdenking , hespiegeling : Iemand in
zijne overpeinzing storen. —pekken, b„
w. vs. op nieuw bepekken , zie Overpikken. —persen , b. w. vs. nog eens of op
nieuw persen. —pikken , b. w. vs. op
nicuw bepikken of pikken. —pissen ,
b. w. vos. over jets been pissen ; fig. gemeenz.
Een haan kan overpissen, het is zeer Mein.
"4-, vs. door in lets te pissen doen overloopen :
e'en' pot overpissen. —plaatsen , b. w.
vs. elders plaatsen : De Luitenant Brander
wend voor eenige weken bij de dragonders
overgeplaatst. -plaalsing, vr.—plakken , b. w. vs. op nieuw plakken of
beplakken Deze beide doozen moeten
overgeplakt en van nieuwe deksels voorzien
worden.*-, vos. beplakken , inzonderh. op de
oppervlakte : lets met papier overplakken.
—plaikking vr, planken , b.w. vos.

met planken overdekken Laat die opening
overplanken opdat er 'demand in valle.
—planten , b. w. vs. elders planten :
Onderseheidene uitheemsehe planten
worden van tijd tot ttyd in on:e tuinen
overgeplant of in onze trekkassen opgenomen. —planting, y r. —plat, b y . al
te plat. —plegtig, by. al te plegtig.
—pleisteren , b. w. vs. op nicuw
teren : Deze geheele muur moet overgepleisterd worden. vos. met pleisters
bedekkeu : Zijnelinkerdij was geheel overpleisterd. --pleistering , y r. —plelten , b. w. vs. nog eens bepleiten. —pletten b. w. vs. nog eens of op nieuw pletten.
—ploegen, b. w. vs. op nieuw of nog
Bens ploegen Laat die akkers nog eens
overploegen. -ploeging, y r. -plotnp ,
b y . al te plomp. --plooijen, b. w. vs. nog
eens of op nieuw plooijen : De wasehvrouw
moet die hernden overplooi j en. —plooiiing. vr. —poetsen, b. w. vs. andermaal
of op nieuw poetsen : Die laarzen moeten
overgepoetst worden. —poetsing, polijsten,li.w, vs.nog eens of op nieuw polijste71.
—polijsting, yr. —pttaupen, b, w. vs.
door ppmpen doen overloopen Een' owner
of Eene waterloo overpompen. —pond,
o. pond boven bet vereiseh Le gewigt : De
overponden zijn voor den kooper en worden
niet betaald. —portretteren, b. w. vs.
op nieuw portretteren: Zij liet het kind overportrettdren.--poten , b.w.vs.elders poten:
Deze heesters zullen morgen overgepoot
worden. —poting , vs. --potters, b.
w. vs. pottend overleggen of oversparert.
-- praclttig , b y . al te prachtig.
—praten, b. w. vs. pratend overbrengen
of verklappen: De iongen kan niet zwisigen ,
hij praat alles over , wat er in zijne tegenwoordigheid gezegd wordt. v'-, vos. door praten tot zwijgen brengen:Bij kon mij ivel overpraten, dock niet overtuigen. -preeken
(zich) , w. w. vos. zich door preeken nadeel
doen : Hij zal zich niet overpreden.
—priester , m. opperpriester , de eerste
of hoogste onder de priestess. —prikkelen , b. w.vos.te sterk prikkelen. —prikkeling , y r. —puntig, by. al te puntig.
—purperen, b, w. vs. nog eens of op
nieuw purperen. —rabbelen, b. w. vs.
rabbelend overbrengen ; van het begin tot
het einde rabbelen. —ragen , b. w. vs. nog
eens of op nieuw ragen: De zoldering hangt
nog vol met spinnewebben, zij moet ° vergeraagd worden. —raker , o. w. met Z. ,
vs. over jets been geraken Eindelijk , na
twee uur wachtens , raakten (kwamen) wij
de brag bij tijds over ; fig. overgaan : Zijn
toorn raakte spoedig over.—rammeleu,
o. w. met Z., vs. rammelend over jets komen :
Het rijtuig is voor een poos de brug overge-
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rammeld. 4-, b. w. vs. raminelend
overbrengen of verklappen Dat wijf
rammelt alles , wat zij hoort , aan hare
buren over. —ranken , o. w. met Z. ,
vs. zijne ranken in zekere tieing verspreiden:
Dit gewas rankt near omen kant over. -,
w. Nos. van boven met zijne ranken
bedekken. —raspen , b. w. vs. nog eens
ofop nieuw raspen. —reden , b. w. vos.
door zijne woorden tot iets bewegen , maken
dat men jets voor waar houdt ook door
vchijnbare gronden , en zelfs door znike, die
eerie zintuigelijke zekerheid voortbrengen
1k kon hem van de waarheid niet overreden,
Hijlaat zich, nietligt overreden. -reden,
dw. van overrijden. —reding, yr.
—reed, yen!. tijd van overrij dcn. —regenen 0. w. met Z. vos. van boven met
regen bedekt worden. —reilien, b. w. vs.
in zekere rigting reiken ; naar iemand toerciken: Reik Mevrouw het kind over. Men reikte
mij een glas met wijn over. -reiking,vr.
—reizen o. w. met Z,, vs. over jets been
reizen: Hij is de Alpen tweemaal overgereisd.
Wie tegenwoordig de Veluw overreist,
ziet groote veranderingen. —reizing
yr. —rekenen , b. w. vs. nog eens
rekenen lk heb de som tweeznaal overgereheed, en lean er geene j-out in vinden. 4-,
vos. in alle deelen berekenen : 1k heb de
kostenmet de uiterste naauwkeurigheid
overrekend. -rekening 9 yr. -rekken,
b. W. vs. nog eens rekken Deze beddelakens
moeten overgerekt worden. *-(zich) , w. w.
vos. door te veel rekken zich benadeelen of
bezeeren: Hij overrekte zich isteren.
—reitiking, yr. ---,rennen o. w. met
Z., vs, over iets been rennen: Hij is den
heuvel overgerend. * -, b. w. vos. rennend
inhalen: De ruiterij overrende het voetvolk.
—repelen , b. w. vs. nog eens repelen.
—repeling, yr. —renten , b. w. vs.
nog eens reuten : Het vlas moet overgereut
worden. —riep verl. tijd van overroepen.
—rijden ongel. b. w. vs. in een rijtuig
vervoeren : De koetsier reed ons in twee unr
over.'--, over jets been rijden : Men reed ons
de heide , de brug , den dijk over. "-, o. w.
met Z., vs. over iets been rijden: Vizij zijn
den berg overgereden."-, b. w. vos. rijdend
omverwerpen en vertrappen: Er zijn gisteren
twee kinderen overreden , die waarschijnlijk
sterren —riip , by. al te rijp.
—roeijen, b. en o. W. met Z., vs. over
jets been roeijen: Een varensgezel roeide
ons in weinig niinuten de rivier over. Wij
zi:jn bij w. den breeden stroonz overgeroeid.
*-, in zekere rigting roeijen. *-(zich), w. w.
vos. boven zijne krachten roeijen en zich
daardoor benadeelen : Overroei a niet
Vriend,wij hebben tijd genoeg.-roepen,
on gel. b, w. vs, over iets been roepen:

Over
riep uw , naam de rivier over. naar zich
toe roepen : llij riep mij over , de rivier
over. * -, b. w. vos, harder thy) cen ander
roepen : llij kon U gemakkelijk overroepen.
*-(zieh). w w. to hard roepen en zieh daardoor benadeelen : Hij overriep ziclt en was
eeni gen tijd zijne stern kwijt. —roeren,
b.w.vs. roerend doen overloopen : Gij zult de
sans overroeren. —roti m. rok , die
over eon' andcren wordt gedragen.-ronen,
b. en o. w.. met Z., vs. in zekere rigting
rollen : Rol den balk naar dezen kant over.
*-, over lets hem n rollen : Rol het pak de
stoep over. De bal is de straat overgerold
—rosnpeien , b. w. vos. oriverwaeht
besoringen, overvallen , met het bijdenkbeeid van gedruisch : Erne stad overrompelen ; fig. ff'j 'verde,' overrompeld , men liet
ons den tijd niet , om de zaak behoorlijk te
overwegen. —romp eiing, yr. -rood,
by. te rood. —roosnegt, b. w. vs. nog
eens yeomen. —rassen. , b. w. vs. nog eens
or op nieuw rossen. o. W. met Z., vs. over
jets hcen rossen: Zij zijn de markt overgerost.
—routven, b. w. vos. rouw dragen over
(iemand): Zult gj uw oom overrouwen?
—rnisn by. al te ruim. —rnitnen
b. w. vs. nog eens ruimen. —ruischen, o.
w. met If., wanneer de voortduring, en met
Z., watineee de plaatsverandering bedoeld
wordt , vs. over jets been ruischen : llc t water
raischt bij A. den dijk, den weg reeds over.
—rukken, h. w. vs. over jets heen rukken:
Men rnkte hem den muur over. *-, in zekere
rigting rukken: Ruk het stuk naar dezen
kant over. 4-, o. w. met Z., vs. over iets been
rukken : De troepen zijn de heide overgerukt.—sausen, b. w. vs. nog eens of op
nieuw sausen. *-, vos. met saus overgieten.
--schaduwen, b. w. vs. op nieuw
vos. met zijne schaduw
schaduwen,
bedekken : Deze boornen overschaduwen het
gansche voorplein ; fig. beschermen : Be
kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. ii —sehadnwing , yr. -sehaken , b. w. op nieuw of nog eens schaken :
Eene partij overscliaken. —sehalien,
b. w. vos. van boven met schaliiin dekken,
—sehallen o. w. met H., vs. in zekere
rigtingschallen. --sehatten , b. w. vos. te
hoog schatten of aanslaan : Men zal u niet
oversehatten. —schaven, b. w. vs. nog
eens schaven : Die planken moeten °vergeschaafd worden ; fig. op nieuw beschaven.
- -schaving , yr. —seheef, by. al te
scheef. —seheel, b y. al te scheel.
—seheen , yerl. tijd van overschijnen
—sehenen veil; dw. van overschijnen.
—sehenhen 9 ongel. b. W. vs. schenkend
doers overloopen : Men schenkt een kopie
een glas over , wanneer men er meer
giet dan het bevatten
een arida-
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vat sebenken Schenk den ruin in de karat
over. —sehenking , yr. —sehepen ,
b. w. vs. van het eene schip in bet ander()
laden: De yoederen weraen in den beurtman
overgescheept 4.*-, in cen sohip overvoeren.
o. w. met Z. vs. te scheep overvaren : tit's
scheepten naar Jamaica over. —scheping , yr. —scheppen b. w. vs. van
bet eene in liet andere scheppen &ley de
soy', ira eene aarden pan over. —schepping , vi'. —schei'en, on pet b. w. vs.
op nienw scheren : Dui sink n meet
orergeschoren worden. De man liet zich
door een' anderen burbler overseheren.
—schering, yr. —scherp , by. al te
scherp. —schetsen 1). w. vs. op nienw
of nog eens schetsen Ilebt gtj die boomen
overgeschetst?-schetsing, vr. -schen,
ren 1). w. vs, nog eens of op nienw schenren : Die lompen zij] veel to grof , zij
moeten overgescheurd warden. —schenring, Yr. —schieten, angel. b. w. vs.
over iets heen sehieten: llij schoot den
de rivier over.*-, o. w. met Z., vs, sebietend
in zekere rigting vallen fig. overblijven
overzijn: Wanneer men van dat kapitaal de
sehulden betaald hceft zal er weiniq
overschieten. Schiet er oak lets voor de nteid
over? krijgt zij een fooitjc ? Overgeschotene
brokken , hetgene van een maal is overgewarden op de overgeschoten
Weven.
brokken onthaald. schijnen, angel.
1). vv. vos. overal beschijnen : De zon overschijnt ons hooyst zeld en. -schikken, b.
ty. vs, zie Overzenden. o.w. met Z..
vs. in zekere rigtiug schikken. —schikking,vr. -SChiliteren, b.w. vs. nog eens
of op nienw schilderen : De deur in oet overge,sehilderd warden. * vos. overal beschilderen. —schildering, Yr. -schillen,
b. w. vs op nienw —schimmelen , o. w. met Z., vos. met schimmel
overdekt worden, —schitteren, 0. w.
met It, vs. in zekere rigting schitteren. -,
b. W. vos. in schitterglans overtreffen.
, m. schoon, die over een'
anderen wordt gedragen. —sclaolfelen,
b. w. vs. op nienw sehoffelen : De voorste
paden mo( ten overgeschoffeld warden.
-SC11001X , by. en bw, in eene booge mate
schoon , al te schoon. —schoppen, b. w.
vs. over sets been schoppen : bij schopte den
onbeschaamden kerel de straw over.
schort, y r. whoa , die over eene andere
wordt gedragen. —.9c1tot, o. (des -s, mrv.

-ten,) hetgene van iets overschiet of overblijft :
liet stoffelijke overschot (het lijk) van den
achtenswaardigen man wordt morgen ter
alte sch.raal.
aardebesteld. —scitraal,
sehrabben,-schrapen,-sehra p pen, b. w. vs. op nieuwschrabben, schrapen,
iehrappen. —schreden, y ea, dw. van
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oversehrijden. —schreed %ed. tijd van
oversehrijden. —sehreettwen , b. en o.
W. met 11. , vs. over iets been of in zekere
rigung selireenwen. b. w, pos. in sclireetien overtreffen en daarmee tot zwijgen
brengen :11ij ken mij wel overschreettwen.
maar t:iet overtniyen.
door sehreeuwen
benadeelen : Zijne stem overschreeuwen.
w. w. vos. zich door schreenwen
benadeelen : Ilij overschreeutvde zich en
werd dattrdoor eenige waken verhinderd ,
om den kansel te betreden. —sehreenhag, —schrijden, on gel. o. w.
met Z.. vs. over iets heen schrijden : Eerie
sta at oversehrden.*-. b. w. vos. fig. verder
gaan, clan geoorloofd is : 1Jz overschreed
zijne magt,de ontrangenebevelen. -sehrijding . v r. —schrijven, angel. b. w. vs.

sehriftelijk bekend waken, oyerbrieven :
zullen hem al het yebeurde averschrijven.
"-, afschrij ven : Ik liet mijne verhandeling
door J. oversehrijven. hersehrijven : De
zetter kan de kopie niet lezen , zij meet
derhalve worden overgeschreven.* -, van het
eene hock in het andere overbrengen : Ziejlt
die posters reeds in het grootboek overgeschreven? —schrijver, m —schrijwing , vv. —schrobben, b. w. vs. nog
eens of op nienw- schrobhen : De stoep moet
overgesch,robd worden. ---schroeven „

b.w.vs. in zekererigting sehroeven.-schudden , b. w. vs. nog eens schudden schuddend over iets doen vallen. - taijeren ,
b. w. vs. nog eens schuijeren. —schnijering, y r. —schuianen, o. w. met 1-I ,
wanneer de voortduring , en met Z., wanneer
de plaatsverandering bedoeld wordt , vs.
schuimend overloopen : De pot schuinit aver.
Laat de soep niet overschuimen. -schttin,
by. al te schuin. -schuiven, onyel. b.w.vs.
in zekererigting schuiven: Schuif de plank
naar dezen kant over. over iets heen
schuiven : Schuzi het bard de tafel over.*-,

o. w. met Z., vs. over iets been schuiven.
—schuren, h. w. vs. nog eens of op nienw
schuren : De schoonmaakster moest al het
koperwerk overschuren. —scituring, yr.
—scittaw. by. al te schuw. —seinen,

b w. vs. (iemand) seinen cm over te komen :
Wij zullen hem straks overseinen. —sjotawen, b. w. vs. over iets been sjouwen. -,

e. w. met Z., vs. sjouwend over jets been gaan.
—slaat, °irreg. b. w. vs. over iets been
slam]: De ktectap sloeg den bal voor eene poos
de markt over; fig. een' overslag waken: fl'{
hadden de kosten nog net overgeslagen , d.

i. nog niet berekend. zonder of met opzet
voorbij zion of voorbij gaan : 1k had een cijfer
overgeslagen. Sla, het derde verh,aal maar
over, dat is niet lees.baar ; fig. Awade
stamenmoet men overslaan,van onaangenamc

Bingen meet men niet ophalen.*-, o. W. met
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Z., vs. in zekere rigting slam) , overval len : De
golven sloegen in het *chip over. De munr
is naar achteren overgeslagen. De vlatnrnen
sloegen weldra op de belendende huizen
over.*-, overliellen : De schaal sloe(' tan
die zijde over; fig. Tot iemands yevoelen
overslaan, d. daartoe overgaan. De ruiterbende sloeg tot den vtjand over. *-, aanstekend zijn : Die ziekte slant dik,wijls over.
—slag, m. heigene aan eon kieed over iets
antlers Been geslagen worth : Een overstay
ran den kraag. *-, berekening hij zullen
lnorgen een' overstay van de kosten maken.
—stager, m. groote lialsdoek. -stank,
b y. al te stank. —slap, by. al te slap.
—slenderen,o.w. met Z., vs. slenderend
overgaan: Zip zijn voor een half uur de brug
orergeslenderd. —slenteren , zie

Overslenderen. —slepen , b.
w. vs. over iets hoen slepen : then steeple het
1ijk den seal over. in zekere rigting
slepen : Sleep het hoot naar dezen kant over.
—sleu.ren, b. w. vs. over jets been
sleuren. —slieren o. w. met Z., vs. over
jets been slieren. —slijpen ongel. b.
w. vs. nog eens ofop nieuw slijpen: De niessen
moeten overgeslepen worden. —slijping,
—sli m by. al te slim. -slingeren,
b. w. vs. in zekere rigting slingeren ; over iets
been slingeren. *-, o. w. met Z., vs. over iets
been slingeren. —slingering, yr.
—slippen, o. w. mot Z., vs. in zekere
rigting slipper); over jets been slippen.-slot,
by. te slot. —stoffen o. w. met Z., vs.
slot 'end overgaan : Hij kwam de markt
oversloffen.*-, in zekere rigting sloffen Hij
slofte van zijne deur tot ons over. -stool',
vr. sloof, the men over eerie andere draagt.
—slniken,ongel. b. w. vs. ter sluik of
sluikend over jets been voeren : Deze goederen werden de geenzett overgesloken.
—slnipen ongel. 0. w. met Z., vs. sluipend overgaan : llij verliet zijne ironing om
acht uur,, en men zag hem eenige minute??
later de markt oversluipen. —slnw, by.
al te sluw. —smatititen b. W. vs. over
iets been srnakken: Hij smakte het stick den
muur over. —ssnai, by. al te smal.
den , b. w. vs. op nieuw smeden. —sineding, yr. -smelten, onyel. b. w. vs. nog
eens or op nieuw smelten. —smelting,
yr. --smeren, b. w. vs. nog eens of op
Meow smeren ; van het eene op het andere
smeren. —smering Yr. —smijten
ongel. b. w. vs. in zekere rigting smijten: Het
zeil oversmijten.*-, over iets been smijten :
Hij smeet den stok de heining over *-, van
bet eene op het andere smijten : Smijt die
takkebossenmaar op ntijia' wagen over.*-,
over iets of iernand smijten en daardoor overdekken : lk sweet hem nog een paar de kens
over, op(lat hij geene koude moyt laden.

Over
smokiltelen , b. w. vs. over ids liven
smokkelen: Deze pistolen zijn de grenzen
bij V. overyesinokkeld. —snappen , h.
w. vs. snappend overbrengen of verklappen :
De kleine Piet snapt alles over , ivat hij
many boort. —sneenwen 0. w. met Z.,
vos. met sneetrw overdekt worden : Al de
tuinpaden waren overs.neenird. -sraelaerai,
0. a. met Z., vs. suet overloopen : Hij is zoo
even de markt overgesneld. snijden
ongel. b. w. vs. nog eens of op trienw snijden.
-snijd,ing, vr. -snoeUen, b. w.vs. nog
eens snoeijen: Die hang most overgestweitt
worden. -snoeijing, vr.-snoevez2, I.
w. vos. door gesnoef tor zwij;cri brengen : I k
last mij door u net oversnoeeen. -snood,
by. al te snood. -snortien, b. w. vos. door
snorkerij tot zwijgen brengen:Zou ik nti) door
dien vent laten oversnorken? -spannenio
onyel. b. w. vs, van bet eerie rijtuig voor bet
andere spannen; ornspannen: Ziju de paarden,
al overgespannen ? *-, vos. met eerie span
bedekken : lk kart dot stuk /rout niet overspannen *-, te stork spannen : Een
overspannen ; lig. to stork inspannen : Zijne
krachtenofZichoverspannen.-spanning-,
yr. het overspannen ; te sterke inspanning,
te sterke opgewondertheid. —sparen , b.
w. vs. al sparende overleggen : Hij spaart
menigen gulden over. —sparing , vr.
---spattea, o. w. met 11., wanneer de

voortduring , en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld worth, vs. over jets been
spatten: Het bloed spatte de Lamer over.
—speelster vr. overspeleres. —spec,
o. echtbreuk. --speller, m. dock, welke
over ietsgespeld wordt. —spelen b. w.
vs. nog eens spelen : Sped die muziek eens
over. —speler m. die zich tan overspel
schuldig markt. —speleres vr. (mrv.
-sen,) overspelige vrouw. —spelerij , vr.
overspel. —spelig, bv. tan overspel
schuldig. —spellen , b. w. vs. nog eens
spellen : Spel dat wooed eens over. --spelling, vr. —spipieren, ii w. van het
eene op het andere spijkeren.-spildielen,
b. w. vos. op de oppervlakte spikkelen.
—spinnen , ongel. b. w. vos. spinnend
overdekken: Zijden koord met gond overspinnen.*-, vs. boyen het gevorderde spinnen.
—spitten, h. w. vs. op nieuw or nog eens
spitten : Dit stuk grond moet overgespit
worden. —spitting, yr. spoeden,
o. w.met Z., vs., en *-(zich), w.w. vs. over of
zich over jets been spoeden : Hij is de markt
overgespoed. —spoelen, b. w, vs. nog
eens spoelen. —spoeling, yr. —spon
verl. tijd van overspinnen. —sponnen,
dw. van overspinnen. —sponsen , h.
w. vs. nog eens of op nieuw sponsen : Het
rijtuig is niet schoon, het moet overgesponst
worden. —sponsing, vr.—spoot, veri,
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tijd van overspuiten. —sporen o. w, met••
v
Z., vs. met den spoorwagen overrij en:
zijn die heide in twintig minuten overgespoord. 'E., b, w. vs. met den spoorwagen
overvoeren. —spoten verl. dw. van
overspuiten. —spra,a,kzaam bv, al te
spraakzaam. —sprei yr. sprei over een
bed. —spreiden, b. w, vos. spreidend
overdekken: De voyels overspreiden hunne
jongen met breede widen. —spreiding,
yr. sprenkelen b. w. vos. op de
geheele oppervlakte besprenkelen. vs. op
nieuw sprenkelen. —sprenkeling, yr.
—springen ongel. 0. w. met Z., vs. over
lets been springen: Kunt g ij die breede sloot
niet uw' polsstok wel overspringen? ;
oyerslaan:Ilijsprong onder'tlezentweeregels
over : hierdoor ontstond de nrisvatting. -,
naar de andere zijde springen : De Haan van
mijn geweer sprin&t telkens over. *-(zich),
w. w. vos. zich door springen henadeden.
—sprong,m. sprang over jets ; m einig
in gebruik : Hij heeft in 't lezen een' oversprong van zestien bladzijden gemaakt ,
zonder het te bespeuren. —sprong 9 yell.
tijd van overspringen. —sprongen ,
dw. van overspringen. —splutgen on;e1.
b. en o. w., zie Overspnwen. —spniten , ongel. b. w. vos, spuitend met eerie
vioeistofbedekken : Hij overspoot het kind
met laauwe melk, 4E-, b. en 0. w. met H..
wanneer de voortduring , en met Z., wanneer
de plaatsverandering bedoeld wordt , vs. over
lets been spuiten : Het bloed spoot de Lamer
over, --spiriting, yr. —spnwen , b.
w. vs. ever iets been spuwen: Hij spuwde het
water de kamer over.*-, door spuwen doer
overloopen: Zij spuwde het kwispedoor over.
4C, O. W. met H., vs. over iets been spuwen.
—staag, bw, bij zeelied.: Een schip overstaag smidten, d. i. het schielijk wenden en
tegen den wind houden ; lemand overstaa g werpen,d. hem ecn' scbrik aanjagen,
hem den mond stoppen. Iemand overstaay
helpen , hem den voet —staan,
oared, o. w. met H., vs. hlijven staan , good
blijven: Bij dat warme war kan de melk
Been' dab overstaan , of Zij bederft. Laten
overstaan. 0. cnkel in : Ten overstaan van
den ].Votaris Beukels, d. i. in zijne tegenwoordigheid. —stalien , h. w. vs. in andere
stallen overbrengen. —stampen, b. w.
vs. op nieuw of nog eens stampen. *-(zich),
w. w. vos. zich door stampen te zeer vermoeijen
of benadeelen. —stamping, y r. —siapelen , b. w. vs. op nieuw stapelen; elders
stapelen. —stappen, o. w. met Z., vs. in
zekere rigting stappen : Sap naar dezen kant
kan die
over.*-, over iets been stappen
sloot niet overstappen ;
ongemerkt later)
zullen de rest man y overvoorbij gaan :
stappen. •zich), w. w. vos. zich door hard

stappen to zeer vermoeijen of benadeelen :
heeft zieh gisteren overstapt. -stapping9
yr. —ste by. overtr. tr. van over, opperste,
hoogste, dock weinig of niet mcer in gebruik
« De overste leidsrnan.)) *-, in. (des -nt
mrv. -n,) die order vele anderen met de
hoogste malt bekleed is: De oversten des
yolks, der Aden.-, in het kriigswezen,
bevelbel bet', inzonderh. colonel: Hij bedie aan het
klaagde zich bij den overste.
boold van jets staat: De overste van een
klooster, van eene geestelidke orde. —statijd
tig, by. al te statig. --steed,
van overstijgen. —steelisei, o. (des -s,
mrv. -s,) lietgene boven iets anders uitsteekt.
—stek , v. ovcrsteeksel. —steken
ongel. b. w. vs. over iets heen toesteken:
Steck mij den haak eens over. Men zal het
hooi den muur oversteken, nog eens
sicken: Die plant moet overgestoken worden.
stekend van bet cene op of in het andere

overbrengen : llij stale het hooi van den
gebroken' wagon op mijne tar over. Fen vat
wijn oversteken. boven de bepaalde
hoeveelheid steken: De man heeft van daag
drie honderd tureen overgestoken.*-, o. w.
met H., vs. uitsteken : De miter steekt meer
den twee voet over.*-, met Z., vs. overvaren:
Wij staken naar Calais over. —steking,
y r. —stelpen, b. w. vos. overdekken ; fig.

overladen : ran smart en droefheid over-

—stelping , yr. —ste-anmen
0. w. met H., vs. op nieuw sternmen: Wij
moc sten tweemaal overstemmen. *-, vos.

stelpt.

door meerderheid van stemmen de overhand
over (icmand) verkrijgen: Hij werd over-

-stemming, vr. -stempeien,
b. w. vs. op nieuw stempeien. —stempe, vr, —sterk , by. al te sterk.
--snider, ongel.
—stijr, by. al te
o. W. met Z., vs. over iets been stijgen:
stemd.

sleeg den berg niet over. *-, b. w. vos. over
jets liven stijgen : is die berg wel eens overstegen ? ; fig. to boven kornen , nit den weg
ruirnen : E'en' hinderpaal overstijgen.*-, to
boven gaan : Dat zal hare krachten overshy gen. Dat oversteeg mijn verstand.
— gtijging, vr. —stijven, o-gel. w.

vs. op nieuw stiji•en: Die overhemden zijn te
zij moeten overgesteven wordun.
—stijving, yr. —stinken , o.
W. met H., vs. zijn' stank in zekere rig ting of
over jets verspreiden : Die walgelijke reuk
stork de gansehe market over. —stor,
-stoffe, vr. stof, die over andere gebraeht
wordt , tegenstell. van yo6ring. -stomen,
b en o. w. met Z., ys. door middel der stoomli Facia overvaren of overgevoerd vorden: Men
slap,

stoomde hem in lien minuten van A. near
G. over. Wij stoomden dat onstuimige water
in een' vreeselij ken storm over. -stooten,

a n gel. 1).

W.

vs. over ccue mimic been
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voortstooten : IIij stiet den knaap de bray
over. 4C, nog eens stooten of stampen.
—stooting vv. —stoppen h. w. vs.
op nieuw stoppen ; van het eene in het andere
stoppen: Dee vedren moeten in het andere
bed overgestopt warden. haven de vereischte hoeveelheid stopper): —stopping,
vv. —storten o. w. met Z , vs. in zehere
rigting storten of vallen: De ?nutty stortte
gelukkig naar de andere zijele over.*-, b. w.
vs. nit bet eene vat, enz. in het andere storten : Stort de haver in dezen zak over.4L, vos.
stortend met jets overdekken : Met olie
overstortett ; fig. Die woorden overstortten
Item met schaamte , overdekten hem plotseling met schaarnte. —storting yr.
—stout , by. al te stout. —straien. 9 0.
W. met H.., vs. straalswijze in zekere rigting
loopen. *-, b. w. vos. op de gansche oppervlakte
bestra!en: De zon overstraalt het gebouw met
haren glans ; fig. in glans en sierlijkheid
overtreffen. —strating, yr. -streden,
verl. dw. van ovcrstrijden. —streed verl.
tijd
tijd van overstrijdcn. —streek
van overstrijken. —streken, dw. van
overstrijken.-streng,bv.al testreng.-striiden, ongel. b. w. vos. strijdend overwinnen :
overstreedzijne vljanden.*-, vs. nog eens
strijden: Wij stredendien strijd over. -strij ding, y r. -strijken, b. w.vs. nog eens of op
nieuw strijken:Diehenulenmoeten overgestreken worden. van bet eene op het andere
strijken. ,vos.op de geheele oppervlaktestrijken : Men overstrijkt eene plank met vernis,
een' muur met kalk. o. w. met Z., vs. over
jets been strijken (gaan): Hij streek voor een
wartier de markt over. -strekken, b, w.
vs. nog eens of op nieuw strekken. —streking,vr. -strompelen,o.w. met Z., vs.
strompelend over jets gaan : Daar stromnpelt
hij den wet over. —strooljen , b. w. vs.
over jets been stroojen Hij strooide het geld
de markt over.*-, op nieuw strooijen. vos.
strooijend met (iets) overdekken: _Het sulker
overstrooijen. -strouijing , yr. -stroomen , o. w. met Z., wanneer de plaatsverandering en met wanneer de voortduring
bedoeld wordt : De Rijn heeft meermalett
overgestroomd ; fig. De markt stroomnt over
van nieuwsgier4, en. Het water is (mergestroomd , den dijk overgestroomd. b. w.
vos. stroomend de oppervlakte van (iets)
bedekken : De IJssel overstroonmde voor
veertig jaar een aanmerkelijk gedeelte van
de Veluwe. —stromning , yr. (1111-1' . en,)
bet overstroomen ; het overgestroomde water.
—struisen, b. w. vos. de oppervlakte van
iets met struis (ceruis) bestrooijen.*-, vs. nog
eens struisen. —struising yr. —sing,
by. al te stug. —stuiven ongel. a. w. met
Z., wanneer de plaatsverandering, en met
wanneer de voortduring wordt bedoeld

Over
vs. over jets been stuiven : Het itieel stoof dc
markt over. in zekere rigting stuiven:
Bet poeijer stoof near dezen kant over ;
fig. Men stoof (vioog, liep snel) de brug over.
—stnren , b. w. vs. overzenden : Wanneer
stated gij de boeken over ? —sturing,
in eene hooge mate suf.
yr. —suf,
—suikeren h. w. vs. nog eens suikeren.
vos. met striker overdekken of oyers trookjen.
—suikering I' suizen o. w.
met Z., vs. over jets been of in zekere rigting
suizen. -suiikeien o. w. met Z., vs.
met een' sukkeleuden gang in zekere rigting
gaan ; over lets been sukkelen : 1k ag hem
moor een uur de markt oversukkelen. -sullen , 0. W. met Z., vs. ovcrglijden , overslieren. —taai by. te taai. —taak,
yr. taak hovel/ de gewone. —takelen , b.
w. vs. op nieuw takelen. —takeling, Yr.
—tat , o. getal boven het vereischte ; fig.
E en overtal van bewijzen, d. meer bewiizen , dan noodig zijn. —tappen , b. w. vs.
van bet cane vat in het andere tappers Is de
wijn al overgetapt? meer tappen , dan
vereiseht wordt: De hneeht keeft een half
anker overgetapt. —tapping, yr. -tassen , b. w. vs. op nieuw tassen. -tassing,
yr. —fasten, o. V. met Z., vs. over iets
been tasten; in zekere rigting tasten: Ilij tastte
naar dezen kant over. —teekenen,
b. w. vs. op nieuw teekenen : De schilder
moat dit pot-teat overteekenen ; firvan het
acne op het andere teeken , overbrengen ,
overschrijven: Teeken dien post op de reke?ling van dit jaar over. —teekening,
VP. —tellen , b. w. vs. nog eens tellers :
Het geld ward tweemaal overgeteld. * , van
het cane op of in het andere tellen: Tel die
dukaten op daze tafel over. —telling, yr.
—temen , h. w. vs. temend overbrengen
of verklappen. —tenten, h. w. vs. teutend
overbrengen of verkiappen. - - tiegen,
angel. b. en o. w. vos. en vs. verouderd,
behalve in den veil. tijd (ik overtoog , tong
over) en in bet vet!. dw. (overtogen ,
overgetogen ,) zie Overtrekken. - tijen ' gel. zie Overtijgen. —tidgen,
ongel. b. en o, w. met Z., vs. zie Overtrekkess. —tii ten , b. w. vs. over jets
been Lilian , oyerbenren brij tilde het
knanpie den 11111,117° over in zeke rigting
Olen. *-(zieb) w. w. vos- zich door tiffen
benadeelen of bezeeren. —timmeren , h.
w, vos. van hovels met tirnmcrwerk bedekken.
—timmering , vr. —toeren o. w.
met Z., vs. toerend overgaan of overrijden:
Wij toerden de velden over. toeten, h.w.
vs. nog eens toeten; toetend tot ziehof over iets
been rocpen : Wij hebben hem straks overgetoet. ---togen, verl. dw. van overtiegen.
—togt m. het overtrekken: Hij stier f op
den overtogt. tollig, ( - er, -st,) by, en
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bw, hover) het getal, te vecl, meer dais noodig
is : Overtollige spijzen, werken, b4jken ,
woorden, letters. —tolligheid, %T.
(mrv. -heden.) het overtollig zijn overtol lig
ding, jets overtolligs: Weg met al die over-tonnen, b. w. vs. in andere
tonnen doen,
tonning vr. -toog
,
verl. tijd van overtiegen.
plants, waar men vaartuigen over een' dyk
of dam haalt , om ze een ander water to
brengen. —tooveren , b, w, vs. door
tooverij over iets been brengen: Ik kan u de
rivier mint overtooveren. --tra,ag , by. al
te traag. --trail, vvest. tijd van overtreden.
—tralien , b, w. vos, met traii6a overdekken. —treden ,
o. w. met Z.,
vs. over jets Been treden : Hij tradden, drempel over. in zekere rigting treden ; hg.
Tot iemand overtreden , ietnands partij
omhelzen of kiezen. Tot iemands gevoelen
overtreden , iemands gevoelen ornhelzen. *-,
b. w. vos. schenden , strijdig handelen
met iets, verbreken :Yen orertreedt Gods
geboden ; 's lands wetten. —treder , m.
(des -s, mrv.
—treating , vr. (mrv.
-en,) het overtreden ; misdrijf, zonde.
—treedster,, yr. (mrv. —treffelijk bv. en bw. voortreffelijk , uitstekend.
—treffelijklieid , yr. —treffen, b.
w. vos. te hovers gaan : Hij overtreft zij
broeder in het teekenen. —trelfend, by.
in de spraakk., als: De overtreffende trap
(der bijvocgelijke naamwoorden en der
bijwoorden) stelt de hoedanigheden in den
hoogsten grand voor. —trek , a. (des -s,
mrv. -ken,) overtreksei : Het overtrek van
een' stool, een bed, een knssen.-treiaien,
angel, b. w. vs. in zekere rigting trekkeu :
Trek de sehouw over, d. i, trek ze naar uwe
zijde. Zij trokken den boom naar dezen kant
over, over jets been trekken : Men trok
het rlytaig de markt over.* . vos, van bovon
al trekkende overal bedek ken : Hen overtrekt
eon bed. eene stoelen, kassens. *-, a.
w. met Z., vs. in zekere rigting trekken : De
waken trekken naar dezen kant over.*-, over
iets been trekken : trok bj Keulen den
Rijn over. —treksel, o. soort van zak ,
dien men over eon bed, enz. trek t , overtook.
—treurig, bv. al to lreurig. --trippelen , o. w. net Z., vs. over j ets been t rippelen : Zij trippelde zoo even de straat over.
zekere rigting trippelen. -troeven,
b. w. vs. met eene hoogere troefkaart eon'
slag nernen Hij troe mij over, mijne
troef over. —trof, veil. tijd van overtreffen. —troffen vest. dw. van overtreden.
— trok tijd van overtrekken.-trokken vest. dw. van overtrekken. —trornntelen o. w. met H., wanneer de voortduring „ en met Z., wanneer de plaatsverandaring bedoeld wordt, vs. tromnielend over-

pan: De inarkt overtrommelen, *-, b. w. vs.
nog eens trommelen: Trommel (lien marsch
nog eon paar maal over. —troutmen,
zie Overtromonelen. -trotsch, by.
al te trotsel). - trouwen , ken o. w. met
Z., vs. op nieuw trouwen. —tuigen , b. w.
vos, door getnigenissen of overwegende
gronden overhalen , om iets vocr waar to
houden: [emend van de waarheid eener zaak
overtaigen. Overtuigende bew ijzen aanvoeran. — taigend -st,) b y. en bw, dat
oyertuigt. —tuiging , yr. bet overtuigen;
de bewtistheid, dat en waarom men over tnigd
is: 111,j sprak nit overtaiging.-tuftmelen
0. W. met Z., vs, in zekere rigting tuimelen :
Rif is naar dezen kant overgetuimeld.
va,ak , b y . al to yank. —vaal by . a I
te vaal. —vaart,vr. het overvaren ; plants.
waar men overvaart: lk zal aan deovervaart
by a kornen. rn. onverhoedsche
aanval: Ffrij hadden op die plants van den
vijand Been' overval te due hien. '"-, plotselingo ongesteldbeid : Hsi hee ft gisteren eon'
overval gehad, en mag daarom van daag
nog niet uitgaan. —vanes", angel. o. w.
met Z., vs. in zekere rigting val len : De boom
dreigde naar dezen kant over te vallen ;
Tot den vijand overvallen, d, overloopen.

b. w. vos. verrasschen , overrompelen,
onverwaelits narivallen of aanranden : Onze
troepen werden midden in (lea nacht door
den vijand overvallen; fig. De nacht
overviel ons, eer wij to P. waren. De slaap
overviel hem midden in zUn verhaal. Door
een' storm overvallen worden. - vatting,
yr. -varen.ongel, b, en o. w-. met Z., vs. in

zekere rigting Yaren over jets been varen:
De schipper voer ons bij Kenlen (den Rijn)
over. Wij moesten te Zutphen overvaren
dewijl de brag afwas. —vegen, b. w. vs.
nog eons yegett ; over jets been vegen Veeg
het stof de straat naar over. —vernihsen b. w. vs. op nieuw vernissen.
y en , w, vs. op nienw of nog eens verven.
—verving, vos. —verwen, enz., zie
Oververven, enz. —vet, b y . al te vet.
—viji en., b. w. vs, nog- yens of andermaal
%/Teo. —vijiing, yr. —vissellent,
w. vs. nog eens visschen. —vlaanmen , o.
w. !net H., vs. in zekere rigting vlatnmen.
—vleciaten, ongel. h. w. vs, nog eens of
op nieuw ylecliten. —vleugelen, b.
w. vos. den vleugel over iets uitbr eiden : Den
vijand overvleugelen, de vleugels van het

eigene leger over de vleugels van het, vijandelijke tritstrekken ; fig. overweldigen ;
overtreden. —vlengeling , y r. —vileden on 4-el, o. w. mgt Z.,vs. in zekere rigting
vlieden: Zij vloden tot ons over. —vilegen , ongel. o. w. met Z., vs. in zekere
rigting vt:egen ; fig. Binnen eene week kom
ik tot u overvliegen.*_, over iets heen vlieden:
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De duif is de markt overgevlogen ;
overspringen , zeer snel o‘erloopen: Zij vloog
de strand over. —vlieger, m. zwaarsto
schrijfpen ; fig. man. die in jets uitmunt: Ilij
is gren overvlieger , hij bezit weinig be
kwaamheid. —vlieten, °nye& o. w. met
H., wanneer de voortduring . en met Z..
wanneer de plaatsverandering bedoeld worth,
vs. zacht overvloeijen , vlietend overloopen:
De ririer heeft op twee plaatsen overgevloeid. Het watcr.Is den dijk overgevloeid.
—viieting , vr. —vitsed, m. eigenlijk
de (had van overvloeijen (oul. overvloe
d e n); dock enkel eene grootere hoeveelheid van jets, dan men ter bereiking van
zekere oogmerken noodig heeft : Er is dit
friar geen overvloed va n goede aardappelen.
Alles in overvloed hebben,bezitten. Ira over..
vloed leven. Ten overvloede aril ik u dit nog
zeggen, d. ofschoon bet wel niet volstrekt
noodle; is, evil ik u eehter (lit nog zeggen.
De Koren des overvloeds, in de schoone
kunsten ,een gedraaide horen met Werner),
vruchten en andere voorwerpen gevuld om
overvloedaan te duiden. —vioedig (-er,
-st,) b y . en bw. meer dan toereikend %foor het
doel , ruim, rijk : Een overvloedige re yen
oogst. Overvloedig met of van icts voorzien
wezen.
vr. —vioediglijk bw. —vioeiljen , o. w. met
wanneer de voortdur ! ng en tnet Z.,
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,
vloeijend overloopen : Deze rivier heeft dit
fear driemaal overgevioeid. Het Lissawater is den weg overgevloeid; fig. Mijn hart
vloeit over van dankbaarheid.-vioeijing,
yr. —vioeken, b. w. vs. door v loekwoorden over jets been voeren: fraartoe die godslasterlijke teal yij latet nqj limners de
rivier niet overrloeken? —vioeren, b.
VI . vs op nieuw vloeren. —vioering, yr.
—vlotten b. w. vs. in zekere rig tint;
y!otten : Die boomen worden naar Gelderland orergerlot. -, over jets been vlotten :
flout den Rijn overvlotten. by.
al Le dug. —vingten, b. w. vs. in zekere
rigting vlugten ; over jets been vIngten: H
is de weide overgevlut. vochtig , by.
al te voehtig.
vocalen ,
w. vos. te
sterk voeden : overvoedt hare kinderen.
—voederen, b. w. vos. te sterk voederen,
zie Overvoeren.—voedering Yr.
—voeding, vi'. —voeren, b. W. vs.
op nieuw voeren: Die geheel2 mnur behoort
overgevoegd te worden. --voeging, Yr.
—voeren , b. w. vos. te veel voeder
geven :
overvoert uw nee. —voeren
b. w. vs. in zekere rigting voeren: IJij voerde
Otis naar Engeland over, wear wij Brie
maand bleven. *-, over jets been voeren :
Een goedhartige schipper voerde ons den
Rijn over. ' lien Wilde ons voor niet minder

Over
dan twee gulden overvoeren, d. i. over de
rivier voeren. -voering , yr. -voering,
yr. bv. al te vol. —volgen 9 o. w.
met Z , vs. over iets been volgen: Hij is ons
de heide overgevolgd. —volledig,
meer dan —voos , b y . al te voos.
—vormen, b. w. vs. op nieuw vormen;
—vorming, vr. —vonwen ongel.
w. vs. nog ears of op nieuw vouwen.
vonwing yr, —vraag , yr. in het
kaartspel , hoogere vraag: Is dat eerie ov ervraug? —vracht, vr. grootere vraeht „
dan bepaald is of gevoerd kan worden.
—vragen , gel. en °vet. h. en o. w. met
H., vs. in het kaartspel , hooger Yeager' :
Vraagt gij zulk een spel over? Piet vroeg
,rnij over. Zij vroeg over. *-, b. w. vos. te veel
yragen: De man overvroeg ons (3 nv.) wel
een' gulden , meer dan de helft. -vrat
veil. tijd van overvreten.'vreten (zich), w.
%v. vos. te veel vreten : De kipper? overvreten
zich. by. al te vriendelijk. —vrijven 'Lie Overwrijven.
--vroeg, by. en bw. rneer dan vroeg, al
te vroeg. —vroeg, verl. tijd van overvragen. —vratchtbaar,, by. al te vruchtbaar. waag, vr. overwifft.-waaijen,
gel. en ongel, w. met Z., vs. door den wind
in zekere riving over lets been naar elders
gevoerd worden : Die bui zal reel spoedig
overwaaijen ; overgaan ophouden ,
yerdwijnen: Die onlusten zullen wel overwaaijen. #-, b. w. vs. van den wind, in zekere

rigting of over jets been voeren, drijven of
jagen —waard, by. meer dan waard :
Uw paard is dien pros overwaard. -waggefien , w. met 1e, vs. waggelend overgaan Wij zagen hem de brag overwagw. w. yes. zicit
gelen. —walker"
door te veel waken benadeelen
zallen
ons niet overivaken. b. w. vs.
nog CMS of op nieuw wolken. -dual men,
W. met H., vs. in zekere rigting waltnen.

"-, o. w. vos. met walen overdekt worden.
—vvalsen , b. w. vs. op nieuw walsen.
*-(zich), w. w. vos. zielt door waken bena&den : Maria is nog te bed , zij heeft
gisteren orerwalst."-, w. met Z., vs. in
zekere rigting of over jets hero waken.
—wa,nd.elen , o. met Z., vs. in zekere
rigting wandelen ; over lets been wandelen :
Zij ziju de wallen overgewandeld. '-(zich) ,
w. w. vos. zieh door het waade!en henadeelen
die zeer vermoeijen. —verrannen, w.
vs. nog ems of op nienw %,annen. —wanning, vr. —wantronwig, by. al te
wantrouwig. —warm, by. al te warm.
—warlike's, b. w. vs. nog erns warmer/.
—warming, yr. —wasemen , b en
w. met Z., vos. met Nvasein overdekken of
overdekt worden. —wasschen, ongel. b.
w. vs, nog tens of op nieuw wasschen: Dat
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tinnen is niet schoon, gij moet het overwasscheu. (zieb) , w. vos. zich door
wasselien benadvelen. ----wassching 9 vi'.
—wa gg er', U. w. vs. nog eens wassen , d.
i. met was bestrijken of latex doortrekken.
—wassen, ongel. o. w. met Z., vs. in
zekere rigting wassen : De takken wassen te
veel naar uwen kant over. 4E-, o. w. met Z.,
vos, rnetiets wassends bedekt worden. -wateren , b. w. vs. nog eens wateren door
wateren doers overloopen: Het kind heeft den
vos. overpissen.
pot overgezvaterd.
—week, by. al to week. —weeken
h. w. vs, nog eens weeken. —wegen
ongel. b. w. vs. nog eens wegen , nawegen:
Ik heb de kw/fie orergewogen. o. w. met
H., vs. meer wegen, dan gevorderd worth:
Dat brood weegt een pond over; fig. dat weegt
over dat gaat te ver. Z71ne gierigheid weegt
over, gaat te ver. Die redenen :alien bij hem
overwe,o,wit, d, i. hem als de gewigtigste
voorkomen.*, b. w. yes. overdenken , overpeirtzen , overleggen Eene zaak, rijpelijk
overwegen. —wegend, by. fig. gewigtig ,
wigtig, beslissend. —weging, y r. (7nrv.
-en,) bet overwegen ; overdenking , overpeinzing. —wel , by. en bw. meer dan wel.
—weldigen, b. w. met geweld in zijne
magt krijgen of overmeesteren : In korten
tijd overweldigde hij verscheidene steden.
Men overweldigde alien, die men ontmoette.
—weldiger, in. (des -s, mrv. -s.)
—weldiging, y r. —weldiggter,
yr. (fire. -s.) —welfsel, o. verwelfsel.
—wellen o. V. met H., wanneer tie
voortduring , en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt , wellend overloopen. —welven, b. w. vos. met een
gewelf overdekken? is de kelder overwelfd?
welving, y r. —wenden, h. w. vs.
in zekere rigting wenden: Wend het naar
dien kant over .*-. nog eens wenden. -wending, y r. -wenken , b. w. vs. wenken
orn over te komen. —wentelen, b. w.
vs. in zekere rigting wentelen ; over iets heen
wentelen : Die zware steenen werden met
moeite het plein overgewenteld.
o. werk boven het gewone of bepaalde: Wij
ontvinyen drie gulden voor het overwerk.
—werken, o. w. met H., vs. boven den
hepaalden tijd of de vereischte hoeveelheid
heelt twee wee overgewerkt.
werken
b. w. vs. over jets heen werken nog eens
werken. *-(zich), w. NV. vos. zich door te
hard of te yea werken benadeelen : Iii) had
rich overwerkt, Jan is een luije kerel, die
zich nimmer overwerken zal.
y r. —werpen ongel. b. w. vs. in zekere
rigting werpen : Werp de bill naar dezen
over jets been werpen:
kant over.
over. —wetten,
svierp het geld de kamer.
b. w. vs. nog eens wetten : Dit rues moet

Over
overgewet worden. —wetting, y r. -weZen, onreg. 0. NV. met Z., vs. zie Overzijn. —wieden , b. w. vs. nog eens of op
nieuw wenden : Laat het meisje (lit bed
overwieden, het is nog vol onkruid.
ding, yr. --wigt 9 o. hetgene boven een
bepaald gewigt aartwezig is : Wij hidden drie
pond overwigt ; fig. grooter invloed : Een
beslissend overwigt in den read hebben ,
verkri'igen , erlangen. —wigtig, by.
zwaarder, dan noodig is of gevorderd word!,:
Overwigtige dukaten, rijders. —wigtigheld , yr. —wijd by. te wijd. —wijken ongel. o. w. met Z., vs. over jets been
wijken : De vijand is de heide overgeweken.
—wijs by. al te wijs. —wijzen ongel.
b. w. vs. in zekere rigting wijzen Hij wees
ons naar (lien kant over. over lets heart
wicizen: De vrouw wees hem de markt over.
—willen, onreg. o, w. met H., vs. met

nitlating van een ander ligt te radea werkw.,
als: De paarden wilden de brag niet over
(gaan); fig gemeenz. De kar wil de brag
niet over , d. zij kan er niet overgebraeht
worden. -winden, ongel. b.w.vs. op nienw
minden ; van het eene op bet andere winden:
Wind het garen op een' anderen klos over.
met een' haspel (zie liaspel) overtrekker); nogrnaals of op nieuw winder).
—winding, yr. zie
Overwenken. —winnaar, m. (des
-s, mrv. -s, -aren,) —winna,res yr.
(mrv. -seti,) die overwint ofeene overwinning

behaalt. by. te overwinnen.
—winnelijklieid, yr.—whiners
ongel. b. NV. vs. boven zijne uitgaven winnen
en dos overhouden of overleggen : wint
jaarlijks wel duizend gulden over; fig.
telen: Kinderen overwinnen. "-, yos. door

inspanning zijner kraehten rneester worden of
in zijne magt krijgen, overmeesteren , te coder
brengen : Een' vijand overwinnen. Alle
zwarigheden overwinnen. 27:i was niet in
staat one hare driften te overwinnen, te
beteugelen. De yank overwon mij. —winning, yr. (mrv. -en,) het overwinnen of
vermeesteren;het overwonnene:Zijn dood was
oorzaak, dat al zijne overwinningenspoedig
wader verioren gtitE,Yen. —svinst, yr.

hetgene men na de gevorderde uitgaven van
zijne verdienste overhoudt: lEtj kelt titans
van zijne vroegere overwinsten;fig.jonggeborene van gebuwde lieden. --svinteren,
o. W. met H., y es. den winter doorbrengen:
Wij zijn voornemens , op Siciliê te overwinteren. —wintering, yr. -wippen,
o. W. met Z., vs. in zekere rigting of over
iets heen wippen: Zej w •pte voor een half
nut. (le groote markt over. b. w. vs. over
jets been wippen. —wisschen, b. w. vs.:
nog eens wissehen ; over iets been wissehen.
—wissching„ yr. —witten , b. w.
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vs. op nieuw witten. 4f-, vos. op de gansehe
oppervlakte witten. —witting , yr. -wo gen , veil. dw. van overwegea. --won,
veil. tijd van overwirmen. ---woven, 0. w.
met H.,vs.boyen den bepaalden tijd wonen:ffij
woonde nog eene maand over , dewijl het
huis niet verhuurd was. —wonneling,
zie Verwonneling. -wonnen, yea.
dw. van overwinnen. —woog veil.
va:i overwegen. —wortelen o. w. met
Z., vs. zijne wortels irr zekere rigting verspreiden : Die ijpen zijn verbazend naar dezen
kant overgeworteld. —wrang, b y. al te
wan. —wreed by, al te wreed , meer
dan wreed. —wrijven , ongel. b. w. vs.
no; eens of op nieuw wrijyen : De stoelen
zijn nog met overgewreven, —wrijving,
—wroeten b. w, vs. in zekere
rigting wroeten : De molten wroeten de
Garde steeds naar dezen kant over. -wulfsell zie Overwelfsel. —wtalve ,
zie Overwelven. , yr.
overwelving. —zaaijen, b. w. vs. nog eens
of op nieuw zaaijen: Een' akker overzaaijen.
vos. over de geheele oppervlakte met zaad
bestrooijen , bezaaijen : Een stuk tuingrond
overzaaijen ; fig. Met sterren overzaaid.
te yeel bezaaijen : Het kontt mij voor,, dot
gi,j dien akker overzaaid hebt. -zaaijing,
yr. —zabberen , b. w. vos. bezabberen.
—zaeht, by. te zaeht , meer dan zacbt.
—zakken, b. w. vs. in ;Mere zakken
doen : Die haver moet overgezakt worden.
1*-• o. w. met Z., vs. in zekere rigting zakken :
De muur zakt naar dezen kant over. -zakhing , yr. —zaiven b. w. vs. nog eens
of op nieuw zalyen , berzalven, vos. op de
gansehe oppervlakte zalyen: Met heilige olie
overzalven. —zalving, yr.-zamelen,
ba w. vs. bijeen zamelen en overhouden : Hij
heeft weinig overgezameld. -zameling,
vr..zat,bv. meer dan zat. -zedig, b y. al te
zedig. —zeepen,b.w.. vs. nog eens zeepen.
—zeeping, yr. —zeesch , by. over de
zee gelegeri , of van daar herkomstig: Onze
overzeesche bezittingen. —zegelen, b.
w. vs.nog eens zegelen. —zegeling, yr.
—zeggen, onreg. b. w. vs. nog eens
zeggen; overpraten, overbrerigen, verklappen :
Hij zegt alles aan zijne 7 noeder over.
—zeiten o. w. met Z., vs. in zekere
rigtirig zeilen : We z ijn van daar in vier
lagen naar Engeland overgezeild. over
ets been zeilen : We zijn in vroegere jaren
meer don eens het Haarlemer meir overgezeild."-, b. w. vos. omver zeilen : Wij overzeilden eene turfpraam. —zeiling , yr.
—zenden ongel. b. w. vs. in zekere
zenden : Men zond een' serjant met
zes man naar B. over. 2s-,aan iemand zenden:
Wij zullen onzen boekhouder morgen overzenden. Bet geheele bedrag werd in wissels
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en banknoten overgezonden. *-, over jets
been zenden : Men heeft hem de zee overgei
zonden. Die koopmon zal zijn , reiziger
de gansche Veluwe overzenden, om vette
schapen op te koopen. —zender, m.
—zending yr. —zendster, yr.
—zetbaar, by. vertaalbaar. -zetster,
yr. die overzet. —zetten, b. w. over jets
( bij. eene rivier) been zetten of yoeren: Is
Kier ook ient2nd te vinden, die tnif dadelijk
overzetten (d.i. over de rivier, zetten. ) kan?
rk werd ,niettegenstaande het stormachtige
weer, aanstonds met de pont overgezet.*-,
naar den anderen kant zetten: Toen zette hij
zijra kasteel (in het sehaakspel) over; fig.
van de eene in de andere taal zetten , d. i.
vertalen Wie heeft dat boek overgezet ?
( Eerie Duitsche kostsehoolhouderes is te
Zutphen oorzaak geweest , dat aldaar
verscbeidene dames zeggen: Wie heeft dot
boek overzet?) * o yerlaten , afstaan , verkoopea : Wilt ge mij die koffie overzetten?
o. w. met El., vs. bij boekbinders, smetten.
—zetter, m. vertaler. —zetting, yr.
het overzetten; vertalinp;. —zieden,ongei.
0. w. met H., wanneer de voortduring, en met
Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
wordt,overkoken. —zieding, yr. -zien,
onreg .o w.metH.,vs.over iets been zien: Kant
gij den heuvel overzien? *-, in zekere dating
men: Zij zag naar dezen kant over. b. w.
vs. overlezen om van buiten te leeren : Gij
moet awe les nog een poor maal overzien.
4*-, over bet hoofd zien , voorbij zien : Ik heb
dat bij het lezen overgezien. vos. van
alle z'iden bezien: Hij overzag de manschappen. Van dezen berg overziet men de geheete
stad ; fig. berekenen: Wie kan de gevolgen
daarvan overzien? —zienbaar by . dat
overzien kan worden. —ziening, yr.
—ziften , b. w. vs. op nieuw of nog eens
ziften. —zifting, y r. —zigt o. het
overzien ; fig. naauwkeurige beschouwing:
Voor de uitgave zijner gedichten stelde hij
een naauwkeurig overzigt te werk.
uittreksel : Een kort of beknopt overzigt.
—zij —zijde yr. tegenovergestelde
zijde: De overzijde is van weinig belang.
Ann de overzijde (eerier straat, eener gracht,
eener rivier) wonen. —zijdseh , b y . die of
dat van de overzijde (inzonderh. eener rivier)
is , van daar komt, of daartoe behoort. Op
eenige plaatsea van den Veluwezoom noemt
men degenen , die uit Overijssel komen :
Geenszijdschen,. —zijn, onreg. o. w. met
Z., vs. over jets been zijn , eigenlijk met
uitlating van een ander Iigt te raden werkw. ,
als: De schuit is over of de rivier over.
(gevaren). Het schip was over (gezeild);
fig. De pijn is over (gegaan), heeft opgehouden. Er was een gulden over, d. te %Tel.
Er is nog eene fiesch wijn over (geschoten,
88
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gebleven). De storm is over, heeft opgehoudat men bij Gene som voegt , om ze vol te
den. Mijne doehters waren over (gekomen). i maker). —Jen , b. w. betalen , doch winig of
—zIlveren , b. w. vos. verzilveren. -zil- niet in gebruik; van bier: fig. in ceo' algevering, y r. —zindelijk by. al te
meenen zin , tevreden stellen : remand met
zindelijk. —zingen, ongel. b. w. vs. nog
schoone offraisije belotten paaijen.
Bens of bij herhaling ziugen : Zing dot lied Vaaijen , b. w. zeemanswoord: Ben sehip
nog eens over. —zitteu ongel. b. en o.
paaijen, d. i. dat gedeelte met harpies
w. met H., vs. bliiven zitten : Den geheelen
bestrijken, hetwclk order water gaat.
nacht orerzitten. —zoeken onreg. b. en Vaaitje , o (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
o. w. met H., vs. overal zoeken: Ilebt gij den
paai.
solder ook overgezorht ? —zoet, by. te Vaal , m. (des -s, mrv. -paten,) een meer of
zoet, meer dm) zoet. —zoineren , o. w.
minder lang sink hoot of steep, hetwelk in
met II., vos. den zomer doorbreng en : Waar
den grond wordt bevesti.;c1 en tot onderseheihebt gij verleden jaar overzomerd? -zout,
dene oogrnerken dient: 'Palen in den grond
slaan of heijen. Amsterdam is op palen
by. al te zout, meer dan zout. —zonten
gebouwd.*-, grenspaal, grens: Bet gesehiedb. w. vs. op nienw of nog eens zouten.
vos.
te sterk zonten. —zouting yr. —zuide binnen onze palen, binnen onze grenzen;
nig , by. al te zuinig. bw. om
fig. bepaling, als : Paal en perk can lets
stellen, een einde aan iets makes en het voor
die reden, uit Bien hoofde. —zwarten,
het toekomende beletten. leinand peal en
1). w. vs. nog eons of op nienw zwarter.
perk stellen, heat betengelen. Een' peal
—zweepen , b. w. vs. met eene zweep
stellen, bepalen. Binnen de paten bluven ,
over jets drijven : Men zweepte den bedrieger
de nzarkt over. —zullen, onreg. O. NV. vs.
binnen de grenzen blijven van iets. Buiten
de palen gaan, De palen te bniten gaan, zich
met nitrating van een ander ligt te raden
te !mite, ' gaan, zich rnisdragcn. Dat is een
werkw., als: De wagen zal de brag over
(gerrden , gebracht worden). Hij zal de
peal boom water , dat is zeker.*-, geeselpaal:
Zij is reeds tweemeal aan den peal geweest.
markt over (gaan). —zweinmen, ongel.
--bring, yr. brug op palen , tegenstell. van
o. W. met Z., vs. in zekere rigting zwemmen :
schipbrug, enz. —gat, o. gat, waarin een
Hij zwom near den anderen kant over.
paal geweest is of gesteld zal warden,
over eene rivier, enz. been zwemmen: llij
--geld, a. geld, hetwelk van schepen voor
zwom bij Olst den IJssel over. *-(zich), w.
het onderhoud van paalwerk betaald moet
vos. zich door te veel zwemmen vermoeijen
worden. —limit, o. bout voor palen , of dat
en daardoor benadeelen. --zwikken
men tot palen bezigt. —meester,, m.
o. w. met Z. vs. in zekere rigting zwikken.
ontvanger van het paalgeld. —morsel,
—zwom., vent. tijd van overzwemmen.
yr. mossel , die in eene met paalwerk omgeven
—zwommen verl. dw. van over.
kreek wordt gevangen. —steen , m.
zwemmen.
steenen grenspaal. —tje, o. (des -s. mrv.
I.
-s.) verkleinw. van paal. —vast, be. en bw.
zoo vast als een pawl; fig. ontwijfelbaar, anp , de zestiende letter van het alphabet en de
betwistbaar. —vverli , o. menigte ingetwaalfde van de medeklinkers. Zij is eene
beide paten , hetzij om er een gebouw op to
lipletter,behoort tot de seherpe medeklinkers
zetten„ am er dijken mee te versterken, of om
en is verwant met de zachte b, in welke zij
er sehepen aati vast te leggen. —worm ,
overgaat, wanneer ze door b of d gevolgd
In. worm, die het paalwerk verslindt.
wordt: Loopbaan, kropdansel , rev kop
boonen, slap door luiden loobbaan , krob- Paander,, yr. (ntry. -s,) eene teenen mand .
eigenlijk broodmand.
dunsel, Lob boonen, stab door. *-, vr. (mrv.
p's,) naam der letter : Erne hoogduitsche p. F'aap , m. (des -5, mrv. papen,) beleedigende uitdrukking voor priester of geestelijke :
verkorting van het
*ra 9 m. (des -s, mrv.
De papen ste/en overal hen' news in. De adel
nitheemsehe woord papa, vader.
en de papen hebben steeds getracht, de
J'aadje, 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
volken op den nek te trappen ; fig. als
pad, o. Wie bet Fransehe page aldus scltrijft,
sebeldnaam , papist. —je , o. (des -s,
geeft aanleiding tot eene verkeerde uitspraak.
mrv. -s,) verkleinw. van paap; popje van een'
Men behonde de Fransche spelling of rive
zijdeworm, anders cocoa geheeten; in
zich naar de uitspraak en sehrijve pazje.
sommige streken de naam van een vogeltje.
Vaal, m. (des -s. mrr. jet,) gemeenz. rep
-seta, bv. seheldwoord,pausgezind. -seine,
bejaaril man: Die paai trouwt op zija' onden
In. en vr. (des -Q, mrv. -n.) pan.sezinde.
Jag nog eene fengdige vronw.
—schgezind , bv. paus3 ezind. —selltermijn ‘au 1,;;taling:
Taal, vr. (iris =.
Ineid , vr.
irannrer verrait de Perste paai ?
beloofde ors, bij paagjen te zullen betalen. Paar,, 0. (des -s, nut/. paren , en , na een
bepalend teIw. veelal -,) twee biker) hoorende
-j ement, 0. (des -s, mrv. -en.) klein geld,
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IPaar

voor wserpen van eene soort
itizonderh.
wanneer zij van nature bii elkander behooren:
Een paar levendige Doyen , lange Doren ,
donne beenen,dikke armen, poezele waigen,
:ware bakkebaarden , hooge schouders
breede handen. Twee paar laarzen. Zes
paar handschoenen. Drie paar pantoff els.
Zes paar kousen o gespen handlubben ,
overinouwen. Een paar ossen , paarden ,
die samen voorgespannen worden. *-, iron,derh.twee bij elkander behoorendeschepselen
van beiderlei geslacht: Eta pwzr duiven
ooijevaars. Zes paar dansers , d.
zes
datisers en zes danseressen. 4-, twee gclitiwde
lieden : Zij zultenweldra een paar worden.
Een gelukkig paar. *-, twee dingen , wellte
bij het schikken of tellen samengetiomett
wordy]]
volyden in paren , bij paren ,
paar en paar. Paar aan paar, oischoon
yeel in gebruik, is minder joist; fig. eenige ,
ettelijke: In een paar woorden. Een paar
appels , pruimen, honden , menschen. *-,
bw.
Wat raadt, gij paar of onpaar ?
vaard, o. (des -s, mrv.
een viervoetig
dier met ongespleten hoeven , met manor
en een' langharigen staart , hetwelk tot
verscheidene eindcn gcbruikt wordt: Het
mannetie van het paard beet hengst,
het wijfie merrie. Paarden houden.
De man koudt koets en paarden. Een
fraai span paarden. Goed te paard zitten.
Te paard rijden„ Menigeen client hever te
paard, dun te voet. Te paard blazen , d.
Hazen om op te stijgen ; fig. Zoo sterk als
een paard , zeer sterk. Sprw. Paarden ,
Welke de haver verdienen , krtjgen ze niet ,
de verdienste worth niet beloond. 1k vrees ,
dat het hinkende paard aehteraan zal
komen , zie Binken. iemand te of op
het paard kelpen , hem voorthelpen , zisin'
toestand verbeteren. lemand te paard alien
of
beuren , eene te hooge gedachte van
iemand koesteren : iemand te hong roemen
te veel voor iemand doer. Men moet een
gegeven paard niet in den bek zien , op
een geschenk moet men Beene aanmerkirgen
maker zie ook Oog Berijden en
enkel
Struikelen.
Houten
paard, een werktuig, waarop men inzonderb.
soldaten plaatst , die gestraft moeten worden.
—ebek, rn. —ebloeirn, yr. horide—ebloemensalade, vr.
molsalade. —eboer m. boer, die een of
meer paarden houdt. —eboon, yr. soort
van kleine boon, —eborstel, rn.

Vaarm
–ehandel,m. –ehandelaar m.
9 .
—ehoef, m. —ekarn , rn. –eken ner,
—ekennis , yr. kennis van
paarden. —eken.tel, m. -eklaauw,
rn. onjuiste oaam voor paardepoot , zie

lataauw. —el-deed, 0 -etinecht,
rn. stalkneeht , palfrenier. —trooper, rn.
—ekop , rn. —ekracht vr. kracht
van eel ' paard ; fig. zoo veel kracht , als
een paard ondersteld wordt te hezitten :
Een stoomwerktuig van tachtig paarde krachten.
o. Leer van
paardeyel. —eleeren
onverb. by.
—eitijn, vr. liju , waaraan een paard
eerie schuit , enz, voorttrekf. —elip, vr.
— eninia,ag vr -essitat-

kelaar, m. -erna,rkt,vr. ezneesm.
ter,
paardenarts.
vr.
emest
—ezn;ddel
o.
einist, in. —en o.,w. met
paarden
gebruiken, orn sehepea, enz. voort te trekkers.

—enarbeid
tn, —enarts
enartsenij, vr. —enartsenilkunst , yr. —enek,m. —eneus, rn.
—enverhuarder, m. —epis vr.
—epoot ,
—erug m. -esrnid,
m. hoefsmid. —estaart,
staart
van een paard ; een gewas, anders schaafstroo genotirrid ; bus Lingo paardeharen
bij de Turksche Bassa's , van welke de voornaamste zijn , die Brie bossen rnogen voeren
en Bassa's van drie paardestaarten heeten.

—estal, rn. —estoesterij , vr.
—estront, rn. —estroo, 0. —etanell,
-eteelt, vr. —etoorn., rn.
ni.
—etuiseher,9 m. —etuischerij,
yr. —evel., 0, —evet o.
yr. —evilder m. —evieesch, o.
vleesch van een paard ;
gerneenz. zegt
men van eel'' , wilden knaap : Het lijkt wel,
dat bij paardevicesch gegeten heeft
—eviieg, yr. eene soort van brems.
—evoeder —evoer o. —evoet,
m. voet van een paard; thrive!.
hobbelvoet. —evolk, o. ruiterij, —evracht,
, o. paardewed, -ewed,
vr.—ewater
.
o. _ewerk, o werk , dat met paarden
zwaar werk. -ewrikke,
verrigt wordt ;
vr. soort van wikke.
ezadel ,

—eziekte, yr. —ezoen

m.

fig.

oorveeg. —je, o. (des-s, mrv.-s,) verkleinw.
Hij is geweldig op zijn
van paard
paardje, hi; stelt zieh hevig te weer, is
zeer driftig. —anensch, o. een twijfclachtig WCZCI1 half paard en half tnensch,
– edartn,m.–edek, o. –edeken, centaur. –rijden 0. –rajder, rn.

–rijdster, vr.
vr. –edief, m. –edieverii, vr.
–edokter, m. –edronk, I'aarl, (mvr.-en,) parel. —emoer,
–edrek rn. –efokker, -m. enz., zie Vaarelmoer, enz. –en ,
–efokkerij yr. –egetuig, o. zie rarelen.
—ehaar, 0.
Vaars,(-er,—ste,) by. purperachtig, violetm.
ster, m. —eharen 9 onverb, b y.
k le twig: Paars lint, Zij werd paars in'tgezisto
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Paars
Paatsgewijze bw. bij of in paren ,
twee en twee.

Paarsheid, yr. paarse kleur.
Paartje , 0. (des -s, wry . -s,) verkleinw.

Paf
o. –enhals, m. –enhok, m.
-enoog, o.–estaart, m. -eaten,
y r. –estront, m. –etong, m.
–eveer, y r. –evleugel,
—evoet, vr. (mrv. -nen ,)
wijfje van den paauw. —innetje, o.

van paar ; in sommige streken , tweelingen :
De arme vrouw is van een paartjen in de
(des -s, mrv. -s ,) verkleinw van paauvvin ;
kraamgekomen.
fig. praalziek meisje. --tje, (des -s,
Paasch, yr. ongebruik, paschen. achmrv. -s ,) verkleinw. van paauw.
ten, o. zondag na paschen --avond,
m. avond voor paschen. —best, o. fig. Paclit, y r. (mrv. -en,) vroeger een verdrag
waarhij men het genot van de opbrengst of van
gemeenz. beste kleeren : Op zijn paascheene geldsom van den eigenaar gedurende
best gekleed zijn. —beurt yr." preekeen' bepaaldea tijd verkrijgt Een stuk
beurt op paschen. —bloem yr. naam
lands in pack hebben kt ijgen nemen,
van onderscheidene bloemen , die gemeenlijk
geven,*-, pachtgeld : De paeht betalen. *-,
omstreeks paschen bloeijen.-broodo.brood,
impost , belasting &eh weliigt niet meer in
dat bij de Joden op paschen gegeten en
gebruik : De pacht van een maker brandeenkel van tarwemeel en water gebakken wordt
wijn. --cedel, —ceel, yr. huurceel.
ter herinnering aan de ongehevelde broaden ;
—en, b. w. in pack nernen ; inzonderh.
brood , dat op paschen gegeten wordt,
van landerijen , pachthoeven , en dergelijke,
gemeenli j k met krenten er in , waarom
terwip men huren bezigt met opzigt tot
• het, vooral op bet land, ook krentehrood
dingen,die men enkel ten gebruike ontvangt.
beet. o. bont gekleurde
*-(zich) , w. w. in: Zich rijk , arm pachten,
en gekook te eijeren , welke men elkander op
door het pachten rijk arm warden. —er,
bet paaschfeest pleegt te schenken, een
In. (des -s, mvr. -s.) die iets in pacht heeftgehrtrik dat in de Roomsche kerk ontstaan
of necmt.; vroeger bad men : Pachters van
is , daar men na het eindigen der vaste en de
de belastinqen. –ersdoclater, yr.
weder verkrcgene vrijbeid om cijeren en
–ersvrouw, y r. –erswedu-we
vleeschspijzen te mo lt en eten , op paaschy r. –erswoning yr. –erszoon
avond geheele manden vol gekleurde eijeren
m. —geld, o. pack, som Welke men
laat wijden en gedurende de geheele paaschden landheer betaalt. —hoeve, yr.
week daarmede versiert. —feest o.
gepachte boeve. -ster,vr. (mrv. -s,) die iets
—gast, m. —gezang ,o. —koek
m. paaschbrood. —lam, a. lam , dat
in pacht heeft of neernt. —tijd m.
vroeger bij de Joden op het paaschfeest Pad, 0. (des -s, mrv. -en ,) weg inzondcrh.
voor voetgangers , en ook voor lieden te
niet bijzondere plegtigheid werd genuttigd
paard , doch niet voor rijtuigen : Dit pad
ter herdenking van den uittogt hunner
loopt over eene uitgestrekte heide. De pavoorvaderen nit Egypte. —maandag*
den in uw' tan zijn te srnal;fig.Het pad der
m. tweede paaschdag. —markt, yr.
deugd bewandelen. Op het regte pad zijn
—nacht, m. nac h t voor paaschen.
—preek * yr. —tijd, m. —vacangemeenz. Op een pad zijn, uitzijn,
tie , yr. —vuur, o. vrengdevuur,, dat Pad , yr. (rnrv. -den ,) padde. —de, yr.
-n ,) een klein viervoetig dier , 't welk
men op bet paaschfeest of op paaschavond
opzwelt , als bet boos wordt ; van frier zegt
in vele streken op het vrije veld ontsteekt. In
men fig. inhet gemeenz. 'verkeer van iemand,
de Roomsche kerk werd van oudshcr op
die geweldig toornig werd : ffij zwol o p als
paascbzondag al bet onde vuur uitgedaan ,
n nietrw dat men in de kerken van gewijde
eene padde. Wegens hare naakte fluid zegt
lampen of kaarsen bekwam , aangestoken.
men fig. Hij is van geld voorzien als
eene parlde van vedren. —degif,
—week, y r. —zondag, m. eerste
paaschdag.
—degift, o. —deltaar, o. waarschijn”Paatje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
lijk eerie verbastering van poddehaar. —depa (papa).
steen, in. versteende zeewolfstand , welke
l'aauw m. (des -s, wry. -en) , een
dozen naam beeft gekregen , dewij I men
rneende , dat hij in den kop eener pad werd
oorspronkelijk nitheemsche vogel met een'
gevonden. destoel , m. kampernoelje ,
vederbos op den kop, en met een' langen ,
inzonderb„ de vergiftige, als hadden er padden
fraai geklenrden en met oogen bezaaiden
op gezeten. —detje, a. (des -s, mrv. .s,)
staart , dien hij als een' maaijer uitspreidt,
verkleinw, van pad , padde.
wanneer hij , zoo als men 't noemt , pronkt
en langzaam en deftig voortstapt ; fig. ffij Paf, tusschenw. waardoor men een , zachten
stapt of is zoo hoogrnoedig (as een paauw.*-,
val uitdrukt, waarvoor men pof zcgt,
wanneer hij graver en sterker is, nit welke
naam van een zuidelijk gesternte. —ebek,
m. – edrek, m. –ekop 9 m,
beide woorden men pofpaffen heeft gevormd :
– emaag, vr. –enei
Paf. daar lag laij !*-, m. (des
rimy . -fen,)
–enest
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Paga

rata

-.4;0e.] , o. rued, dat gepakt wordr.
{Fluid van een geweerschot , van een' slag of
—Itaak , ni. hank tot bet maken van
vat Hebt gij dien paf gehoord? ; slag.
pakken. —huis , 0. bergplaais voor koopdie zulk een gelnid voortbrengt : Hij kreeg
waren. —huisdah, o. -huisdeur, vr.
een' paf. die hem deed zuizebollen. -,
--huishitur,, yr. —huisjongen ,
(-fer. -st.) by. hot. opgeblazen , slap,
m.-huislkeider,, m. -huisknech4
pafferig, fig. lusteloos , loom . —fen , o. w.
m. —huisna eester, rn. —la uissleumet H. paffen geven : Er lustig op pagen.
fel , m. -huisvfmmer, m.—huiszol.(-er, -st,) by.
*-. schietert. —fig
der, m.-je, o. (des -5, mrv. -s,) verkleinw.
par. —figheid , yr. —zak, m. dik
van pak. --hamper, yr. bij papiermak.
zwaar en log menscb.
kamer , waar bet papier wordt uitgebonden.
Pagadet, yr. (mrv. -ten.) eene ditilmet een
—has, —1kast , y r. kast , waarin men
groot vleezig nitwas op den netts en met roode
goederen pakt. --kelder, m. kelder,
oogen. —je, o. (des -s, mrv. s,) verkleinw.
waarin met) goederen bergt. —ken, b. w.
van pagadet.
grijpen en vasthouden . hetzij met de handen,
rage, m. (des -s, mrv. -s.) een veelal adelijk
klaauwen of tanden : [emend bij de lurven ,
jongeling , welke tit de bijzondere bediening
bij de ooren, bij den kraag pakken. De hond
van eerie aanzientijke personazje is aangcsteld.
pate den Baas. De adelaar pakte zijne
Lie raadje.
prooi met de klaauwen. *-, vatten en in de
-'s.) bladzijde.
*Vagina , vr.
gevangenis zetten : Hii is gisteren gepakt.
Pais , ni, (vanden-,) vrede. WEILAND noemt
*-, vetscheidene Bingen op elkatider leggen,
het verouderd. In vele streken van Nederland
hetzij in eene holle ruinite , or zoo , dat de
komt bet nog dagelijks voor.doehmeestalpeis
opeengelegde voorwerpen van buiten met een'
nilgesproken ,b. v. Laten we peis maken,
band , een' dock , enz. te zame n gehouden
d. laten we voortaan eensgezind wezen.
worden : Men pakt waren in eene kist,
Pak, o. (des -s, mrv. -ken) verscheidene saatnharing in eene ton , klee'ren in een' koffer ;gevoegde en van buiten met elkander vervan hier : Zi jn' koffer pakken , d. i. zijne
bondene dingen, inzonderh. wanneer ze digt
goederen daarin pakken ; fig. Zijne biezen
opeen gedrongen zijn : Een pak boeken ,
pakken , doorgaan , met stifle trom vertrekbrieven , kcopwaren. Met zak en pak,
ken. *-(zich), w. w. in : Pak u van hier, pak
met alles, wat men kat) medevoeren. *-, in
u weg, vertrek van bier..*'-, o. W. met H. zich.
sommige streken , pak goederen inzonderh.
samenpakken. —ker , m. (des -s, mrv.-s.),
voor kleedingstukken , waarmede een
iemand , die pakt ; inzonderh. bij papierkoopman langs de huizen gaat : Met den
makers . knecht die bet papier inpakt en ompak gaan , d. i. met een pak langs de hnizen
loopend werk verrigt ; zie ook Haringgaan. Deze rijke man heeft op de Veluwe
pakker. —herij , y r. (mrv. -en,)
eenige jaren met den pak gegaan. Men
incest in samensteling , zie II aringpakgebrnikt pak daar volgens de Duitsche manier
kerij. —kersveem, a. zie Weem.in bet mann. geslacht ; fig drukkende last :
—het , zie bet betere Palket. —king,
Dat ligt mij als een pak op het hart. Dot
Yr. —hist , vr. kist waarin men goederen
pak is van mijn hart , van dien kommer ben
pakt , inzonderh. ter verzending. —kleed,
ik ontheven. Teder zat zijn eigen pak
0. kleed ter inpakking van goederen.
moeten dra,gen , *-, bij papiermak. en
—knecht, ni. --linnen , o. grof linnen.
boekh. , twee riem papier : Tien pak groot
ter inpakking van goederen. —mnand,
mediaan,.*--, de dragt eener zwangere vrottw :
yr. !nand , waarin men goederen pakt en,
Zij heeft haar pak al gelost d. het kind,
verzendt. —naald , yr. groote eenigszins
waaraan zij zw anger was . reeds ter
kromme !maid , waaraan men zich tot het
ereld gebraeht. *-, stel kleéren Een
inpakken bedient. —paard , o. paard,
nicuw pak laten maken ; fig. 111:j heelt
maarop men pakken vervoert. --papier,
(en pak nittgesehud of uitgetrokken , hij
0. prof papier ter inpakking van goederen.
is ma il er gemorden. luijers , enz. om een
—schuit, yr. schnit ter vervoering van
ingebakerd kind : Een kind in het pak ;
pakken. —speld , vr. bakerspeld. -stok,
van bier draagt eene bakerspeld op sommige
m. stok , waarcan men zich hij het inpakken
plaatsen den naam van pakspeld. —azje,
bedient. —touw, o. touw om in te pakken.
yr. bagazje. —doek, dock of linnen, waarin
— wagen , m. wagen ter vervoering van
met) j ets pakt. —drager, m. lastdrager.
pakken. --zadel, m. zadel , waaraan of
et, o. (des -s, mrv. -ten,) pakje. yr.
maarop pakken bevestigd worden. -zoldery
verkorting van paketboot. —etboot, vr.
m. zolder ter berging van goederen.
boot , waarmede pakjes , brieven , enz. over
zee worden verzonden, —etje, o. (des -s, Pal, m. (des -s, mrv. -len,) werktuig am:
de zijde van eene spit of rad , elders zetter
mrv. -s.)verkleinw. van paket. —ezel, m.
geheeten , waardoor zij belet wordt terug
ezel , die lasten draagt. —garen, o. dik
te draaijen : De pal van een rad in een,
garen waarme6 pakken worden toegenaaid.

--702-...
rain.

Panel

uurwerk.
bw. als cen aal , onwrikbaar :
lien darn. *-, een zegeteeken : Ionand de
Vow' den vijand pal staan , hem onverpalm toekennen.
een bekend inlandsch
schrokken het hoofd bieden. lernand pal
heestersgewas. Spr. Dat is palm in het
zetten , hem zoo zeer in bet naauw brengen ,
vuur , dat is van geen nut.
m. (des -s,
dat hij niet ontwijken kan. Ergens te pal
mrv. -en,) palmboom.
o.
'cornett , ergeus moeijelijkheden onder—boom, m. een talrijk geslacht van nutvinden.
tige boomen , die in de heete landen den
Palatijn 9 ru. (des -s, mrv, - 4) onderbewoners schier alles leveret), wat zij noodig
koning van ilongarijii ; gonverneur eener
hebben. Zij hebben een' regten stain zonder
provincie in Pole».
takken,doch aan den top yorintzich eenekroon
lPialeerder,m.(des -s, mrv. -s,) die paleert.
van altijdgroene hangende bladeren, die sours
—haar , o. valsche lokken. —naald
wet twintig voet fang worden. —boomen,
yr. —Priem in. haarpriem. --sal, o.
onverb. by. —bout 0. —houten ,
(des .s, mrv. -s„) tooi. Deze woorden zullen
onverb. by. —kermis yr. kermis orntrent
niet ligt meer voorkomen. Zie ltsalêren.
palmzondag. —markt, yr. jaarmarkt
Valei 9 yr. (mrv. -jen) katrol ; inzonderh.
omtrent palmzondag. —one, yr. —tak
pijnbank. —je , yr. (mrv. -n,) palei.
m. fig. eigenlijk een palmblad als teeken
—koord , yr.
van vrede. —wijn, m. wijn nit het sap van
Valeis,o. (van bet -, mrv„-zen.) groot prachden palmboom bereid. -zondagon. zondag
tig gebouw , als woning van een groot beer,
voor paschen , wanneer des lleilands
inzonderh. van een' pries: Het paleis van den
inhaling in Jeruzalem door de R.-C. met
Koning.
aanzienlijk gebouw: Het paleis
palmtakken gevierd wordt.
van Justitie.
o. (des -s, mrv. -s.) *Palsrok zie F'altrok.
verkleinw. van paleis.
Palster, m. (des -s, mrv. s). pelgrimsstaf.
Paleizeel, o. paleikoord.
—stok
Palen , o. w. met H. grenzen : .Nederland Paltrok, m. Lange wrjde rok.
paalt aan Belgie ; fig. Deugd en ondeugd [salts , yr. naam eener voormalige provincie
paten dikwijls aan elkander.
van Duitschland ; thans nog cent! landstreek
Paleren , 1). w. opschikken , optooijen.
aan der, Rijn. —graaf, m. weleer een
Palet,vr.(mre.-ten,)zeker werktuig, waarmegraaf of regter,, welke in naam van keizer of
de men elkander den pluirnbal toewerpt.*-,o.
koning regt sprak. —graafsehap o.
(des -s, rare. -ten,) bij schild, dun rondachtig
—gravin, yr. vrouw van ewe paltsplankje met een gat voor den duim: op dit
graaf.
plankje plaatst men de onderseheidene verwen realtsrok m. paltrok.
en mengt ze , voor zoo veal noodig is, dooreen. Pan, yr. (mrv. -nen,) naam van onderschei- je, o. (des-s.mrv.-s,) verkleinw. van palet.
dene dingen , welke eerie meer of rninder
-ten, o. w. met H. met den pluimbal spelen.
diepe hol ligheid bebben : Pan waarin zich
*Palfrenier , nr. (des -s, mrv. -s,) staleen tap beweegt , tappan. De pan van een
kneeht, paardeknecht. —skleeling yr.
schietgeweer untvangt het kruid , hetwelk
—swerli o.
de lading moet aansteken. De pan openen
m.
ides -s, 7177T. -en,) aal van de
sluiten.*-, schedel, gemeenlij k hersenpan
beste soort Ingelegde paling is voor
holle tegel ter dekking van
genoemd.
velen eene lekkernif. —broodje 9 o.
gebouwen : Verlangt gij roode of blaauwe
, vr. —kop 9 M. —scha.ar,
pannen op het pakhuis ? Thans heeft men
yr. aalsehaar. —staart 9
ook glazen pannen.*-, meer algemeen , eel)
—vangst
Yr. —vel, o. —vet o. —visseher, m.
fabriek- of keukengereedschap ter gereedrnain. (des -s , mrv. -urea,) voorking van dit of gene, zie de saarngestelde
been bij dichters in zwang vont een bekwaarn
woorden Bakpak Beddepan , ens. enz. :
staatsman. Dewijl Patinurus, de beDe pan is reeds te vuur ; fig. De pan zal
k wame stuurman van Aeneas* schip eens
aanbranden,het zal in de war loopen. Ergens
door den slaap overmand weed , viel hij
aan de pan blijven hangen er onverwachts
over boord en verdronk , weshalve men zich
te gast blijven. Een leger in de pan bakken ,
thans van het woord niet meer bedient.
een leger verdelgen. —aal, rn. aal gesehikt
Palissade , yr. (tam -n,) een sehanspaal
om te stoven of te Braden. —aarzen , b.
die, aan beide einde gespitst, 5 a 6 voet boven
w. (ik panaars enz.) britsen wat voor de
den grond uitsteekt : Eene vesting met

broek geven.

—aarzing , yr. -appel,

palissaden omringen.
m. appel , die geschikt is , om in de pan te
Pallas, M. (van den-, mrv. -sen,) zijdgeweer
worden gebraden. —boor, yr. schedelboor.
van eel,' ruiter. --je (des -s, mrv. -s,) Panel, o. (des -s, mrv. -en,) persoon of zaak ,
verkleinw. van pallas.
die aan een' ander' wordt gegeven ter verzekePalm 9 yr. (mrv. •en,) band ylakte; tiende
ring van eene aangegane yerbintenis , en

gedeelte van cene Ned. el : De paint kelt

yaarop hij, die die het outvangen

keeft
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rand
zijne schada kan verhalen , zoo er aan de
verbintenis niet voldaan worth; van hier :
een stuk roerend goed , dat men aan den
schuldeischer geett , om bij wanbetaling daarin vergoeding te vinderi : Te pand geven.
Een pand lossen. Het pand is vervallen of
verstaan , de tijd tot het lossen is verstreken,
Te pand nemen. Op pand leenen ; fig. Kinderen, wordenpanden(blijken)derhuwelijksliefde genoemd ; van bier geeft men den
naarn vat) panders aan al datgene, wat
als onderpand zou kunneu dienen
Onze beste panders , onze dierbaarste bezittingen. Dat huis is een kostelijk pand.
Een pand van vriendsehap van lierde.
Goed en bloed of Lijf en leven te pand zetten , alles er aan wagers. Ik zet ntlytt leren te
pand, dat ik het doen zal. I k zet mijn houfd
te pand.*-, in zeker spel dat tot uitsparining door een gansch gezelschap worth. gespeeld , en waar men moeijelijke woorden
naspreken of zonderlinge verrigtingen nadoen
moet , bezigt men de uitdrukking : P and
verbeuren, ten aanzien desgenen, welke bieromtrent iii gebreke bliift en het eerie of andere moot afgeven tot een onderpand , dat hij
zieli aan de straf zal oriderwerpen , die men
hem daarvoor zal opleggen. Wet zal hij doen,
v,ien dit pand behoort ? Wet zal dit pand
doen?*-, bij schrijnwerkers, meubelmagazijn.
gedeelte van een kleed. zie Voorpand
en Achterpand. (Pandeksel , o.
deksel eener pan.) -en, b. w. iemand geregtelijk noodzaken tot het afgeven van een pand,
om daaruit datgene te vinden,mat bij verschuldigd is, hetzij aan 's lands kas , of aan een'
ander'. —er m. (des -s, mrv. -s,) weleer,
dienaar van het geregt, wiens taak het was,
iernand op de gezegde wijze te pander).
—ing y r. (mrv. -en.) —je s (des -s,
-s,) verkleinw. van pand. —jeshuis o.
lornbard , waar men op kleine pander) leent.
—lieden m. mrv. weleer, gijzelaars.
—verbeuren o. zeker spel, ziePandl.
—verkooper 9 m. pander.
l'IPandoer,rn. (des -s, mrv. —en ,) zeker
llongaarsch krijgsman .-en, b. en o. met U.
zeker kaartspel spelen. —kaart vr.
raneel,o.(des-s,mrv.-en,)ee n vierhoekig 8edeelte van een houten beschot of ander boutwerk , dat als ware het in een raam gevat
De paneelen eener deur. *-, achterstuk van
een' spiegel of schilderij ; houten blad,waarop
men sehildert Schildert hij op doek of op
paneel ? cen vierkant stuk stof, waarmee
de zitplaats van een' koetsier wordt belegd.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
paneel.
Vanharing m. versche haring , die in de
pan worth, gebakken,
panlik ,
enz..)
(iii
--iitiker , in.

o. w. met
tafelschuinlim.
v;..

Pap
bakker, m. degene , welke dakpftnnert
bakt , eigenaar eerier pannebakkerij. —nebalkkerij , yr. het bakken van dakpannen ; inrigting tot het bakken van dakpannen. —nedekker, m. —nekoek
min eerie keukeripari in boter, enz. gebakken
rondo dunne koek van cen dun beslag, soms
met spek , met worst, ro!pens, enz. daarin ;
fig. drek van eene koe , ook wet : Pannekoek
in de zon gebakken. Sprw. Ziekten van rijke
en pannekoeken van artne lieden ken men
vet ruiken. —nekoeken, o. w. (ik pannekoek , enz.) gemeenz. talmen , leuteren ,
niets doen , dralen. —nekoekspan
yr. —nen , oriverb. by. met pannen belegd :
Een pannen dak, huis. —nesteel, m.
steel cener koekepan. —netje o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw, van pan.
Pantalon, rn. (des -s, mrv. -s,) mime
broek , die tot aan de enkels reikt.
Pa,nter, m. (des -s, ?ivy. -s.) cen in de
heete landen van Afrika en Azie levend wild
roofdier ter grootte van een' bullebijter, welks
schoon gevlekte fluid een goed bout oplevert.
—dier o. —kaar , o. —huid , yr.
—jagt yr. kop rn. —vel,o.
Pa,ntoffel rn. (des -s, mrv. -s,) eerie voetbekleeding , die naar een' schoen gelijkt :
Iiij draagt groene pantoffels ; fig. Order
den pantotrel staan , zijn, zieh door zijne
vrouw laten bebeerschen. —bout o.
kurk. —toffelhoutboom m. kurkeik. —tool yr.
Pantomime, yr. (mrv. -s,) taal der geba •
ren ; van bier : eene soort van schonwspel ,
waarin de handelingen en woorden enkel door
gebaren worden nitgetlrukt. —isch by.
van de pantomime Pantomimisehe denser,.
-ist, in. (van den -, mrv. -en,) die panto-

mimen speelt.
Vantser,, o. (des -s, mrv. -s.) in vroegere
tijden eene vaste bekteeding van den romp ,
die gemeenlijk nit metalen ringers bestond
en bestemd was, om het ligchaam tegen de
steken , stooten of houwen van den viand te
beschutten. --diet o. zeker diet, welks
rug , kop en staart als met eenpantscr bedekt
is. r—hemd , o. eerie bekleeding van het
ligchaarn nit draad gevlochten , die men in
vroegere dagen in den oorlog als een paritser

onder zijne kleedingdroeg. —maker m.
Pantsier, o. (des -s, mrv. -en , -5, ) pantser.
m. bak- of braadyisch.
o. hekkeneelvlies. —worst , vr. worst , die
in de pan wordt gebakken of gebraden.
rap , yr. (mrv. -pen,) eon dunne brij van
meet, bachnit , enz. ore te eten : Geef het
kind pap. Pap koken,eten; Als u de pap
geboden wordt , rnoet g ij toehappen , moet
gij eten ,
moet de gelegenheid waarnemen.

*-, soort %ui brij, welke tot

witiem!heitiene
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Papa
einden wordt gebrilikt , doe') inzonderhe om
te plakken eu om stijf to maken: Er is te
veel pap in dat soort van bri t , die
uit li l nmcel , enz. wordt gekookt en tot eene
verzaehtenden omslag op een ziek ligchaamsdeel wordt plead : De dikte wend spoedig
door ^ arme pappen verdreven.
*Papa, m. (des -s, mrv. -s,) woord , met hetwelk kinderen een' varier benoernen : Papa
is mt. De volwassene echte Nederlander zest
varier. —atje 9 o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. vat) papa.
Papachtig, b y . naar pap gelijkende.
*Papaver, m. (des -s, mrv. -s,) slaapbol.
-btoesn, y r.-olie, y r.olie nit het zaad der
slaa 0 ° 1 len geperst.-stengel,m.-zaad,o.
Papbaard, m. lielhebber van pap. -beschuit, yr. beschuit voor pap. -brood,

o. —eetster , yr.
rapegaai, in. (des -s, mrv. -ien,) een woad-

Papp
Wikkel de boterharn in een papier ;
van bier: elk bescbreven grooter of kleiner
blad , hetzij verklaring , getuigsehrift rekening , wissel , of aa I) wijzing , enz De sollicitanten moeten hunne papieren voor den
laatsten der maand inzenden. Waren uwe
papieren in orde ? Hij gaf mij een
papier op den Heer W., hij gaf mij een'
wissel of aauwijzing. —achtig, hv. naar
papier gelijkende. —bederfs ter , vr.,
—bederver, rn. 11);. die veel en slecht
schrijrt.-btoem,yr.stroobloem. -boom,
m. boom in Japan , nit welks bast papier ,
toil w , enz. wordt vervaardigd.
onverb. by. van papier getnaakt : Papieren,
geld, behangsel ; fig. Een papieren (zwak)
mannetje. Papieren kind , gesebrift , hock.

—fabriek. y r. —fabrikant, rn.
—handel, m. —ha,ndelaar,, rn.
—knipsel , —kooper, rn.
—kraam, y r. ppierwinkel. -k rain.er,
tn. papiei'verko Ter. —kunst, y r. koperen,
enz. platen. —luis , yr. hoekworm.
—magazijn , o. —maken, o.
—maker , m. —makerij , y r. (mrv.

Vogel met een' (flicker) hoogen , kort gekrornden bovensnavel en veel korteren benedensuave! , die in de warrne streken van Azie ,
Afrika en Arnerika te huffs behoort, van zaden
leelt en, wegens zijne vleezige tong, zeer g'._!-eti,) bet papierrnaken papierfa brick.
makkelijk allerlei woorden leert naspreken :
—makersdeern , —makersKlappen als een papegaai , zonder verstanil
deerne -maliersderen , vr.-maspreken ; fig. Hij is een regte papegaai hij
kersdochter,yr.-makersjongen.,
spreekt veel, doch zonder nadetrken. hon.m. -makersknaap, m. —makersten vogel, welke tot Joel voor schutters dient:
knecht , tn. —makerskost. rn.
Den papegaai schieten ; fig. IN heeft den
—makersmeid, yr. —makerspapegaai geschoten , hij heeft een bijzonder
vroww, yr. —makersweduwe ,
geluk gehad. , rn. bek van eet'
y r. —makers werk , o. —makerspapegaai ; naarn eerier trill) en eerier verwooing , y r. —makerszoon
steende mossel. —sdrek , m. —sea o.
m. —mand, yr. —mes, o. vonwheen.
—skooi, yr. —skop , m. —skouw,
—moien, in. —mot, yr. —olie
y r. —snest, o. —sneus, m. krornme
y r. olie nit papier verkregen. —pakhuis,
news. —spoot, m. —stong, yr.
o. —plant, yr. —riet, o. de papyrus
-veder, -sveer,, y r. —svleugel, rn.
aan den Nijl. —schaar, y r. —schuur,
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
y r. —snippet, —snipper. rn.—tje,
papegaar.
o. (des -s mrv. -s,) verkleinw. van papier.
rapenbloem y r. paardebloem , honds-verkooper,m. —verkoopster yr.
bloem. —dot o. aanhang van den pans ;
—vorin, rn. vorm , waarop het papier
bet priesterdom , de priesterschap. -hoed 9
geschept wordt. -winkel,m. -worm, rn.
m. !tout o. spilboorn. —kruid, o.
papenbloern. kullekens,o, spilboom. Papist, m. (van den -, mrv. -en,) pausgezinde , aanhanger van den Pans.
--tuts, yr, papenhoed.
Papje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
ri aperij , y r. pauselijke leer.
pap; fig. remand eenpapie koken of beslaan,
Papeter m. die (gaarne) pap eet.
hem een vergif bereiden ; ook hem eenig
Papier, o. (des -s, mrv. -en,) eene nit
kwaad berokkenen. -- -kind,
onderscheidene deelen des plantenrijks (en
o. kind , dat met den paplepel wordt opgesums ook des dierenrijks) in dunne bladen
hracht. —kom, y r. —kommetje , o.
vervaardigde stof , hetzij om op te schrijven
—lepel, rn. lepel , waarrnede pap
of het tot vele andere einden te gebrniken :
wordt gegeten : Fen kind met den paplepel
Menmaakt papier van lompen, van stroo,
groot brengen, met pap voeden. -peitop ,
van rijst , enz. Papier zonder einde. Wit
m. in sominige streken een aarden kep ,
papier; lig. Dat kind is nog wit papier, d.
waaruit men pap en andere lepelspijs eet.
i. weet van vele Bingen nog niets. 1k ben in
(Pappel, rn.(des -s, mrv. -s,) zie 'n owtde loterij nog wit papier , mijn lot is nog
lier.) —pen, b. w. met pap stijf maken ;
niet getrokken. *-, papieren geld: lk ontmet pap omwinden : Het been snoet geving bijna de gansche som in papier. *-,
stuk papier
van onbepaalde grootte :
papt worden. --pig, (-er, -st,) b y. zacht
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—pigheid,
y r. -ping,
of week als pap.
yr. —pot , in —schotel m. —sea ,
0, (des -s,) pap om stijf te maken.
vr. (mrv. -en, -s.) gelijkenis
(eene onderstelde gebeurtenis of verdichtsel ),
Varade y r. vertoon van pracht Dat diedt
tot parade. Parade maken. Altijd iii voile
parade verschijnen , steeds even prachtig
uitgedost zijn. *-, optogt in de beste kleeding,
hebben om
inzonderh. van krijgslieden
twaalf uur parade. paradeplaats ; de
soldaten zelven , die op de parade verschijnen:
Uit hoe veel manschappen bestaat de parade?
Parade , gee/ acht I —bed , o. pronkbed.
—kleed 0. staatsieklecd. —marsch.

*Is arabel

m. —pa,ard,
Varaderen

o.

—plaats vr.
w. met El. itt parade ver-

o.

a ir
vr. boor , oni in aan te rijgen paarlea gaatjes te maken.—dniker , m. parelvisscher.
—en , o. w. met H., kleine blaasjes als
parelen opgeven : De wijn parelt in het gins.
*-, b. w, rood als'parelen maken : Gerzrelde
o. k I ei uste soort van parelen.
gerst.

—handel, tn. —haat', in rnannetp
van bet pareihoen. —handelaar, in.
—hen , vr., —atoen, o. zekere vogel. die.

tilt Afrika afkomstig, ronde witte vlekken op
de zwarte veeren heeft. —Mentz, y r. eeoe
gelijk die van
blaauwacluig witte Mealde pare!. by. als: Parelklpure konsen.
Elders zegt men : Parelklearde kousen,beter
dan beide is pzrelkleurig. —kroon, vr.
eene kroon van paarlen of rijk daarmee bezet.
o. steenzaad. -kitst, Arr. kust,
waar men vele pareloesters vindt.
vr. bij juweliers , p!aat met gaatjes van
onderscheidene wijdte , naar welke de grootte
der parelen rineten en hare waarde bepaald
wordt. —moer o. (des -5, ) het inwendige
van de schelp tier pareloester waarvan men
allerlei sieelijk werk vervaardigt,
ren onverb. by. van parelmoer ver-vaardigd : Parelmodren knoopen. —ma g
yr. pareloester. —naald , vr. naald,-sel,
waarmee parelen worden aangeregen ; pare],
speld. —oester yr. de schelpvisch,
waarin parelen worden gevonden. —peer,
yr. eene vroege suikerpeer. —scheip,
y r. schelp , waarin parelen gevonden
worden ; schelp der pareloester. —snoer,
o. snoer parelen. —speld, yr. speld
tot sieraad welker kop nit eene pare!
bestaat. —stikker, tn., —stikster,
vr. die met parels stikt. —tje o. (des -s,
mrv. -s ,) verkleinw. van parel. -vanger,
m. liever : parelvisscher, —vangst yr.
liever : parelvisscherij. —visscher, m,
zie Ia arel.-visscherij,vr. het visschen
van parelen. —zaad, o. parelgruis. -zeef,

schijnen pralen.
o. (van het -, mrv. -zen.) de
eerste woonplaats tier eerste menschen , de
hof Eden ; fig. plaats , die in aangenaambeid
aan den vermelden lusthof gelijkt : lie aarde
kon een paradijs zijn. verblijfplaats der
zaligen na den dood. "-, m verkorting van
paradijsappel 1k houd niet van paradijzen.
—appel m de vrncht van den boom der
kennis in het paradijs ; fig. een blozend ronde
appel. —geschiedenis yr. de geschiedenis van Adam en Eva in het paradijs.
—hout, o. aloehout. —laurier rn.
soort van laurier. —slang, yr. —vogel,
m. een 0.-I. vogel van de grootte eener duif
met zeer schoone vederen: dewijl de Indianen
weleer gewoon waren , hem de pooten al te
snijden en hem op Le stoppers , is hieruit de
Label ontstaan , dat hij geene pooten heeft.
—vreugde yr. —zaad, o. zekere
kruiderij , die naar peper gelijkt en van
Madagascar en Guinea kornt.
*Varaplu, m.(des-'s,mrv. -'s.)regenscherm.
Pardel,m.(des-s, mrv. -Is.) naam van eenige
uitheemsche wilde roofdieren met gevlekte
yr. parelmaat.
huid .
rowel, vr. (mrv. -s, -en,) klein rondachtig Laren, b. w. twee personen of zaken als
te zamen behoorende tot een paar vereewit uitwas aan de binnenzijde van sommige
nigen : Men paart duiven, personen, schoeoesters,dat als een kostbaar tooisel hoop; wordt
nen , enz.; fig. vereenigen Dapperheid met
gesehat: Echte parelen. Parelenvisschen ,
o. w. met
vaderlandsliefde paren.
d. de parelmosselen nit de diepte der zee
zich tot een paar vereenigen ; fig.trouwen.
ophalen. Een snoer parelen. Dit is eene
parel aan zijne kroon , dat strekt hem tot rareren, b. w. zie Pateren. o. w.
met H., in de schcrmk. een' houw of steek
grooten roem en mister. Zij is eene parel van
afweren ; parade maken , pralen : Met iets
eene vrouw,d.i. eerie uitstekende vrouw. Sprw.
pareren.
Parelen voor de zwijnen werpen , kostelijke
dingen aan onwaardigen voorwerpen of ver- Parfuttin, o. (des -s,) reukwerk. *-, m.
de reuk er van.
verharding van vochten in het
spillen.
oog : heeft eene parel op het oog. -, Varfurnêren , b. w. door middel van
reukwerk aangenaam doen ruiken.
oogje aan kantwerk ; luchtbiaasje, dat bij het
inschenken op geestrijke dranken komt , zie 'D aring, yr. het paren.
Parelen; bij dichters • traan ; fig. zweet- Vark, enz. zie Perk enz..
droppel : De parels stonden op zijn voor- rarkement,enz. zie het hetere rerke,
meat, enz.
hoofd. —bank , vr. bank in zee , waaraan
rarket o. (des -s, mrv. -ten,) eene afgezich de pareloesters hechtcn. —boor

Va,radijs,
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Park
perkte of, door omheining, afgeslotene plaats;
plaats , waar de &icier van Justitie zijne
zittingen houdt ; in den schouwburg , ruimte
tusschen het orkest err het parterre ; fig.
remand in 't parketbrenyen , den toestand
van iemand hoogst moeijelijk maken. Hij
is daar in een leelijk parket , in onaangename omstandigheden.
la arkiet, m. (des -s , mrv. -en s) naam eener
soort van kleine papegaaijen. —je o. (des
-sonrs. -s.) verkleinw. van parkiet.
Is arlement o. (des -s, mrv. -en,) vergadering der regeringsleden in Engeland, die
zich met staatszaken onledig houdt: daartoe
behooren de koning (of koningin), het hoogeren lagerhuis. Elk van deze drie afdeelingen
heeft eene stem , en zonder goedkeuring
van alle drie kan niets besloten worden , en
hetgene deze toestemming verkrijgt , wordt
parlementsakte genoemd. —air , m. (des
-s, mrv. -en,) bij het krijgswezen , onderhandelaar , voornamelijk met opzigt tot
overgave of wapenstilstand. —6ren , o. w.
met H., onderhandelen. —sheer m. lid
van het parlement. —shuis , o. huffs,
waarin het par/ement vergadert. —slid,
o. —svergadering yr. —swet, o.
Parlemoét.(minder goed,dan parelmar )
enz. zie Parebnoér, enz.
Parmezaan, m. (des-s,mrv.-anen,)iemand
uit Parma; fig.naam eener kaassoort, die in het
Bertogdom Parma, vooral in het Milanesche,
en bijzonder in den omtrek van Lodi vervaardigd wordt en orn haar' voortreffelijken
smaak alom beroemd is. —seh , b y . van
Parma ; inzonderb. in : Parmezaansche
kaas , parmezaan.
raroehiaan, m. (des -s, mrv. -anen.) die
tot eene parochie behoort. —ie , y r. (mrv.
-ien)kerkelijke genieente,kerspel -iekerk
yr. —iepriester,, m.
Parool, o. (des -s, mrv. -olen,) wachtwoord,
herkenningswoord lens ; fig. gemeenz.
Op mijn parool , d. op mijn woord.
Pars, zie Pets.
Part, yr. (mrv. -en,) poets, listige trek :
gril ,
lenzand eene slechte part spelen.
doch slechts in de
zotternij , kuur,
gernz.taal:/k za l em die partenwelafkeren.
Part , 0. (des -s, mrv. -en,) gemeenz. deel :
De erfenis werd in vijf parten verdeeld.
Een zesde part. Ik voor mijn part , ik voor
mij; fig. Zij heeft er part noch deel aan, zij
is daaraan geheel onschuldig. —ij , yr.
(mrv. -en.) verscheidene ding-en eerier snort :
.Eene partij sniker. V erliest gij de heele
partij te koopen ? Worden die goederen
in ma ssa of bij partijen verkocht? *-,
eene menigte menschen , welke zich tot een
gemeenschappelijk doel vereenigen, aanhang:
De partly van Luther. tegenpartij : Ik zal
uu,e partijijn. Gij zult eene lash*

Pas
partij in hem vinden.
aantal menschen ,
hoop , bende : Eene partij boeren stond
hem op te wachten. gezelschap tot het
eene of andere- doel vereenigd : Zult gij van
de partij zijn? Partij waken , zich vereenigen.*-, in de toonk. datgene , wat iemand
zingt of speelt : Ik speel de tweede partij.
in sommige spelen , een enkel spel : Hoe
veel partijen hebben die heeren op het
biyart gespeeld ? strooptogt : Op partij
uitgaan. *-, huwelijk Eene yoede partij
doen. part uur : Dat meisje zou eene
goede partij voor hem zijn. —ijdig
(-er -st,) by. en bw. tegenstrevig , vijandig :
remand partijdig zijn.*- ; de belangen van
den eenen of anderen op een onbillijke wijze
tegen beterweten aan voorstaande : Een
partijdig oordeel vellen. Partijdig zijn.
—ijdigheid yr. —ijdiglijk bw.
—ijganger, m. bevelhebber over vrijbuiters ; doch het mrv. Partijganyers beteekent over 't algemeen vrijbuiters. —geest,
m.heerschende neiging om zich bij eene partij
te voegen.— ijschap, yr. scheuring of verdeeldheid in verschillende partijen.-zucht,
y r. partijp;eest. —zuehtig , (-er -st,) by.
die partijzucht heeft of toont.
Partuur, o. (des -s, mrv. -uren,) persoon,
die geschikt is om met een' ander' een
paar te vormen Dat meisje zou een yoed
partuur voor hem wezen.
Paruik , zie Pruitt.
Vas, m. (van den-, mrv. -sen,) tred,stap,schrede : Een' valsehen pas doen , mistreden ;
een' misstap begaan. Gij zijt niet in den
pas, houdt met de overigen geen'gelijkentred.
*-, beweging met de voeten in het dansen :
Zij kan dien pas niet keren.*-, gang van een
paard , welks voeten aan eene zijne gelijk
worden voortgezet, pasgang: Den pas gaan.
s-, doorgang : Den pas van Italie dooryaan.
Den vijand den pas afsnijden , hem den
temgtogt verhinderen ; fig. remand den pas
afsnijden , hem alle hoop benemen. paspoort , reispas : Hij had zijn' pas niet bij
zich , en moest buiten de poort
o.(van bet-,) tijdstip: Op dit pas. onvoegzaamheid : Dat geeft geen pas, betaamt
niet. Op zijn pas , zoo als het behoort. Een
schip op zijn pas laden. Lets van pas waken,
d. behoorlijk maken , maken dat het past.
Een dekselvan eene doos van pas maken ;
fig. Men kan het hem nooit van pas maken,d.i.
naar zijn' zin. Bet is haar nooit van pas, zij
is nooit tevreden. 7e pas brengen, toepassen ;
op den regten tijd doen volgen ; fig.lk zal het
u wel Bens weer te pas brenyen ik zal het
u vroeg of laat vergelden. Te pas komen , ter
snede komen ; ook : een or geluk hebben :
Hij kwam daar leelijk te pas. Dat komt
niet te pas , dat betaamt niet. Dat geld
kwam mij zeer yoed te pas , was mij van
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groote diens t. Dat zal u te pas komen dat
zult gij noodig bebben. Welof kwalijk te pas
zijn , wel of kwalijk varen. bw. naauwe!Wks , zoo even : Zij wareiz pas bier , Coen het
begon te regenen.
ra,scha, o. (des- 's,) paaschfeest , paschen ;
paaschlam.
Pa,schen,o. (des -s,) bij de Joden , feast ter
herinnering der verlossing nit Egypte ; bij
Christenen feest ter gedachtenis der opstanding van JEzus , meestal zonder )idwoord en
met de voorzetsels, die op Pinksteren
zijn opgegeven; ten aanzien van het geslacht
zie men Vinkster. Paschen houden.
*- paaschdag : Te paschen. Paschen komt
dit jaar last.
Pasgang m. telgang, zie Pas. -ganger, m. telganger,, telle. —je, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van pas. —kaart , yr.
zcekaart , welke de passen , enz. aanwijst.
Paskwil, o. (des -s, mrv. -len,) schotschrift,
schimpschrift. —letje, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van paskwil. -maakster,
yr. —maker , m. —sehrijfster, yr.

—schrijver, m.
raslood, o. loodlijn. —poort, o. (des
-s, mrv. -en,) pas , poortpas ; inzonderh. ontslagbrief,, waarmede een krijgsman , die zijn'
tjjd heeft uitgediend , weggezonden worth ;
fig. Demand zijn paspoort geven , hem
wegzenden. Zijn paspoort onder de voeten
nemen , het hazepad kiezen.
Passaat, m. (des -s, mrv. -aten,) wind , die
een' geruimen tijd nit den zelfden hock waait.
—wind, in. passaat.
*Passant m. (des -s, airy. -en,) die ergens
doorkomt. —ntenhuis o. huis, waar
personen overnaehten. —zje , yr. (wry. -s,)
doorgang , doorvaart : De passazje is te
naauw. Hier is weinig passazje , passeren
weinig mensehen en rijtuigen. *-, plaats in
een bock , ire een intrziekstuk. —zjier m.
(des -s, mrv. -s.) reiziger in een' wagen ,
schip, boot.-zjiersgoed,o. -zjierskamer, yr.
Passeijk , (-er, -st,) b y . en bw. dragelijk
tamelijk.
assement, o. (des-s, mrv. -en,) snort van
boordsel , dat uit good- of zilverdraad , uit
zijde , garen, enz. vervaardigd wordt en tot
sieraad op kleederen , enz. gezet wordt. -je
0. (des -s, mrv. -s . ) verkleinw. van passement.
—maker , —werker, m. -win-

kel m.
Flassen, o. w. met van pas zijn , behoor.
lijk sluiten : De hoed past u yoed. Die bout
past niet in het gat. Het deksel past niet op
den pot.Sprw. Dat past als eene vuist op een
oog , in bet geheel niet. Wien de schoen past,
trekke hem aan, zie Schoen;fig. welstaan,
voegen , te pas komen : Zak eene kleediny
past uniet. Dat past niet , is onwelvoegelijk,

Past
4-, acht geven : De kat past op de Innis. Op
een, zieke passen. i!lietje heeft slecht op
de kinderen gepast. Pas goed op de koeijen.
in het kaartspel, verklaren, dat men niets
ondernemen zal , dewijl de kaarten to slecht
zijn : 1k heb gepast ; fig. gemeenz. Ik pas
er voor , ik begeer het niet.-, b. w. van pas
maken iets zoo maken dat het juist in of
op iets sluit Wie kan dat zoo juistpaisisen
Pas uw geld, tel de juiste som. Net gepast,
wordt gezegd , wanneer eene betaling juist
uitkornt. Sprw. Ellen is kwaad passen,
men kan jets niets wel zoo naanwkeurig van
pas maken,dat er niet aan hapert.*-, beproeven , of jets goed van pas is : Pas die
laarzen eens. Sprw. Met passen en meten
wordt de tijd versleten. —er, m. (des -s,
mrv. -s.)een werktuig, dat nit twee , boven
in cell , knop bewegelijke, dock onder puntige
beenen bestaat, waarvan men het eerie op
een punt vastzet en het andere op een' afstand
rond bewecgt om zoo doende een' cirkel
te beschrijven: Hebt gij een' goedenpasser?
De passer wordt ook veel gebruikt om le
melee. --door, vr.
Passeren, 0. w. met Z., voorbij gaan : Er
passeren vele mertschen door uwe straat. Hij
is ons te gepasseerd; fig. Het kan passeren, het is vrij goed, lk zal het voor dit meal
laten passeren, d. laten doorgaan. Voor
iernand of iets passeren, doorgaan. *-,
gebeuren geschierlen , voorvallen. b. w.
met opzigt tot den 40, doorbreagen : Den,
voorbij gaan, niet bevortijd passeren.
deren : Kapitein A. weed bij de laatste
passeer dat,
prornotie gepasseerd;
stap daarover heen. bij notarissen geregtelijk vervaardigen : Eene akte passeren,
thans : Eene akte verlijden.
Passerschroef , vr. schroef, waarmee
de beenen van den passer vast genet worden.
—tje , 0. (des -s, inrv. -s,) verkleinw. van
passer. —trek, m. trek met een' passer.
Passie. y r. het lijden van Jezus ; lijdensgeschiedenis; tijd , waarin over de lijciensgeschiedenis gepreekt wordt. Sprw. Als de vas
de passie predict -moet gij op uwe hoenders
passen , een' huichelaar kan men nooit
vertrouwen. —bloeuri , vr. eerie plant, in
welker bloem men al het bij Jezus' lijden
gebruikte foltertuig meent te zien. -boekje,o. boekje met de lijdensteksten. -preek,
vr. —week, yr.
Pastel , yr. (mrv. -jen,) een met een,
rand en deksel van deeg voorziene gebakkene
spijsin de gedaante van een' koek : Pasteijen
bakken. Zijne dochter houdt niet van
pastei. Sprw. D gebrek van brood eet

men korstjes van pasteijen, zegt men van

dengenen , die bet semis van dit of gene
met iets kostelijkers aanvult. bij bockdrukk. door elkander gevallen letters &or
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het breken van een' Evorm, of ( enig ander I heven, wanneer zij aan de kleine halletjes
van den rozekrans komen. *-, handboei, dock
ongeval. —bakker,5 m. —bakkekel in het mrv. gebruikelijk : _remand de
rij yr. —bakster,g yr. — deeg, o.
paternoster aandoen.
—korst, y r. —soep, y r.
Pastel, 0. (des -s, mrv. -len,) bij sehild. Patich, o. (des -s,) zeker kruid , ook pa-

eene van verfdeeg gevcrmde en daarna
tientie gehetcu.
gedroogde shfts vvaarmede droog geteekcnd Patient , m. (des -s , mrv. -en,) lijder, zieke
v. ordt Met of In pustelteekenen ,afbeelden.
onder de behandeling van een' arts:De geneesfreer bezocht zijne patienten getrouw. *-, de*-. pastelteekening : Die Neer bezit verseheidene fraaije pastellen, —schilder,
gene welke onder beulshanden is. —ie vr.
geduld ; patich. Sprw. Patientie is een edel
m. —schilderen 5 0.
kruid, dock groeit in ale tuinen niet,geduld
yr. —teelkening, y r.
is eene gave , die ieder niet bezit.
ri astenak g Pasternak , zie PasPatriarch, m. (des -s, wry. -en,) aartstinak.
varier, inzonderh. bij de Israiilieten en na den
Vastinak yr. (wry. -en s ) Witte peen of
worZel, —bed, o. —loot', o. —zaad, o.
zondvloed. —aa,l, bv. aartsvaderlijk ; fig.
eenvoudig.
Patstoor, m. (des -s, wrv. -s, -oren,)
fi e esteliik opperboold eener gemcente , patrijs m. (van den -, wry. -zen,) veld;Lees! al 11.-C. priester ; op sormige plaatsen,
hoen , een zeer smakelijke wilde Vogel , die
predikant. --skleeding , Yr. - suteild,
tot bet geslacht der hoenders behoort : Er
zijn uweinig patrifzen dit iaar, --hoed
yr. — splaats , yr. —swoning Yr.
Fastorki , yr. (rnry. -en,) mooning van een'
m. eene kleine soort van jagthond van midpastoor of predikaut. —goederen o.
delbare grootte met een ' korten staart , welke
0. wry. goederen weike aan eene pastorij
patrijzen , wachtels , enz. opzoekt en door
behooren.
zijn stilstaan den jager hunne verblijfplaats
eatakon, m. (des-s, tarry.-s,)eeneSpaansche
moot aanwkizen. —jagt yr. —je, o.
(des -s, wry . -s,) verkleinw. van patrijs.
zilvet moult ter waarde a n omstreeksf 2.50.
—net , --veer, yr. —vleugel nt.
Patent , o. (des -s,mrv. - en,)
e open brief ter
vergunning van het eene of andere inzon- Tratrijzenei o. ci van eon' patrijs.
cleat. tot Let nitoelenen can een bedriji' Vatrijzenest c) nest van een' patrijs.
Deuiji in Engeland den uitvinder of vervaar- * p atriot , m. (des -s mrv. -ien.)een vricnd
van zijn vaderland: fig. tegenstrever of yijand
di ff er van het eene of andere handelsartikel
van bet Oranjebuis,alsof Bit's lands belangen
meermalen de alleenhandel daarvan door
een patent (octrooi) verzekerd wordt , beeft
verwaarioosde. —isnaus o. (van bet-.)
vaderlandsliefde.
by. van den prat riot
men daarvan ook bij ons eene menigte van samenstel!ingen , welke dan bet bijdenkheeld
of de pratriotten : De patriotsche parhy.
Patronaat o. (des -s, sire. -aten.) het
van bijzondere voortreffelijkheid inhouden
11. v. patentgesp, patentkous,patentlarnp
regt , om de plaatsen bij kerken en scholen
patentnaald , patentolie patentscheerrnes
to bezetten, collatie toezigt over de armett
patentsnuiter,, enz. Zelfs bezigt men in de
en behoeftigen.
taal van het dagelijksch 'even het woord Vatrones, yr. (mrv. -sen,) beschermbeilige.
patent als bijv. naamw. voor uitsiekend b. p atroon m. (des -s, mrv. -one' .) sehnt,sv, Dirt is patent. —eren , h. w. van eon
beer , beschermer Hij is mijn patrons in
patent voorzien:Een gepatenteerde koopman.
die zaak. *-. bij R.-C. heschermheilige : cook
de dieyen hebben
patroon.*-, degene,
_Pater, m. (des -s, flier. -SO hij 11.-C. eerytit
nor zekere vest elijken; inzonderh.
titel
aan wien iemand ondergesebikt is , voornmun
1) ;.eclit rarer it) eon nonnenklooster. Spew Dot
lioopman ,
vroeg den bediende
of zijn patroon to huis was.
is roor pater en motor , en niet voor '1
degene , the
heele convent, dat is con hosteliA geregt ,
het opzigt over eenige armen en behoeftigen
hetwelk
heat, hen van tijd tot tijd hczoekt en met
v oor 7 t geheele gezin niet 6pp,ediselit
/4an worden. Ge nicest ons van clang eens
raad en daad bijstaat.
nit petters vaatje tappen , d.i. van den p atroon, yr. (airy. .onen.) afgepaste labesten wijn , enz. voortzetten ; fig. gemeenz.
ding in cone papieren Buis voor klein schieterr gernakkelzyke pater icmand, die op zijn
geweer: Losse en scherpe patronen
0. des
-s, wry . -onen..) model , hetzij geteekend rf
gemak is gesteld. Fen pater goed leven
gemeenz. icinand . die aan ovcrvloed gewend
gesneden , enz. waarnaar iets vervaardigd
en aan gemak verslaafd is. — roster m.
wordt: Bet patroon, ran eene nachtmuts ; fig.
(des -s, 'MTV. -s,) bij R.-C. onze-wader; eenvoorheeld, model. -Etna], yr. (Patroonsehap,
o. (des -s,) patronaat.) —tasch yr. tasch,
der [Foote balletjes can den rozekrans, waarvan zich de R.-C. bedienen om hunne
waarin de soldaat zijne patronen hij z:cb voert.
paternosters hehoorlijk of to wisselen met
—tje,o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
A
welke door lien wordy ') aangepatroon,
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Pant& vr. (mrv. • en.) keteltrom een
muziekinstrument van koper en soms van
zilver, dat naar een' van onderen rond toeloopenden ket el gelijkt, met een trommelvel
bespannen is en met stokkken geslagen wordt:
De pauken slaan. "-, o. w. met H., de paner, m. (des -s, mrv. -s.)
ken slaan.
g,-eselsal o.
Vans, m. (des -en, mrv. -en,) opperste
bissehop ; orperhoofd der R.-C. kerk, dat te
Rome zijn' zetel heeft : Een' pans kiezen; fig.
protestantscbe geestelijke, die over zijne
medebroeders tracht te heersehen ; in verdere
figuur. iemaA, die anderen de wet voorschrijven roil: ihy is een reste pans.
_don:, 0. (des -s,) de leerbegrippen, welke
door den pans aan zijne onderhoorigen worden
voorgeschreven ; pauselijke
bv. van den pans. gezind b y . den pans
toegedaan. —je t o. (des -s, wry. -s,) verkleinw. van pans. —sehap o. (des -s,)
pauselijke waardigheid.
Pauze, yr. (mrv. -n,) tussehenpoozende
rust, waardoor eene handeling, een gezang
of muziekstnk wordt afgebroken : Hij zat
gedurende de pauze in de koffiekamer.
afdeeiing van een' : Men vindt het in
de tweede pauze van den honderd negentienden psalm.
Parazêren , 0. w. met H., eene panze
maken ; fig. ophouden om uit te rusten: In
het dranken een weinig pauzeren.
avelijoen ,, 0. (des -s, wry. -en,) een
lust- of tuinhuis met een rond dak ; veldieger in de g-edaante van eene tent; verdek
;Ater op een jaw of ander vaartuig. —tje,
o. (des -s,mrv. -s,) verkleinw. van paveljoen.
Veauter, 0. (des -s.) een mengssl van lood
en tin, waarvan ondersebeiden vaatwerk
vervaardigd wordt.
Vedaal, 0. (des -s, mrv. -alen,) bij een
or gel , enz. de honten welke de diepe bastoonen aangeven en met de voeten getreden
worden.
Veda, m. (des -s. mrr, -s, -len,) bediende
aan eene hoogesehool, athenaeum, gymnasium, enz.
Pedestal, 0. (des -s, mrv. -len,) voetstuk
van cen standbeeld, znil, enz. —letje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw, van pedestal.
Peel, vr. (mrv. pelen.) breede haarband.
Peel, yr. (mrv. pelen.) moerassig land.
—land, a. —lander, m. (des -s, mrv.
-s.) —landseh bv.
Veen, yr. (mrv. penes,) wortel : Men heeft
roode,witte °rage , gele en Witte peen.
welke laatste ook pa s tinak —ak-

ker,rn. —bed, 0. —land, os —loof,
0. —sebraapsel 0. o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van peen. —veld o.
—zaad o.
Veer, yr. (mrv. peren.) fie yrneht van den

Veil
pereboom. Sprw. Het zijn goede peren ,
ze maar geplukt zip/ gemcenz, gezegd
nopens kinderen , die ter wereld komen ; fig.
een peervormig ding. —achtig , by. naar
eene peer gelijkende. —tje o. (des -s, mrv.
-s. ) verkleinw. van peer. —vormig, by.
Pees, vr. (mrv. pezen,) grofste soort van
zennwen in een dierlijk ligehaam ook wel
trekkers geheeten,w el ke dienen om de grootste ledematen te bewegen : Eene pees doorsnijden ; fig. Aan de pees moeten , d. aan
den arbeid.*-, snoer van een' bong; teellid
van een' bul , anders bullepees. —achtig,
(-er, -st,) naar eerie pees gelijkende; vol
pezen. —je o. (des -s, mrv.-s.) verkleinw.
van pees. —knoop, m. verharding in
eene pees.
Peet, m. en yr. (des -s, mrv. peten,) cloopgegetnige; bij R.-C. ook getuige bij het vormsel. —gesehenk 0. petegift. —je o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van peet. -lap,
m. plaatsvervanger of plaatsvervangster van
een' peet. —oorn m. naam , dien een kind
aan zijn' peet geeft. —tante, vr. petemoci.
Pegel, m. (des -s, mrv. -s.) meek of knopje
haven in eene meetkan , enz., om aan te
wijzen . hoe ver zij gevuld moet warden , om
de vereisehte hoe y eelheid voeht te bevatten
Vul de maat tot aan den. pegel. —en, b.
w. weinig of niet in gebruik . Wien —stok,
m. meetstok der ijkers. tje , 0. (des -s.
mrv. -s,) verkleinw. van pegel.
Veil, o. (des -s, mrv. -en,) merk ter aanwijzing van den gewonen of gevorderden stand
van het water: Het water is op zijn
merk, waaraan men de boogie van het water
ziet. maat , die men ten aanzien van
andere vochten in acht neemt: Het bier is
niet op zijn peil gebrouwen. niet op eene
bepaalde hoogte gebracht. Gij schenkt boven,
peil, sehenkt de glazen te vol. Het pea goed
maken, zorgen, dat men niet meer belastbare
dranken in finis heeft, dan volgens de wet

geoorloofd is; fig. maat in 't algemeen: ((Die
boven 't pea van hun vermogen stiigen.»
—en, b. w. de diepte van een water meter
Men peat de haven. de grileht, de zee, de
diepte van eene *-, de hoeyeelheid
belastbare dranken opnemen ; fig. meten,
berekenen , doorgronden : Men peilt de
hoogte der zon ,der sterren. Men kan zijn'
grond niet peilen , hem niet doorgronden.
—er m. (des -s. mrv. -s.) —ing, yr.
(mrv. -en.) —ketting, m. ketting der
roeijers ter meting van de hoeveelheid
belastbare dranken, welke iemand in zijne
vaten heeft. ---kompas, o. kompas om de
Jigging van verwijderde voorwerpen to coderzoeken.—lood o. dieplood. stok, m.
stole ter meting van de !move des waters ire
een schip —tje, o. (des -s, mrr. -s,) verkleinw. van peil,
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Peinzen, o. w. met El., zich met diepe overwegingen en beschouwingen bezig houden :
Op of Over iets peinzen. --end, by. en
bw. in gepeins. —er, m. —ig, zie reinzend. –ing, yr.
leis, zie
Fek o. (des -s,) een vast kleverig liars,
voornamelijk bet tot eene zekere dikte tfekookt
en gezuiverd liars van pijnboomen, enz., dat
in de pekovens nit het boot der pekboomen
wordt gebrand , zwartbruin van kleur en
harder dan teer is. Sprw. Die pek hanteert,
bezoedelt zich, Die met pek omgaat, wordt
er meg besmet , men wordt door den omgang
met slechte menschen ligt bedorven. Zoo
zwart of Zoo donker als pek; zie Pikzwart, Fikdonker ; fig. in de
volkst.: Hij heeft pek aan zijn gal , hij
weet van geen opstaan of scheiden uit cen
gezelschap. —achtig, bv. naar pek
gelijkende. —bloeirn., yr. zekere plant,
die pekachtige blades heeft. —boom, in.
boom, b. v. den, waaruit men pek hrandt.

Fels
geen vertrekken weet : llij is een reste
peklap. —lappen, o. w. met El., (ik
peklap, blijven , blijven zitten, van
geen opstaan weten. - lepel , m - lucht,
yr. —olie, yr. acne olie, die met wijn nit
pek getrokken en voor cen krachtdadig middel in zenuwziekten , cnz. wordt gehouden.
—oven, m. —pan, yr. ijzeren pan,
waarin men pekkransen brandt. - pleister,
yr. —pot m. —reuk, m. —rook, m.
—ton, yr. ton met of voor pek ; ton met
brandbare stoffen bestreken en omwonden ,
die men des nachts aansteekt om te verlichten
of seinen daarmee te geven. —zwart, by.
1P'el, yr. (mrv. -len,) schil van erwten en
boonen. —erwt, yr. doperwt.
Pelgrizn, m. (des -s, mrv. -s,) bedevaartganger , zoo als men er bij Roomsch-Catholieken , Mahomedanen en andere sekten vele
heeft , die naar eene vcrwijderde plaats reizen,
orn daar eene godsdienstige handeling te
vcrrigten. —azje, yr. (mrv. -s,) pelgrimsreis . –sflesch, yr. – ggewaad, o.

–shoed, m.–skleed,o.–sman--branders , o. –brander, m.
tel tn. –sreis yr. –star, m. -stok,
–branderij, yr. –broek*, m.
En. –stasch, vr.
gemeenz. matroos ; peklap. —damp, m.
—donker, by. zeer donker. —draad, 'R elies, yr. (mrv. -en,) vrouwepels.
m. de met pek bestrekene draad , welke relikaan, m. (des -s, mrv. -anen,) een
door sehoenmakers, enz. wordt gebruikt.

Pekel, yr. een zoutachtig vocht, waarin
onderscheidene spijzen voor bederf worden
bewaard : Zoo zout als petrel, als brem ; fig.
In de pekel (verlegenheid) zitten lemand
in de pekel laten of laten zitten of laten
steken, iemand in de Yerlegenheid laten. Het
vleesch onder de pekel houden geregeld
wij3 , cnz. drinker,. o. (des -s,) fig. bij
dick. de zee, de golven. —achtig, by.
—en, b. w. in de pekel zetten. '"-, o. w. met
H., van zout, tot pekel overgaan , smelten ;
van bier met zinverzetting: Bet vleesch
begird reeds te pekelen , het zout op het
vleesch begint al te smelten. —haring,m.
up eene bijzondere wijze ingezouten haring,
veelal enkel haring genoemd ; fig. hansworst
van kwakzalvers,koordedansers.enz. - hoer,
gem'en w. Dude hoer. —nat, o. fig. bet
pekel, de zee. —schuim, o. schuim van
peke!: fig. veeschuim. —spek, o. tegenstell.
van 1 . 001itipek. - veld 0. de zee. - vleesch,
0. tegenstell. van rookvleesch. --worst,
yr. tegenstell. van rookworst. —zonde,
yr. fig. onde zonde.
Veklien, b. w. met pek bestrijken , bepekken: Een sehip breeuwen en pekken.
—kig, by. met pek hezoedeld. - krans,
m. can van brandbarestoffen vervaardigde en
met pek en bars bestrekene krans, die bij
illuminatiert in ijzeren pannen wordt aangestoker] , en ook in den oorlog gebruikt wordt.
—lap, m. lap, over welken men den
pekdraad trekt ; fig. lastige bezoeker,, die van

groote zwemvogel met een' zakvormigen
krop, waarin hij spijs en drank voor de
iongen hergt, kropgans ; soort Iran tang,
waarmede tanden worden uitgetrokken ; een
glazen destilleer yat met twee handvatten.

–skop, m.
–sbek, m
–skrop, m. –sneb, yr. –snest, o.
–spout,m.–sstaart, m. -sveer,
(des -s, mrv.
vr. –svleugel, m.
-s,) verkleinw. van pelikaan.

Pellegoed, o. zeker met figuren gewerkt
linnen voor handdoeken , luijers , enz.

—koopunan, m.
Felten, b. w. doppen , nitdoppen , van de
sehil ontblooten : Boonen pellen. 1Voten pollen. 1 -, inzonderh. gerst , enz. ontbolsteren :
Men pelt gerst, rijst , enz. Gepelde gerst.
Felten o. (des -s,) pellegoed. - wever, m.
Fels, m. (van den -, mrv. -zen,) ruig vet,
waarinee sominige dieren tegen de koude zijn
beschnt: Die beer heeft een , warmen pets
ow. een ruig vet, dat met de haren
er op gelooid is: Een rok met pets (veelal
bout) varen.*-,eene manskleeding , die met
boot gevoerd of omzet is: Een' pels aantrekken ; fig. Iemand den pels uitkloppen , hem
duchtig afrossen. lemand eene leis in den
pets zetten, gemeenz. hem tot het opnemen
van een'lastigen mensch of tot het aanvaarden
eener netelige zaak bewegen ; hem een' grievenden argwaan berokkenen. Eene has in
zijn' eigen' pets poten, zich zeif een' last op
den fi gs halen of nadeel berokkenen. —j as,
m. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw: van
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gemeenz. buik.*.. zie Itolpens, -buik,
pels. —maker, m. —mantel, m.
m. dikke bulk; fig. dik man.
• er.
ontwer.
—rok, m.—werker,
Iselterij , yr. (mrv. -en.) bereid vel met bet Pensebloem yr. gevlamde driekleurige
viool : dus heette de kamer der Rederijkers
Naar er op, bout. --Handel, m. —hanvan Schoonhoven.
delaar, m. —koopman, m.
Venseel, o. (des -s, mrv. -en,) een bos
Iseluw, yr. (mrv. -en,) peuluw.
sadmgebondene , meestal in een punt uitlooPen, zie Pin.
pende fijne haren aan een' steel, ors een vloeiPen , yr. (mrv. -Hen,) schrijfpen , d. eigenbaar ligehaam,gewoonlijk eerie verw, daarmelijk de bereide vederschacht nit den vleugel
de op jets te brengen weet het penseel
van sommige vogelen , inzonderbeid ganzen ;
goed te handte'ren ; fig. sehildertrant: Een
ook eene, doch naar eene vermaakte schacht
stout penseel„ —bakje , o. —en, b. w.
gelijkende pen van een gemengd metaal : De
sehilderen ; hij geneeskund. met een penseel
stalen pennen komen hoe langer hoe meer
bevochtigen. —haar o. --maker,
in gebruik ; fig Eene wel versneden pen ,
m. —sehrijver,
—tje, o. (des
fraaije stijl. Het is in de pen , het staat te
-5, 71111) . -5,) verkleinw. van
geschieden , men is er aan bezig. De pen
penseel
—trek m.
opvatten , zich aan 't schrijven begeven. In
de pen zeggen, gemeenlijk dicteren gehee- Vensenaris m. (van den-, mrv. -sen,)
pensverkooper. —h.al vr. pensmarkt.
ten. —nebak , m. —nebereiden, o.
—man, m. pensverkooper. —markt,
—nebereider, m. —nehouder,
yr. —mes , o. —nat o. —rollen, vr.
m. meer of minder sierlijk stokje, waarin men
mrv. rolpense—verkooper, —zak,
eene stalen pen bevestigt. —nekoker,
m. pens van een rund , enz.
m. —nekooper,, —nekoord vr.
koord om een' bos pennon. —kunst, vr. Peper, y r. de rondachtige bessen van
onderscheidene uitheemsehe gewassen, die
schoonschrijven. —nelekker, —neeen' scherpen brandenden smaak hebben en
likker , m. gemeenzame schimpnaam
deswege als kruiderij worden gebruikt; inzonvoor iemand , die als klerk of kantoorbederh. de bessen van den gewonen peperstruik
diende werkzaam is. ---nerves, o. mes ,
in 0.-I., die, wonneer zij rijp zijn , de zwarte
waarmede pennen vermaakt worden
opleveren , die scherper is , dan de witte:
—nen, 0. w. met H., gemeenz. schrijven.
Lange peper, snort van peper, die in Bengale
—neschacht, yr. —strijd , m. twist
en andere streken groeit ; fig. Peper halen
tusschen geleerden , welke met de pen , en
naar 0.-I. gaan. -achtig, (-er,-st,)bv.naar
dus in geschrift , wordt gevoerd. —tje o.
peper gehikende ; met peper gekruid ,
verkleinw. van pen. —netrek m.
peperig. —boom m. peperstruik.
veer,, yr. —neverkooper, m.—ne—boompje,o.een heesterje, rneseraeum.
winkel, m.
—bos , —bus , yr. -doos, vr. -duur,
Penning, m. (des -s, mrv. -en,) een geby. en bw. zeer dune , dewijI men in deze
munt stuk metaal De tirade penning , d. i.
landen voor ooze vaart op de Oost-Indien de
bet tiende stuk geld, van welken aard het
peper zeer duur moest betalen. —en , b.
ook was. 4-, welker het 5 / 6 gedee!te van een'
cent , 1/320 gedeelte van een' gulden ; van
w. met peper kruiden ; fig. duur verkoopen.
—Janis —huisje, o. papieren zak of
bier zegt men nog wel : Zij heeft geen' penzakje (voor allerlei waren). —koek m.
ning (cent) in de wereld, zij bezit niets.
gebak van meet , honig , peper (of andere
Iemand tot den laatsten penning (cent)
voldoen. inzonderh? gedenkpenning, zie
kruiderij) dat in onderseheidene gedaanten
voorkomt : wonneer men de dunne peperkoek
Venningkabinet.*-,geld,doch meest
in vierkante stukies snijdt, bekomt men de
in samenstelling en enkel in bet mrv., als :
pepernoten. —korrel, yr. —kruid
Huurpenningen, kooppenningen , enz.
o. boonkruid. —land o. fig. Oostzeker klein gewigt. —bloem, vr. penningIndie. —molen , ID. —munt,
kruid. —je o. (des -s, mrv. .s,) verkleinw.
yr. soort van munt , die in Engeland op
van penning -kabinet, 0. verzameling van
allerlei munten , gedenkpenningen , enz.
nmerassige plaatsen wild groeit en eere zeer
—kruid, o. plant , welker rondo bladen
scherpen kamferachtigen smaak heeft;een met
naar een stuk geld gelijken. —kunde yr.
peperrauntolie toebereid snikergebak ; eene
fijne op pepermunt overgehaalde likeur.
de kennis of kunde van merkwaardige ,
—muntdoosje, o. doosje waarin men
inzonderh. oude penningen. —kundige
pepermuntjes bergt. - -muntflesch, vr.
m. en yr. (des -n, mrv. -n.) —meester,
fleseb met pepermunt. —muntje, o.
m. dat lid van het bestuur eens genootschaps,
een met pepermunt toebereid suikerkoekje.
aan hetwelk de ontvangsten en uitgaven der
—muntolie yr. —m.untwater, o.
gelden zijn opgedragen.-meestersehap,
—noot,vr. zie Veperkoek, -plant,
o. —swaarde y r. geldswaarde.
yr. plant, van welker schors men de garou
Pens y r. (mrv. -en,) smeerbuik ; fig.
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-en, b. w. stork drukken of sarnendrukken :
bekomt. —salts, yr. –struik m.
—vogel, m. een vogel met fraaije vederen,
Men perst boeken
laken , kousen
papier inzonderh. derwijze drukken, dat
—water, o. —wortel rn. rneerradijs.
—zali , m. zak met of voor peper.
men het sap er uit ,Irijft:lienperst citroenen,
1P'erdoen, o. (des -s, mrv. -en,) touw, waardruiven, olljven ; van icier met zinverzetting
mee de stengen worden vcrzekerd.
Oliepersen , door het person der zaden , enz.
Ylerebloesem, rn. bloesem van den
die verkrijgen ;
dringen Ienzand tot
pereboom. -boom , rn. boom , waaraan de
ts persen. Dat treuriye voorval perste my
peren groeijen. —boomgaard, rn.
e tranen uit de oogen. -er, m. (des -s, mrr.
-s.) --geld, o. persloon.
—boomen , onverb. by. van den pereboom. —drank , m. drank nit peren Persico m.(des's,) een op perzikpitten oververkregen —kern , yr. --Kist, yr.
gehaalde brandewijn. -Ilescia , yr. -glas,
o. —ton , yr. —vat , 0.
—most,m uitgegiste perewijn. -nazijn,
m. –pit, yr. –sap o.
Persijzer o. strijkijzer der kieermakers ,
–schil, yr. siroop ,vr. --smaak,
waarmede zij de naden, enz. persen. —Jug,
m. –steel, rn. –stroop, yr. –taart,
yr. (mrv. -en,) het persen; inzonderh. druk.
yr. –ton, yr. –tuin at. - ij 11 9 in.
king, drang : Eene persing op het water,
zuur, by. en o.
eene rnoeijelijke waterlozing met pijn yerzeld. De persing der lucht. —loon, m..
Periode yr. (mrv. -n,) tijdvak ; van eene
redevoering of geschrift zeker gedeelte
en 0. —moër, yr.
hetwelk uit twee of moor onderling verbon- Personazje, y r. (mrv. -s,) persoon ;
dene- voizinnen bestaat : Die periode is te
Hij speelt zijne personazje, hij is in voile
bewegilig.
lang. —enbouw,, m. —iek, by. en bw.
dat op bepaalde tijden terug keert of Persoon, m. err ve. (des -s, mry -onen,) he t
uiterlijke aanzien van een' rnerisch : Klein
plaats heeft Periodieke toevollen , werken ,
van persoon. leinand van persoon kennen.
geschriften.
Van persoon behaayt ze mij zeer wet. *-,
Perk, o. (des -s, mrv. -en,) omtuinde of
afgeslotene plaats, inzonderh. orn daarin ,
rang of stand van een' mensch : Den
vooral des nachts, vee op te sluiten : Eene
persoon aanzien. Zonder aanzien van
personen, zonder acht to slaan op den
kudde schapen in een perk sluiten. diergaarde , warande voor al lerlei wild : Ga near
rang der personen , met welke men to doers
heeft. *-, het ik van ieder' mensch , inzonBaak, om een fraai perk te zien. afgederh. op het tooneel : In eigen' persoon ,
slotene plaats voor worstelaars en andere
zeif. 1/E voor mijn' persoon. Ken' persoon
grens , grenspaal , buiten
wedstrijders.
spelen, d. voorstellen. Yen geeft een,
welken men met gaan mag ; Paul en perk
gulden de persoon. Zijn , persoon (zijn
aan lets stellen , zie Vaal, zie ouk Benaanzien) verliezen. mensch , man of
perk, Worstelperk. zie Artilvrouw , redeiijk wezen : De dieren treden in
lerieperk.
de fabel als personen op. Deugden en onPerkement, o. (des -s, mrv. -en,) schapedeugden als personen voorstellen.*-, in de
vel , dat op eene eigenaardige wijze bereid is,
spraakk. eon der drie vorrnen in een workom er op teschrijven , enz. : is het perkement
woord in zijne vervoeging wanneer het de
duur? een op perkement geschreven stuk.
handeling of den toestand van onderscheidene
--bereider, m. —en, onverb. by. van
wezens voorstelt : De ecrste prrsoon (ik, wij),
perkement —je , o. (des ..s, mrv. -s,) verde tweede persoon (gij) , de derde persoon,
kleinw. van perkement. —maker , rn.
(hij , zij , het). 4E-, hij godgeleerden : De drie
–makerij , yr. –raam, o. en yr.
personen der Godheid, Vader,, Zoon en
–snippel , --shipper, rn. –verIleilige Geest. — bootsing, vr. persoonsm.
kooper,, m.
verbeelding. —lijk, b y. en bw. den
Perket, zie Parket.
persoon betreffende: Persoonlijke beleediPeru, yr. (mrv. -en,) een werktuig , waarmede
gingen. Persoonlijk (in persoon) verschijmen lets door eene bloote drukking of met
nen. in de spraakk.: Persoonlijke
behulp van schroeven platter en effener
voornaamwoorden, die , welke de plaats van
maakt , of andere oogmerken bereikt : De
bepaalde personen vervangen. Persoonlijke
pers treden. Lets onder of in lepers zetten.
werkwoorden , die, welke in alIe personen
Mijn hart staat als in eerie pers; de
vervoegd worden , zie Onpersoonlijk.
glans,dien menig voorwerp,inzonderh.stoffen,
—lijkheid, yr. (mrv. -heden,) hoedanigdoor het persen bekomt : De pers ligt op het
heid van een wezen , als bet een op zich zeif
laken.'"-, drukpers : Dat werk is op of onder
bestaand en redelijk is ; jets hetwelk den
de pers , men drukt het. bit boek komt fuist
persoon zelven betreft , personaliteit.
van de pers , is pas uitgegeven. Een werk
—sverbeelding, y r. het toeschrijven
ter perseleggen, laten drukken. —boom,
van persoonlijke eigenschappen aan leyenc.
m. –bord, 0. –deksel o. timpaan.

i

— 713 —
Vers
looze personificatie. —tje , o. (des -s, mrv.,
-s,) verkleinw. van persoon.
Is ersplank , yr. eerie der planken , tusschen
welke men iets perst. —pomp , Yr. zekere
POW!) , welke door persing water opgeeft,
—roadsel,o. —schroef, y r. -spil,vr.
stiji , m. —vrijheid , y r. vrijheid om
alles te mogen drukken, zonder daartoe:verlof
te vragen. —werk , o. werk voor de
drukpers.
ls erzik vr. (mrv. -en,) de ronde , saprijke
en smakelijke steenvrucht van den perzikboom.
in. (des -s, firs' . -en,) perzikboom.
triad o. —bi oesem , m. —boom,
m. —boomen oriverb. by. --je , o.
( des -s, mrv. s,) verkleinw. van perzik.
—kruid o. persicaria. o -pit,
y r. —schil . yr. —steen m. —tak , m.
—wortel , m.
/Lest, vr. (mrv. -en,) naam cener kwaadaardige aanstekende ziekte , die vaak in zeer
korten tijd tallooze slagtoffers ten grave sleept;
fig. hoogst verderfelijke persoon of zaak :
.11ij is de pest voor dat land. Die pesten
van het vaderland. —aardig , by. -Etchfig, b y . — azijn, soort van azijn, dien
men als voorbehoedmiddel tegen de pest bij
zich draagt, vinaigre des quatre voleurs genoemd, dew& men meent, dat hij door vier
dieven is uitgevonden. -blaar, y r. -buil,
yr. —gezwel , yr. , 0.
buis voor pestzieken. —ig, (-er -st,) by.
aanstekend of gevaarlijk als de pest.
—ilentie , y r. pest. -ilentiewortel ,
m. een kruid , dat als een middel tegen de
pest worth aangemerkt. —kerkhof, o.
—koorts yr. —lieden, tn. mrv. van
, Yr. fig. zeer schadelijke
pestman.
lucht verpeste I uelit. , —luiden,
zie Is estlieden. —man, m. (mrv.
—lieden, —lui, -luiden,) man , die
pestzieken vervoert , aan de pest overledenen
begraaft. —meester m. geneesheer van
pestzieken. o. -pok, yr. kwaadaardige pok.—tijd, tn. --vogei, zekere
zwerfvogel. -zietke, tn. en vr. -ziekte, vr,
vet , in. (des -s, mrv. -ten,) cen boofddeksel
voor manner, en knapen, dat van allerlei stof
en vorm is, en veelal van voren eene klep
heeft : Een' pet dragen. De petten worden
thans meet' edrayen dan voorheen.
(des -s, mrv. -en,) soort van
Petard ,
metalen mortier in den vorm van een'
knotten kegel , die, met kruid gevuld , aan
poorten , muren , enz. wordt bevestigd, otn
die te laten springen.
Vetegift , y r. geschenk van een' peet.
—kind , o. kind , over hetwelk iemand
peet is. —moei, y r. peettante.
Veter, m. (des -s, mrv. -s,) peet , peetoom.
Peterselie , yr. een gewas, weiks bladen
en wortelen in de kcuken worden gebrnikt,

eze
—achtig , b y . dat naar peterselie smaakt,
ruikt gelijkt. —bed , o. —Wad, 0.
—kaas, y r. —lucht , y r. —reuk , iii.
—sans „ y r. —smaalk , m. —wortel ,
In. —zaad o.
Is etje , o. (des -5, mrv. -s,) verkleinw. van
pet.
ls ettegoed , o. petlestof. —kraam; yr.
—Kramer , tn. —maker, m.
—stof, vr. stof, waarvan men petten maakt.
—te-winkelt , tn.
ireter-Simonswijn , In. een Spaansche
wijn nit Rijnsehe di uiven , weike door PETER
SIMO NS cell' Hollander , in Spanje wet-den
overgeplan t.
Veukel, vr. -s,) pokkel puistje,
zweerije. —achtig, by. —ig, (-er ,
-st,) by. vol peukels. —igheid , yr.
—tje 0. (des -s , mrv. -s ,) verkleinw. van
u lke zie Iseniuw.
Pert
Ve
Peul , yr. (mrv. -en,) langwerpige schil van
erwten en dergelijke gewassen met de
vruchten , welke daarom peulvruehten
heeten ; inzondcrh. zekere soort van erwt , die
met de sail gegeten wordt : Eten wij haast
peulen ? Zijn de peulen reeds afgehaald ?
*-, het plantgewas , dat zulke peulen voortbrengt : Groeijen uwe peulen goed ? - dop ,
In. —gewas, , yr. —tje o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van peul.
reuluw , y r. (mrv. -en,) een langwerpig
kussen , dat over de geheele breedte van het
bed reikt en onder de kussensligt , hoofdpeuluw. —overtrek , o.
Penlvrucht , y r. pealgewas.
Peupel , o. (des -s,) gepenpel.
*Peur , 0. (des -s, mrv. -en,) elders poer ge,
heeten,bosje women, welke,met draden in de
lengte doorregen en van onderen met een stuk
food bezwaard,aan een'stok bevestigd worden,
waarmede tnenaal en paling tracht te vangen.
—en , 0. w. met 11., met een pear visschen.
met H., zich beii even fig. gemeenz. Ann
het werk peuren. Ergens naar toe peuren.
*-, b. W. met cen peur vangen.
*Venter, m. (des -s,mrv. -s,)zie Oorpeu-

ter en Pijpepenter. - aar, m.(des -s,
mrv. -s,) die peutert. — en, o.w.met H., met
den vinger of eenig merktttig in iets wroeten :
Hij pentert gestadig met den ringer in den
neus in de ooren. In de tanden peuteren ;
gemeenz. Peuter er mane niet aan , laat
, dat onaangeroerd. —ing , yr.
Venzel, y r. (mrv. -s,) treuzel. —aar,
m. (des -s, mrv. -s,) treuzelaar. en , a. w.
met H., treuzelen *- b. w. gemeenz. op zip
gemak eten Peuzel nog een stulje van die
ham. *-, o. W. met H., langzaam eten
Ann een hoentje zitten te peuzelen. —ing
vr. —werk , o. treuzelwerk.
Is ezerillf m, (des -s. mrv. -ken ,) schafi van
90
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hamel , enz, zie ook Varkenspe-

zerik.
leharizePr, enz. zie Fiarizeer, enz.
enz.
Pheniks, enz. , zie
Philiozoof, enz. , zie IFillozoof , enz.
Piaster, m. (des -s. mrv. -s,) eene Spaansche
zilvermunt van omstreeks 12.50 waarde :
Men noenit hem soms harde piaster , om hem
ran den halved . ) piaster te onderseheiden.*-,
eene 'ft:DI-Ache mw-it ter waarde van jets
mindet di t

Viauter, ze Peauter,
Pitch, yr. -en,)een puntig ijzer aan een'

Pijne
en soms wel van weerhaken voorzicn en aan
bet andere meestal met veeren bezel is en
vroeger met een' boog wend geschoten: Sedert
de boogsehutterijen in zwang zijn gekomen,
wordt er wader met pijlen geschoten ; fig.
llij heeft al zijne pijlen verschoten, heeft
alles gezegd , wat hij te zijner verdediging of
te zijnen voordeele kon aanvoeren. Als een
pijl uit den boog, pijIsnel. 1k heb nog andere
pijlen op mijn' koker , ik heb nog meer voor
inijne zaak in te brengen, vuurpijl. (Is ijtaken, o. )ij.) —bong, in. schietboog.
m. (des -s, mrv. -s,) pilaar.)
—hout, o. hout van een' piji ; bout tot
pijlen ; zeker wild gewas. ijzeren,
dikwijls met wee'rhaken voorziene, punt van
een' piji. m. koker, waarin men
de pijlen draagt. —kruid, o. naani van
eenige planten met pijlvormige bladen.
—naad, m. in de ontleedk. naad, welke
de beenderen des voorhoofds samen verbindt.
—sehoot m. school of wonde met een'
pijl. —schot, o. HIschoot. —snel bv.
en bw. zoo snel als een piji, zeer snel.
staart m. een pijlvormige staart ; soort
van kleine eend ; naam van eenige andere
dieren met eere pijIvormigen staart. —stok,
m. stok of hout van den piji , inzonderh. van
den vuurpijl. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van piji. —vormig, by.
Pijn yr. (mrv. -en,) ligchaamssmart : Pijn
lijden. Pijn in de tanden , in den buik , in
het hoofd , in de zijde , in armen en beenen ,
enz. hebben ; fig. zielssmart : De pijnen der
hel.
moeite: Het is niet de pijne waard.
(des -s, mrv. -en,) eene soort van
Pijn
pekboom , pijnboom.
Fijnappel, m. de %Tuck van den pijnboom; fig. knop sp de spits van can' teren.
—appelklier, yr. eene eironde klier
haven in de hersenen , waarin vele zenuwen
samenloopen.
Pijnbank vr. zeker foltertuig in den vorm
eener bank, waarop men een' heschuldigde
bevestigde en zijne laden uiteen trok, om hem
op die wijze tot het bekennen van de waarheid
of van wat men Wilde te divingen : lemand op
de pijnbank brengen ; fig. hem de grootste
folteringen doen ondergaan.

/anvil stok , maarmede weleer het voetvolk ,
in 1813 en 1814 de landstorm,was gewapend:
Men had ook pieken met korte stokken , die
halve pieken werden genoemd. lange
streep door een geschrift : Haul er eene
piek door. —drager, m. —enier,
n1, (des -s, mrv. -s,) piekdrager.
(des-s, mrv. -s,) verkleinw. van piek.
m.
—steek, m
Fiepen, o.w.met H.,een woord, door hetwelk
men het geluid van muizen, jonge vogels, enz.
traeht, oiL te drukken : De muizen piepen.
Spew. Zoo als de ouden zongen, piepen de
jongen , w ordt gezegd van kinderen , welke
liunne ouders in hun doen navolgen. Eene
piepende stem, die Pijn en onaangenaam voor
het gehoor is. Van angst piepen. —er, m.
(des -s, fire. -s.) —ertje, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw van pieper ; inzonderh. een
sehelfluitje. —jong, by . zeer jong Zal
d at piepjonge meisje reeds trouwen ?
Fier , yr. (mrv. -en,) lange aardworm , regenworm : Zoo flood als eene pier , geheel dood„
"-, in sommige streken het mannelijke teellid. —en, b. w. gemeenz. foppen, om
den tuin leiden : hf heeft u daar mooi
g,epierd.—ig (-er, st,) b y. in sommige
°oaten , wormstekig : Die appel is pierig.
—igheid, yr. --tje 5 o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van pier.
Pieterman, m. (des -s, mrv. -s,) een zeevisch met
met een' platten kop en een' ronden
staart; naam van een uitrnuntend Brabandsch
bier. —netje, o. (des -s, wr y . verkleinw. van pieterman.
Fieterselie,enz.,zieY'eterselie, enz.
—boomen,
yr. (mrv. -en,) cane zware, doch grove Flijnboom,
onverb. b y. —bosch, o. bosch van pijnwoilen stof, waarvan men een kleed van den
boomen.
zelfden naam draagt : Grijze pij. 1Vog voor
weinig jaren droeg men pijen met geeren , Pijne, yr. (mrv. -n,) pijn. —en, b. w.
persen , uitpersen: Gepijnde honig , tegenwaar men zich thans in fijn laken kleedt.
stelling van maagdehonig , lekhonig. —iDe monnik in zijne graauwe pij; Wat
gen, b. w. op de pijnbank breng n ; fig.
op zijne pij krijgen , afgeranseld worden.
kwellen , folteren. *-(zich), w. w. zich veal
Als stof kan men bet ook in het onzijd.
moeite veroorzaken, veel moeite doen.
geslacht bezigen. —e yr. (mrv. -n.) pij,
ger, m. (des -s, mrv. -s,) die piinigt ; fig.
het kleedingstuk. —jakker, m. (des -s,
kwelgeest. —iging, y r. (mrv. -en,) het
mrv. -s,) zeker bovenkleed van duffel.
pijnigen ; hetgene pijnigt. -igster,vr. (ntry.
rut , m. (des -s, wr y . -en,) eene ligte staaf
yr. folterkamer.
-s,) die pijnigt.
van hard hout, die aan het cene einde puntig

Iij ,

— 715 —
Plj nit
Is kinkern , y r. kern van den pijnappel.
Pljnlijk, (-er, -st,) b y. en bw. smartclijk ,
pijn veroorzakende: Eene pijnlijke kunstbewerking."-, smart gevoelende : Zij is zeer
pij ntij k , zij lijdt veel pijn; fig. gerneenz.
gierig, karig ; moeijelijk , onrustbarend :
In pijnlijke omstandiyheden verkeeren.
—held, yr.
Pijnnoot y r. pijnappel.
riijnraam, y r. en o. raam of toestel ,
waarop iemand gepijnigd wordt. —stillend , bv.
l'ijntje, o. (des-s, mrv, -s,) verkleinw. van
pijn , d. pijnboom. —top, in. top van cen'
pijnboom. —woud o. pijnbosch.
Pijp y r. (mrv. -en,) buis, inzonderh. om er
geluid op te maken ; van her: Sprw. Hij zit
in '1 riet en maakt pijpj es, hij rnaakt gebruik
van de gelegenheid. Piet lawyer pijp „ niet
langer dans, als er niet meer op de pijp worth
gespeeld , houdt de dans op; fig. De Apen
stellen , wordt van kinderen gezegd , die
stout zijn en veel geraas maken.Naar iemands
pijpen dansen zich naar iemands wil bewegen en daarnaar handelen. *- , icdcre buis,
van welke gedaante zij ook zijn mag : De pijp
van een orgel, van een slot, van eene brandspuit , van het been , van den arm, van een'
sehoorsteen, van een sekreet , van erne
lamp , van een riool, van een rid , van een'
theepot, van een' kandelaar ; van bier: De
kaarsbrandt in de pijp ; fig. hij of zij leeft
niet lang meer. "-, inzonderh. tabakspijp:
Eene pijp stoppen, rooken , aansteken. Hij
woont eenepijp rookens van /tier, gemeenz.
op het land , hij woont zoo ver van her , dat
men gedurende het rooken ecuer (gewone
aarden) pijp zijne woning bereiken kan. "-,
zeker langwerpig vat ter verzending van wijn
olie, enz, : Zes pljpen wijn. *-, lang stuk dat
naar eene pijp gelijkt : Eenige pijpen
tui t : De pijp van eene melkkan. —aarde , vr.zekere witte fijne aarde waarvan
t abakspijpen worden gebakken. —ebakker tn. –ebalkiterij , yr. –ebak-

k.ersdoeltter m. –ebalikersjongen m. –ebakkersknecht
-ebakkersoven, in. -ebakhersvronw, vr. –ebakkerszoon, m.
–ebalikersweduw, y r. –eboor,
0. lange boor, waartnee de openiii 3 en der
pijpestelen worden gemaakt. --edop m.
–edopje, o. –pefabriek, yr. –ekop , m. –emand, yr. -emandje,
0. —en, ongel. o. w. met H , piepen. "-,
gel op eerie pijp spelen, epenter, m.
—er, (des -s, mre„ -s,)die op cone pijp speelt,
- eroer, m. –esteel, m. –estel-

ler , m –estopper, m. -etobber,
In. zie 'N'obben.
rn. —evat
0. —ewraeter
—gast rn. spuitf ;;F,t,
--gezwiq , 0. fIstii!ens

gezwel. , Yr. kan met eene pijp of
tuit ; lul waaraan kinderen zuigen. —je a.
(des -s, mrv. -s,) verk!einw. van pijp.
Sprw. Hij di in 't riet , enz. zie eijp.
"-, lokfluiiie. —kaneel o. kaneel
in pijpen. –ka,ssia, zie Trommelstokboom. –kruid, o done kervel,
–matalister, vr. , – maker , m. die
pijpen maakt. —makerij vr.
o. —sleutel sleutel , die nitgeboard is. —slot, o. slot, dat met een'
pijpsleutel open wordt gesloten. —nitbaler m. pijpewroeter. —werk t 0.
de gezamelijke pijpen van een orgel , van
zak m. zakpijp.
een waterwerk , enz.
—zweer yr. listel.
Pijrok , m. pij.
piitje, a. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van pij.
ink , enz., zie Leek enz,
m. (des -s, mrv. -ken., ) pikking van een'
vogel ; wrok : Een' pik op iemand hebben
iemand haat toedragen.
*Inket, a. (des -s, mrv. -ten,) troepje krijgslieden , gereed om op de allercerste order te
marcheren bakenstok ; zeker kaartspel.
—spel , o. —ten, b. en o. w. met H., het
piketspel spelen.
*Faikeur, m. (des -s, nirv. -s,) paardeberijder.
tnrv. -s,) verkleinw. van
inkje, o. (des
pik.
Isikkedillen, y r. tare. gemeenz. beuzelingen.
Pikken, 0. W. met H , van vogels , met den
snavel slaatt; graankorreis, enz. met de neb
opnemen en eten ; fig. Zij pikten alle op hem,
d. vielen hem met woorden aan. "-, b. w.
pikkend bijten : De muschpikte het kind in
de hand.

Fikken , b. w. zie rekken.
y r. (mre. - len,) een geneesmiddel in den
vorm van een klein balletje Pillen maken
innemen , slikken ; fig. Die pil was niet
gernakkelijk te slikken, die onaangenaambeid liet zich niet gemakkelijk verkroppen.
Ik moest die pil slikken ik moest het ye,dragen. De pit vergulden , eon verwijt zoo danig inkleeden , dat er niets beleedigmds
in ligt.*-, gemeenz. stuk , zie Haeht.
rilaar m. (des -s, mrv. -area,) eene ronde
of hoekige zuil van steen of hout , die op zich
zelve staat , of ten deele in een' wand gemet-

seld is, en tot steun van cene zoldering een
gewelf of een gebouw verstrekt : De pilaren
waren te zwak en het gebouw storite in ;
voornaam voorstander van jets : Pilaren van
dekerk. —bijter, m. fig. buichelaar, die
uit geveinsden eerhied de pilaren der kerk
gestadig kust of uit bijgeloovigheid gt.stadig

in de kerk is. —bijterij , yr. fig. ',niche-bijtster, ve„ fig. buichelaars! er.
—hoord , 0. kapiteel.
vr

1

— 716 —

Pita

dekstuk van een' pilaar. —schaelit, t
--schaft, zie Schacht. —tje , o.
(des -s,mrv.-s,) verkleinw. van pilaar.-woet,
m. voetstuk van een' pi filar.
*Pilaster, rn, (des -s, mrv. -s,) vierkante
pilaar.
41eilau, y r. rijst met boter of vet en vleesch.
Pille, yr. (mrv. -11,) pil. —doos , yr.
......doosje, o. —draaijer, m, scliimpnaam voor eere apotheker. —gift, vr.
peetgeschenk aan petekinderen. -maker ,
In. —tje, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van pil.
Piloot, m. (des -s, mrv. - °ten.) loots,
booisman.
Pilotaris, tn. (van den -, mrv. -sen,) havenmeester.
4 1'imeut 9 0. (des -s,) druifkruid ; Spaansctie
peper.
rimpel 9 m. (des -s, mrv.-s,) pimpelmees ;
fig. zwak mannetje. --alai- 9m. (des -s, mrv.
-s,) drinkebroer. —aarster , yr. (mrv.-s,)
zuipster. —en , o. w. met H. , gestadig
drinker.' , znipen. —inees , yr. blaauwe
mees. — paars , by. donkerpaars. —tje,
o. (des -s, mrv.-s,) verkleinw. van pimpel.
Pimpernel , yr. eene plant , welker wortel een' scherpen brandenden smaak heett.
—roos , yr. eene kleine soort van rozeri
met veel gele dot-ens en kleinegladde Haden,
welke naar die van de pimpernel gelijken.

Pip

aandenken van de uitstorting des Hei!igen
Geesies op de leerlingen van JEZUS , gevierd
wordt , meestal zonder lidwoord met een der
voorzetsels met , na , em , omstreeks , op,
te , tegen , tot , voor , als : Wij komeneerst
na pinksteren. Volgens BILDERDIJE is het
woord y r. , omdat het van oudsher voor
pinksterieest , dat weleer yr. was , gebrinkt
werd. Dit schijnt waar te zijn , dewijI men
zegt : Wij hebben dit ejaar eene vroege
pinkster. Het zelfde geldt van paschen ,
schoon B. slechts i ss aasch 9 vr. opgeeft. :
Wij hadden in dit jaar eene late pasehen.
—avond, m. avond voor pinkster.
—beurt , yr. preekbeurt op pinkster.
—bloem, yr. gele of valsche lisch ,
iris pseudocorus. —bruid , yr. Op sornmige plaatsen (b. v. te Zutphen) heerscht de
gewoonte, dat de melksters zich op pinksterzondag zoo vroeg mogelijk naar de stads
weide begeven en , na het melken der
koeijen, op eene bepaalde plaats bijeen komen , waar zij eene koningin van het feest
(eene pinksterbruid) kiezen en zich met
j onge marmen vermaken. —dag , in.
—en, zie Pinkster. —feest, U.
—gast, in. gast , die ons op pinkster
bezoekt. --gezang, o. —kroon vr.
op sommige p i aalsen (b. v. to Zutphea) is
bet de gewoonte, dat kinderen eene van
bloemen en groeii vervaardigde kroon opliangen op plaatsen , waar veel menschen
--siriaak , m. — wortel , m.
passel-en , van welke zij dan eene fooi
Piumpernoot . y r. klappernoot , pistache.
vragen : Eene kroon tot dateinde opgehang—boom , as.
en, wordt eene pinksterkroon geheeten.
Pin , yr. (mrv. anen,) pen, puntig. houtje ,
—maand, yr. maand , waarin pinkster
houten nage!: De schoenmctkers bedienen
valt. —maandag, m. de tweede pinkzich van pinnen. Men heeft ook ijzeren ,
sterdag. —morgen , in. de inorgen van
koperen, zilveren , pinnen, enz. die zich daar
pinksterdag. —nacht , m. de nacht voor
in van spijkers onderscheiden , dat zij meestal
pinksterzondag. —nakel, yr. (rnrv. -s,)
zonder kop zijn,
pastinak. —preek , yr. —tljd , m.
41"inas , y r. (mrv. -sen.) een snelzeilende
—vacantie 9 y r. —vermaak , o.
driemaster met een vierkant achterzeil ; bij
—vreugd, yr. —iiiveeli 9 vr. —weer,
de Engelschen de sloe') , welke tot gemak
o. —zondag , m.
van de stafofficieren Went.
T'initien , b. w. met pinnen Vasunaliene
Pingel, yr. (ntrv.-en,) pijnappel.
- netje , o. (des -s, mrv. s,) verkleinw.
4 1" ingelen, 0. W. met EL . in sommige strevan pin.
ken , dingen , minder voor eene waar bieden ,
linnsternak , zie Pastinak.
dan gevraagd v,ordt.
Pink , yr. (mrv.-en,) een open visschersvaar- T'insbek , o. (des -s,) een metaalmengsel ,
waarmee spelden worden blank gemaa k t,
tuig.
Het origalehum der ouden. —ken , by,
Pink , In. en yr. (des -s, seer. -en,) Jong
Pint , yr. (mrv. -en,) eene vochtmaat ,
rand.
vierde gedeolte van eene stoop : Eene ['int
Pink , m. (des -s, tare. -en.) kleine vinger.
—je , o. (des -s, mrv. -s,)
brandewijn.
met
half
gesloten
11.
,
—en , o. w. met
—sfiesch 9 vi'.
verkleiutw. van pint.
oogen zien , pinkoogen. —ers , in. rare. de
—skan, yr.-sroemer, -sromer, in.
met hareti hezeue oog cc vo , o i e baronder
oogleden. —je , o. (des -s, mrv. -s,) 'et- Vioene 9 yr. (mrv. -n.) eerie tuinbloern ,
elders stinkroos geheeten.
kleinw. van pink. — net , o. zeker yisehnet,
zegen. —oogen , 0. w. met IL , (ik pink- Pip , yr. cone ziekte der vogelen , inzonderh.
der hoenders , welke in eene verstoppingoog , enz.) pinken.
tier neusklieren en cone vecharding van de
Winlister , -- en , o. (dos -s,) fen feest ,
punt der tong besiaat , welke verlried,
de . op den Nijltigsten tag na pasehee . tut
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!Mid men er ter genezing most afhalen : De
pip hebben.
Vippeling m. (des -s, mrv. -en,) eene
soort van appel : Gouden pippeling.

—boom , m.
!Pips (-er., -stern) by. die de pip heeft ;
ziekelijk , onpasselijk. —heid , yr.
E.-nramide, yr. (mrv. -n,) eene vierkante
spits toeloopende zuil , hoedanige men in
E8ypte vindt.
Ins, yr. het water , dat mensehen en
dieren uit Dunne sehaamdeelen lozen : De
koude pis , moeijelijke waterlozing , die
met eene Iliac in den hals der blaas verzeld
gaat. In de besebaaide kringen wordt dit
woord en de atleidingen ei samenstellingen
vermeden , behalve waar zij tot de wetensehappen behooren. —aelitig,bv.-bak,
m. —beziener , m. piskijker -blaas
VI. . in een dierlijk ligcbaam , blaas, waarin
de pis zich verzarnelt. —broek m. en yr.
(des -s, rnrv. -en, ) die in de broek pist.
m. kinderdoek , - drijvend , by. de waterlozing bevorderend.
—gang, m. pisweg. —glas o. glas
waarin men de pis voor den arts bewaart;
glas met een' sehuinen hats , waarin zieken
gemakkelijk loin water lozen. —hoek
m. hoek waar men gewoonlijk zijn water
loost. —lajher m. met veraelaing ,
arts, die alle ziekten uit de pis mil leeren
kennen en naar de aanwijzing genezen.
—koinits yr. pisster ; fig. gemeenz. meisje.
—kroeg yr. fig. gemeene kroeg. -lap,
m. pisluijer. —leider m. eerie lange
dune buis , welke de pis nit de nieren
, yr.
naar de pishlaas leidt.
—luijer —liar yr. pisdoek.
—plaats vr. plaats, waar men gewoonlijk pist, —pot , m. gemeen sy., waterpot ; in de seheepvaart een der twee
tonwen , welke bij de bezaansra de plaats
der brassen vervullen en waarrnede het benedencinde van de eene zijde des whips
naar bet andere gehrneht wordt. -paat
gerneen w, , benzeltaal , benzelpraat.
—sebed m, en vr. die in het bed pist.
yr. eene plant , paardebloern , bondsbloem ; een insect , kelderrnot steenmot.
—seling —.Hags bw. in stralen
straalswijze. —sen g, b. w. waterer] , lozen:
Bloed pissen.*-, o, w. met 11., zijn water
lozen , wateren : Tegen den mum' pissen.
In het bed pissen. —ser m, (des -s,
mrv. -s,) die pis!. —sertje , o. (des -s,
Tore. -s,) verkleinw, van pisser ; inzonderh.
fonteintje.
*Vistache , yr. (narv.-s,) soort van amandel. —boom , m.
Enstool, yr. (mre. -olen,) een klein schietgew eel dat 01et eëue hand worth, gelost,
IHnand root' iie p;ctna eisehen hem tot

een twegeveeht met pistolen nitdagen.
deze beteekenis wordt het vaak o, gebezigd.
eene (Duitsche Fransehe en Spaansehe)
goudmunt ter waarde van 9 a 10 gulden:
Eene halve , dabbele pistool. Eene Fransehe pistool , geooi#ljk lams d'or {3,eheeten.
—holster , 10 —koge g in. —ho-

lier, ILL —loop En. —Coot m.
—sehot , 0. —slot , 0. —je , 0. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van pistool.
Pisweg, m. pisleider.

Fit,

yr. (mrv. -ten) katoen door welker

middel eene lamp of kaars Brandt : Die

pit is te dun.
Iit y r. (wan -ten,) kern of zaadkorrel
eener boomvrticht Wat B eef ik ore den

dop , als ik de pit tnaar krijg. * 0. (des

-s,) bet merg van een' boom enz, ; fig. het
beste of vow naamste van iets ; verstand :
Er steekt geen pit in diets non. Ilij heeft
pit twitter de ()oven. Dear is pit in. —je
-s,) verkleinw. van pit.
o. (des
Intoor, m. (des -s, mrv. -oren.) putoor ,
een poelvogel , roerdomp. —je, o. (des

-s, rnrv. -s,) verkleinw. van pitoor.
Intsjaarviag, vr. witte vlag, die uitgestoken wordt , orn aan boord te roepen.
—sjaren b. w. door width!' der pitsjaarvlag aan boord roepen.
(-er, -st,) b y . fig. snedig, verstandig,
schrandcr. —held vr
Plaag, y r. (ms-v. -agen.) elk onheil , dat
ons treft , bezoeking : De tien platen van
Egypte. kweiiing ; plaaggeest ,
kwelduivel kwelheest : kid' is eene plaag
voor zijne crone,. —bast , m. en vr.,
—duivel —geest m. fig. plager,,
plaag. —je o. (des -s. -s,) verkleinw.
van plaag. —ster y r. (ntrv, -s,) die plaagt.
—ziek (-er, -st,) b y. die gaarne anderen
plaagt. —zateht , yr.
Plaaster, enz_ zie 19ieihter enz.
Plant , yr. (mrr. -aten,) ren p l at , d. i.
breed en Oak ligehaam met eene of meer
platte zijden, van metaal , stein , bout,
enz, : Eene koperen zilveren , marmeren,
ens. plaat. De plaat van een uttrwerk ,
wijzerplaat. sç haardplaat : Fine staande
I n eene Ii8gende plaat.*-, dikke plank; stnk
kooper of ander metaal . waariA jets gegraveerd , geetst wordt , ow bet daarna op jets
anders af Ic drukken : In plaat brengen ,
graveren ; van bier: fig. bet afdruksel van
zulk erne plaat, prent : Het bock is vol
platen.
zandbaok , zandplaat.
m. inktbal van den plaatdrukker, -brood.,
o. brood op eene plaat gebakken. —druli 9
tn. het plaatdrukken. —dru giken , h. w.
(ik plaatdruk , enz.) als eene plaat drukken:

Boeken met geplaatdrukte filets drukher , m.
vr.
erwi on 'gen

m. —
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knecht, m. —drukkerspers yr.
—drukkersvrouw y r. —drukkersweduw yr. —drukkerswerk o. —drukkerszoon m.
—etser —ijzer 0. ijzer in
platen. —je , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw,
van plaat. —koek , fn. koek, die op eene
plaat is of wordt gebakken. —papier,
o. papier , waarop men platen drukt.

—pers , yr. pers van den plaatdrukker.
Plaats , yr. (mrv. -en,) een plat, d.i. effen
gedeelte van de oppervlakte der garde ;
inzonderh. eene ruimte 1:16 een huffs : De kinderen spelen op de plants. ruirnte,
waarop men eene stad , een dorp, eene
buitenplaats , enz, aantreft : Waar ligt
zijne plaats ? Arnhem behoort tot de
schoonste plaatsen van Nederland. Eene
goed versterkte plaats. plek gronds ,
enz.: Ik was op eene plaats waar men
steeds goed ontva,ngen, wordt. Wanneer ik
op de plaats zal wezen.*-, ruirnte , waar
zich iemand of iets bevindt of bevinden
kan : Bzj zit op mijne plaats. De boeken
staan niet op hunne plants. Iemand van
zijne plaats jagen. Plaats voor iemand
weaken, hem zijne plants inrfrimen. Veel
plaats beslaan , innemen. Op de plaats
blijven , sneuvelen ; fig. Eene plaats (passazje) in een bock nalezen.*-, de bij7ondere omstandigheden , waarin zich iemand
bevindt : Ik zou niet gaarne in zijne plaats
wezen ; fig. In plaats van aardappelen
eten zij rijst.
stand , rang , waardigheid : leder zijne plants aanwijzen naar
zijne eigenschappen. post , betrekkirm ,
_theft uw brar al eene plants ? ; van bier :
In iemands plants komen , hern opvolgen.
Plaats hebben of gr?jpen , gebeuren , geschieden. In de eerste plants , ten eerste ,
eerstelijk. Eene bede plaats geven Naar
toestaan. Aan de redelijkheid plaats geven,
redelijk zijn. Gee!' den duivel geene
plants , laat u niet door den duivel yerleiden. De waarheid vindt geene plaats,
geene herberg wordt ongaarne gehoord
Op zijne plaats laten, onaangeroerd laten,
er niet o y eri'spreken. Sprw. Een goed woord
vindt eene goede plants, door cen vriendelijk woord kat ' men veel uitvoeren.
—begeefster,, vr., —begever , m.
die eene plants begeeft. —betileeder,
m. plaatsvervanger. —heschrilfster
yr. , —besehrijver,rn. die cone plaats
of plaatsen besclirijft. —beschrijving,
vr- besehrijving van cone plaats of van
plaatsen. —bewaarder m., —bewaarster,, yr. iemand , welke in cone
kerk de plaatsen bewaart of aanwijst.
--bewares o. elijk , by. en bw.
van eerie plaats : Plaatselijke gewoonten.
Het plautselijk bestaur,
f, zt plaatsthjk

Pitatk
geneesmiddel , dat op de ziekelijke plaats
zelve wordt aangewend. —en , b. w.
bergen , zetten , stellen , leggen : Plaats
dat beeld voor den sehoorsteen ; fig. Zijn
hart is wel geplaatst , hij is regtschapen.
van cone plaats , d. bediening , arnb t,
betrekking , post voorzien : Iemand plaatsen. Geplaatst worden. --pond , m.
holhond , waakhond. —houder,,
plaatsvervanger. —ing, y r. —je, o. (des-s,
mrv. -s,)verkleinw. van plaats.(Plaatslijper, m. die platen slijpt.) —inajoor,
rn. in vestingen, majoor, welke de wachten
verdeelt en de posten bezigtigt. (Is laatsnijden, o. grayeren. Isiaatsnijder,
graveur.) —verandering, yr. —vex,vangend,bv. hij afwezigheid van iemand
zjne werkzaamheden waarnemende: ;era
plaatsvervangend regter. —vervanger,
in. die in iemands plaats treedt; inzonderh.
in het krijgswezen, die voor een' ander' in
dienst treedt rempiacant.-vervan.ging,
—vervangster, Yr. --veining,
-y r. het aanvullen van bet ontbrekende: Tot
plaatsvulling, d. orn de overblijvende
ruirnte (vooral in een tijdschrift) to vullen.
Isilaatwerk, o. platen (in eon bock, enz,)
prenten.
Islag , vr, (mrv, -gen.) plag4e.
*Pladijs, vr. (mrv. -zen.) een platte visch,
schGl. —je o, verkleinw. van pladijs.
Islagen , b. w. kwelleu, lastig vallen:
Waarom plaagt gij dat kind zoo 2 Zij is
met de jicht geplaagd. Door rotten en muizen
gemeenz. als:
gylaagd worden.
lenzand met jets plagen, met iefnand ter
take van het eene of andere selrertsen: Men
plaagde uwe zuster met Naar' neef. —er,
rn. (des -s, mrv. -s , ) die plaagt ; plaagduivel,
plaaggeest. —erig (-er, -st ) by. en bw.
gemcenz. plaagziek. —erij, yr. (mrv.-en,)
plaging, geplaap;.
Flagge, yr. (nice, n somrnige streken,
in langwerpi,T vierkante ricer of minder

dikke stukken gestokene heideturf: Zij
branden plaggen. elders, gestokene of
gemaaide Platte stukken van beide- of
grasveld , die men tot strooling under bet vee
en alzoo ter mestinaking hezigt : Plaggen

sicken, maaijen. —niaaijer, m.
-..-schop, yr. —steher, rn. 0:
(des -s, um). -s,) verkleinw. van plag, plagge.
, yr.
ri 'aging , yr. het plagen.
rlagt, verl. tijd van plegen.
vlaizier,, enz, zie Pleizier , enz.
Flak, yr. (mrv. -ken,) ronde bower) sehij f
aan eon' steel , waarmee voorheen de schoolrneesters hunne leerlingen in de hand sloegen,
wanneer doze Arai verdienden ; van bier fig.
De plak voeren , do migt in ha :idea hebben
en streng nityoeren. De plat, op jets legge ll ,
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breedte des stams , doch van geringe dikte :
jets met geweld tegenhouden, lemand onder
Planken zagen. Eene eiken plank. Zoo stijf
de plak hebben, iemand met de grootste
als eene plank; fig. Een huisje van vier
,■villekeur beheersehen. Onder iemands plak
planken , eene doodkist. Eene plank voor
staan , naar iemands pijpen dansen. slag
het hood hebben, zeer onbesehaamd zijn en
met zul eene plak : 1k hebmenige plak van
van blikken noel ' blozen weten. ilij is de
meester S. gehad.*-, bier en daar , schijf
plank mis, hij slaat den hal mis. —en,
van een' appel , van vleesch , ham , enz.:
onverb. by. van planken vervaardigd : Een
Snijd de appels , de wortels aan plakken.
planken vloer,, beschot. —enloots, yr.
Zij gaf den amen knaap eene dikke plak
loots ter Iferging van planken.-enschuur,
ham,*-, bier en daar , b. v. op de Veluw,
yr. schuur ter berging van planken —et, o.
plagge ter mestmaking: Plakken steken ,
(des -s, mrv. -ten,) planketsel ; bevloering
mactijen.*-, bier en daar , klad ,vlak Eene
van planken ; veldtafeltje van eel,' landmeter.
plak inkt, waarvoor men schertsend wet eens
—etsel, o. (des -s, mrv. -s,) planken horplakaat bezigt.
aat , o. (des -s, mrv.
ning. —ier o. (des -s, mrv. -s, -en,)
-aten.) aangeplakt bevel, plaksehrift; fig . zie
gootplank voor eene stoep ; zoldering van
Kaiak. —aatboek, a. —aatje, o.
planken ; haventong. —je, o. (des -s, mrv.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van plakaat.
-s,) verkleinw. van plank. —werk, o. werk
—briefje, o, aangeplakt biljet.-kaart,
van planken,
y r. kaart, die opgeplakt moet warden.-ken,
b. w. door middel van eene kleefstof aan of op 1Planmaker, m, fig. iemand , die gaarnc
plannen maakt.
jets vasthechten : Plak dat brie fjen op de
doos ; fig. plat nederwerpen of nederzetten , "Plant, y r. (mrv. -en,) ieder gewas of voort
brengsel van het groeijende rijk , dat van een
als Wilde men jets doen vastk/even ij
gevoelloos levee voorzien is : Tot de planter
plakte Naar op den stoel. femand tegen den
behooren de boomen , heesters , struiken
wand plakken; van bier: gevangen zetten:
het gras , de mossen , paddestoelen, de
.Hij werd gisteren geplakt. , te zamen
schimmel, enz. enz. Inlandsche planten.*
plakken ; vastplakken ; plakkende vervaarJong gewas, inzonderh. wanneer bet verzet
digen : De meeste kruideniers plakken hunne
wordt : Zijn die planten haast geschikt , om
zakjes (peperhuisjes) zelven.*-, o. w. met H.,
verpoot te warden ? het onderste van den
lang (in een gezelschap) blijven: Van plakken
voet, voetzool. —aardig, by. van den
houden. —ker, m. (des -s, mrv. ..s,) die
aard eener plant. —azje, y r. (mrv. -s,)
plakt ; fig. piklap. —schrift o. plakaat,
plantsoen, aanleg van geboomte tot eene
aangeplakt geschrift. —ster yr. (mrv.
wandeldreef ; in de colonies , landgoed , dat
die plakt; fig. die fang blijft. —stijfsel,
inzonderh. dient om koffie, sulker, enz. te
yr, en o, stijfsel om mee te plakken. -voerverkrijgen : De leer Arlen heeft zijne
der, m. fig. die de plak voert. —werk
plantazje verkocht. asch , yr.
o. geplakt
of gelijmd werk.
pl
—bed, o. bed voor of met jonge planten.
rlammoten b. w. gemeenz. met voile
—deel , 0. —flier , o. naam van zulke
handen betasten en daardoor bezoedelen.
dieren , welke met de planten voor het
P lam 9 o. (des -s, mrv. -nen,) schets, ontwerp;
grootste gedeelte de wijze van voortplanplatte grand van een gebouw,, eene start, enz.:
ting , groei en uiterlijk voorkomen geMen vond eenige plannen op zijne tafel ;
meen hebben , doch met de ,.dieren de
fig. gemeenz. voornemen Een plan vormen,
wijze van voeding , de willekeurige beweontwerpen. Het plan hebben, Plan hebben,
ging der leden en de gewaarwording: hier..
voornemens zijn.
toe behooren onder andere de koraalgeVlaneet, y r. (mrv. -eten ) d waalster, dwaalwassen en polypen (veelvoeten). —en, b,
star,, d. een hemelligchaam , dat zich in
w. jonge aardgewassen van de eene op de
een' bepaalden kring om de zon beweegt ,
andere plaats in den grand zetten , waar zij
tegenstell. van vaste ster : Ook onze aarde
blijven en groeijen zullen : Men plant
behoort tot de planeten ; fig. lemands plaboomen , kool , salade ; fig. lets plaatsen
neet lezen , iemands horoskoop trekken.
of vestigen , met het doel om het cr, ten
Onder eene gelukkige planeet geboren zijii ,
minste vooreerst , te doen blijven : Men
veel geluk hebben. Zie noroskoop.
plantte het geschut op den wal , het
—boek, o. boek , dat over de planeten
vaandel op den toren , het Christendom
handelt, inzonderh, om iemands lot te voorin Sina , goede neigingen in de genzoedespellen. —jaar o. omloopstijd van eene
reit der mensehen. —enboek , o. boek,
planeet. —kenner, m. sterrewigchelaar.
dat besehrijvingen en afheeldingen van
—kennis , y r. sterrewigchelarij. —kijplanten bevat. —enbesehrijver, m.
ker , —lezer, m. sterrewigebelaar.
—enbeschrijving , yr. —engif,
—stelsel, o.
—engift o. vergift , dat uit planten
Plank, yr. (mrv. -en,) een uit een' boomviordt verkregen. —enkenner , m,
stam in de lengte gezaagd stuk bout van de
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kennel' van planten ; DE GUTTER was een
schieten d. i. door het geschut vernielen ;
fig. demandplat slaan , hem geducht afberoemd plantenkenner. —e-kenzais,
yr. —eraieer , yr. leer of kecnis der
rossen. Eene platte (ledige) burs. De platte
planten. —enieveno. het !even der plangrond van een gebouw ont werp, fig. onedel,
fal: Eene platte figuur , waarin niets edels
ten , dat, zonder willekeurige beweging , in
groeijen , opslurpen en intwasernen bestaat
is. Platte uitdrukkingen , platheden. Platte
van daar lig. 1;, en plantenleven leiden , eten,
teal. E'en platte stajl. Platte (smakelooze)
drinken en slapen —enolie, yr. eerie
wijn. Plat Geldersch Amsterdamsck. -,
nit planten verkregene otie. —enrijk,
bw. vlak : Plat op den grond vallen ; fig.
zonder ornwegen Jets plat afclaan. o.
o. het groeijend rijk. —ensap o. —en(des -s, mvr. -ten) plat dak ; vlakke zijde
tuin, in. tuin , waarin men vreemde
planten kweekt. —enzont, o. —envan een zwaard ; voetzool ; vlakke zijde:
znur , by. en o. —er m. (des -s, mrv.
Op zipt plat vallen ; fig. gemeenz. rood-s,) die plant ; eip,enaar van eene of meer
borstig bekennen. (Plaitaan m. (des
plautazjes. —erij yr. (mrv. -en,) tuin
-s, mrv. -anen,) ahornboom.) —ftelitig,
waarin men planten kweekt. gewas 9
bv. eenigszins plat. -bodeind,-boantd,
o. plant , kruid. —after, o. ijzer, waarb y . van vaartuigen, met een' platten bodern.
mede men gaten voor planten in de aarde
—broek m. (des -s, mrv. -en,) gesneboort. —ing, yr. het planter). —je, o.
dene.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van plant. Inateel, o. (des -s,) aardewerk. —bak—kunde, yr. plantenleer , botanie.
ker,
vr.
—kweekerij, vr. het kweeken van Platgat, o. schip met eerri platten achterplanten ; planterij. —soen, o. (des -s,
steven. tn. sehimpriaam voor kleérmamrv. -s,) talc van boornen , dien men bij
ker. —held, vr. (mrv. -lieden,) het plat
andere van de zelfde of verschillende soorten
zijn ; platte nitdrukking.
in den grond steekt , otn hem wortel te doen Platina, o. (des
een edel metaal van
schieten en weder tot een' boom te doen opeene witte kleur.
groeijen ; plantsoenbosch.—soenbosela, Inating, yr (ntrv. -en,) plat flouter' bekleedo. bosch van plantsoenen. —soentje,
sel van een' wal.
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van plantsoen. Inatje, o. (les -s, air. -s,) verkleinw. van
:Pas, in. (van den - , mrv. -sen,) eene min
plat ; fifl .gait , selialk : Jan is een regt
of meer groote en diepe plek water op
platje. —kop, rn. spijker met een' platten
straten en wegen lead een' plas;
kop. —lood, 0. lolls, vr. eene allesfig. grootere of kleinere watervlakte Naar
zins lastige luis die zich op de behaarde
Oost-Indie moet men over een' grooten
deelen der huid vastheelit en eene ondraplas. in Nederland een door uitvegelijke jeukte eroorzaakt. —luizezalf,
fling ontstane peel : Er zijn in de laatste
yr.
vr. ---meting , yr.
jaren ePnige plassen droog gemaakt.
—neus, m. en yr. iemand die een' platten
—dank, m. fig. gerneeziz. dank , welken
neus heeft. —telandbewoner, m.
een vleijer Yerwacht Hij wil daarmed bij
—telandsheelmeester, m. —teden meester een' plasdank behalen verlandssebutterij, y r. —terd, m.
dienen.—je o. (des ,--s, mrv. -s,) ver(des -s, mrv. -s,) onwetende onkundige.
kleinw. van plas ; fig. in sommige streken ,
--visch,
platte visch ; inzonderh.
krentebroodje anders krenteplasje , ter
schol. —voet, in. en y r. (des -s mrv. -en,)
waarcle van omstreeks eete cent. —regen,
iemand, die platte voeten heeft. m.
m. sterke regen , die plassen maakt , stortscheepsw. eerste nachLwacht. —voeten,
regen. —regenen onpers. w. met H. ,
0. W. met H., (ik platvoet , enz..) been en
sterk regenen , stortregenen : .Het plasregent.
weer gaan ; lang waehten. —voetig, (-er,
—sen, o. w. met 11. , met handen of
st,) by. met platte voeten.
voeten Hi bet water plomper. : Zij doet niets Inavei, yr. hare. ) y loersteen. -blok,
dan wasschen en plassen.*-, b. w. bier en
0. straatmakers heiblok. —jen, b. w.
daar storten , plassen maken: Wie heeft
bestraten , bevloeren. -iing yr. —sel,
dat water op de trap geplast ? —serij,
o. (des -s, mrv. -s,) bestrating , bevloering
vr. het plassen.
—steen,m,—tje, o. (des -s,mrv. -s,)
Plat (-ter, -st,) by. breed en zonder ververkleinw. van plavei.
bevenheid Oak : Het platte land , dat Knecht, y r. (mrv. -en,) het voorste en achgeene
of weinig
gehouwen
heeft ,
terste halfdek van een schip ; inzonderh. het
inzonderh. als tegenstell. van stad. Op het
voorste halfdek ook voorplecht geheeten ,
platte land wonen. Zoo plat als een panneterwijI het achterste halfdek schier enkel in
koek , als eene sehol. Een plate neus.
stuurplecht dien naarn voert. Sprw. Van de
Platte daken. Een plat gezigt. Platmaken ,
plecht rollen , zijn ambt verliezen ; fig.
drukken , kloppen slaan. Eene stad plat , De pleeht is al van het schi p, dat pleegt
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niet meer te geschieden,
anker, o.
—en, b. w. met kalk bestrijken : E'en'
voorste anker, dat men op de plecht gereed
muur pleisteren.
houdt, om in den uitersten nood daarvan Pleisteren o. w. met H., op reis stil
gebruik te maken ; fig. laatste toevlugt : Dat
houden , om uit te rusten of' eenige ververwas het plechtanker mijner hoop. Het
selling te gebraiken : Wij zullen te A. maar
pleehtanker uitwerpen, de uiterste poging
pleisteren.
tot behoud aanwenden. ankertouw , Pleisterkalk, m. kalk orn to pleisteren.
o.
—knit, tn. knit, waaruit men pleister
*1Pleds yr. (mrv. -en.) Schotsche mantel.
haalt.
4E Pleegbroeder, m.,—zuster, y r. tins Pleisterplaats , yr. plaats , waar men op
noemen kinderen een vreemd kind , hetwelk
reis pleisteren kan.
door hunne ouders als een eigen kind wordt Pleisterwerk , o. gestukadoord werk.
opgevoed. - dochter,, vr., — zoon , rn.
—werker, m. stukadoor.
vreemd kind,hetwelk door pleegouders wordt Pleit, yr. (mrv. -en,) weleer,, een Mat
vaartuig.
opgevoed. -heer, m. voogd; plee8 vader.
—kind, o. pleegdochter of pleegzoon.
o. (des -s,) regtsgeding : c Vit ern
—in.oeder, y r. voedsterrnoeder. —onverward pleit redden ; u fig. Het pleit is
ders , m. mrv. voedsterouders. —vavoldongen, de zaak is beslecht. —bezorger, m. procureur , advocaat. —dag in.
der,, rn. voedstervader. —zoon m. zie
Pleegdoehter. —zuster, vr. zie
—en, o. w. met IL, een geding voor eene
Pleegbroeder.
regtbank voeren : Hij plea heden voor de
*Fleet, o. (des -s,) zeker Engelsch metaal,
eerste maal, en wel voor zijn' neef den
sOhrijnwerker ;
eigenlijk verzilverde koperen platen , waarvan
zich of anderen verde men onderscheidene voorwerpen , b. v.. kandigen , ten voordeele van iemand of lets
spreken: Hij pleit voor zich zelven, roar
delaars, schenkbladen , enz. vervaardigt.
Plegen, onreg. o. w. met H., (ik plagt ,
een' deugniet. Dat pleit sterk voor hare
gepleegd ,) gewoon zijn, de gewoonte hebben: . onschuld. —er, m. (des -s, mrv. -s.) —e
Hij plagt des zondays niet uit te gaan.
rij vr. rare. -en,) het pleiten. -gelling,
a De wereld is verwilderd : waar Pallas
o. regtsgeding. —hof, o. geregtshol.
plagt te staan, is nu een uil geschilderd.»
—kamer, vr. pleitzaal. —kunst , vr.
—rede , rede , die ter verdediging val coo
gel. b. w. oefenen ; inzonderh. bedrijven
Men pleegtonregt , eene misdaad , bedrog.
persoon of zaak voor de regters wordt uitgesproken. —ster,, yr. (mrv. -s,) die pleit.
Raw/ met lemandplegen, nemen. -ing,vr.
—vogel m.
Plegt, y r. (mrv. -en,) kusting.-gewaad,
lieftiebber van processe:i.
—zaak o. proces , regtsgeding.
o. staatsiekleed. —ig, (-er, -st,) by. en
yr. zaal , waar men pleit. —zak, m. zak
bw. statig , deftigl: Ern plegtig feest. Een
plegtig gewaad ; fig. Eene plegtise stilte.
van ear' pleitbezorger; fig.pleitvogel.-ziek,
In dit plegtiqe uur. igheid, yr. (mrv.
(-er, -st,) by. procesziek. —zueht, vr.
-heden.) —iglijk, bw. —statig, (-er,
suck tot pleiten of processen voeren.-zucktig zie Pleitziek.
-st,) b y . en bw, in eene hooge mate statig.
—statigheid, yr.
pleizier, o. (des -s, mrv. -en,) gemeenz.
vermaak : Alle pleizieren bijwonen.
Pleidool o. (des -s, mrv. -jet]) pleitrede.
o. (des
mrv. -en,) eerie effene en
b. w. gemeenz. pleizier doen : remand met
vlakke plek gronds nevens een groot gebouw :
iets pleizieren. —ig (-er, -st,) b y . en hw.
inzonDe rijtuigen staan op het plein,
vermakelijk , aangenaam: Pleizierig gezelderh, eene ruime plek gronds in cene stall :
schap. Een pleizierige day. —paard o,
Men vindt te A. eene menigte fraaije plei_
—partij yr. —reis y r. —tje, o.
nen. —tje, 0. (des -s, met'. -s,) verkleinw.
(des -s, mrv. -se) verkleinw• van pleizier,
van plein.
—rijtuig, 0. --toertje, s. —togt,
Pleister, yr. (mrv. -s,) stuk linnen , zijde,
m. --wager, m,
leer, enz., dat , met eerie kleverige stof van Plek , y r. (mrv. -ken,) een vlak gedeelte van
eene genezende kracht bestreken , op een
den aardbodem, enz.: Op deze plek stand
liidend deel wordt gelegd: Engelschepleister.
voor tienjaar nay eene kapel. *-,oppervlakte
Leg er eene pleister op ; fig. Eene pleister
van elk ding, hetweik door dit of gene van
op iets leggen , iets verzachten of vergo6lijde overige oppervlakte onderseheiden is: IN.
ken. Eene gouden pleister op iets leggen ,
heeft roode plekken op de hand. Zij heeft
jets met geld verzachten.
kalk waartnede
eene kale plek adder op het hoofd. ;fie,
o, (des -s,)
een moor wordt bestreken.
o. (des -s, mrv. -s, ) verkleinw. van plek.
cene stof, waarvan men beelden vormt Plemp, vr. (mrv. -en.) soort van vischschuit.
of giet, gips: Ik heb. zijne beeltenis in pleis—e, yr.. (mrv. -n,) pimp.
ter. —aar, m. (des -s, mrv. -s.) die Plengen , b. w. bij offerplegtigheden,
beeld van pleister.
(blued, olie, wijn water) uitstorten: Terwiji
pleistert. —beeld,
91

— 722 —

Piet

Plom

dat is mijn eenige middel van bestaan. Lustig
de oferaar den wijn op 't altaar plengde ;
aan den ploeg goon, zich met jiver aan
fig. Bloed plengen , storten, vergieten.
w erk begeven. *-, in sommige streken, zeker
Tranenplengen. —feest, o. —ing, yr.
gereedschap van ijzer, dat, met cen' henget
—offer, o. drankoffer. —wijn, m.
om den arm sluitende , het mes bij het
*Pletein onverb. b y. van pleet.
snijden van roggebrood hondt en bestnurt :
Plethamer, m. Kamer om te pletten.
De meesterknecht gebruikt bij het brood—molen, m. molen waar eenig mctaal
snijden nooit een' ploeg. *-, eenige lieden ,
geplet wordt. —ten, b. w. plat maken ,
welke te zamen een bcpaald werk verrigten :
inzonderh. metalen op een' zoogenaamden
Die veenman heeft zes ploegen eon het werk.
pletmolen ; van bier : verbrijzelen, als 7'e
Een ploeg van zeven man. *-, ploegschaal,
morzel pletten. —ter , m. (des -s, mrv. -s,)
ploegmes. — baar,, by. ter beploeging
die plet, vooral in samenstell., b. v. Goudgeschikt. —baarheid, yr. —en , b. w.
pletter.*-, afgeknotteinfinit. van pletteren ,
met den ploeg omwerken , venial bouwen
cnkel in: Te plater trappen , d. onder de
geheeten: Cincinnatus ploegde zijn' akker ;
voeten verpletteren. Te pletter vallen
fig. Bet strand ploegen,nutteloos werk doen.
ten. —terij, yr. (mrv. -en.) het pletten ;
Het voorhoofd met rimpels geploegd. -,
plaats of inrigting, waar metalen geplet
met de ploegschaaf groeven in (eerie plank,
worden. --werk, o. pletterij.
enz.) maken ; bij baekbind. met bet ploegmes
Pleuris, yr. (mrv. -sen,) hevige pijn in de
afsnijden. *-, o. w. met H., met den ploeg aan
zijde, veroorzaakt door eene ontsteking van
het werk zijn ; fig. bard werken; zie ook
bet inwendige borstvlies, en somwijlen van
Kau. —er, m. (des -s, mry -s.) -hak,
bet uitwendige gedeelte der longen, zijdewee:
yr. werktuig om den ploeg te reinigen.
Bij had voor eenige faren eene pleuris, die
—bout, o. bout, waaraan de raderen looaan zijn herstel deed wanhopen.
pen. --ijzer, o. een Ian van voren gcm. (des -5, mrv. -en,) elke zedelijke
kromd ijzer, dot loodregt in den ploegbalk
noodzakelijkbeid , van welken aard ook
en digt voor de ploegschaar staat , om de
en welke zaak zij ook betreffen moge : Zijoe
aarde open te snijden, kouter. vr,
pligt doen,betrachten, verzuimen. lk houd
(mrv. -en.) —je, o. (des -s, mrv. -s,) verhet voor rnijn' pligt , mijn' naaste , waar ik
kleinw. van ploeg. —jongen, m. knaap,
kan, hulp te verleenen. Tegen eed en pligt
welke de ploegpaarden stuurt. -kouter,
handelen. Een heilige , moeijelijke , aangeo. ploegijzer. —land, o. bouwland. -mes,
name pligt. —betracbting, vr.-elijk,
o. ploegijzer; bij boekhind. mes , waarmede
bv. in een' Fligt gegrond. —gebaar, o.
geploegd wordt. —as, m. —paard, o.
blijken van pligt. —gebod, o. —ig, by.
—rad, o. —schijf, yr. pioegkouter;
verpligt tot lets, doch enkel in samenstell. ,
ploegmes der boekbinders. —staart,
bij. v. Dijkpligtig, dienstptigtig. —leer,
—steel, in- krom bout achter aan den
yr. leer van de pligten. —matig, b y . en
ploeg , waarmede hij bestuurd wordt.-stok,
bw. overeenkomstig onze pligten : Bij heeft
m. ploeghak. —streek, vr. boogte eener
zich bij die zaak pligtmatig gedragen.
voor. —voor, yr. gepioegde voor.
—plegen, o. bewijzen van eer. —pleging , yr. (mrv. -en,) beleefdheid , compli- Ploert, m. (des -s, mrv. -en,) losbol , lichtmis , iemand die zich aan allerlei liederlijkment: Laat al die pligtpleginien moor
herien overgeeft. —achtig, (-er, -st,) by.
achterwege. --selkuldig bv. verpligt.
en bw. liederlijk. —erij, yr. (mry -en,)
—shalve, bw. dewijl het pligt is.
lichtmisserij. —ig, (-er, -st ) by. en bw.
—traag, (-ager, -st,) by. traag in het
yr. —je, o.
ploertachtig.
vervullen zijner pligten. —vaardig, (-er,
verkleinw. van ploert.
(des -s, mrv.
-st,) by . en bw. vaardig in het vervullen zijner
ver- Plof, tusschenw. een klanknabootsend woord,
pligten. --verkrachter,
hetwelk om een dof geluid te kennen
zubn 9 o.—vrij, by. zonder verpligting.
te geven , zoo als vele ligchamen bij stooten
'Flint, yr. (mrv. -en ) in de bouwk., vierkant
en vallen doen hooren P door lag hip
stuk van cen' pedestal , enz. ; vlak stuk aan
9f•-, m. (des -s, mrv. -fen,) geluid.dat zulk een
den voet van een:gebouw , een vertrek ofeene
val maakt : Dat gaf een' geweldigen plof.
lambrizering. —je o. (des -s, mrv. -s,)
—fen, o. w. met Z., met een' plof nederverkleinw. van plint.
vallen : Ze zijn op den grond geploft , in
la l0eg 9 m. (des -5, mrv. -en,) een gemeenlijk
het water geploft. *- , b.w.met een' plot nederdoor paarden of ossen voortgetrokken akkerwerpen : Bij plofte het op den grond. Hz,
gereedschap, waarmee voren gesneden en de
plofte den keret in het zand.
grond losgemaakt wordt : Achter den ploeg
loopen. Men heeft in de latere jaren allerlei Plok, enz., zie Pink, enz.
nieuwe ploegen uitgevonden ; fig. De Plomp, tusschenw. een klanknabootsend
woord,dat het geluid te kennen geeft , hethanders aan den ploeg s aan , zich aan t
werk begeven, Dat is ?nip tvagen en ploeg ,1 welk gehoord wordt wanneer een dik en
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zwaar ligchaam in het:, water stort of in lP1 lug, y r. (mrv. -gen,) born op een vat;
andere vloeistoffen valt P lomp daar: lag
houten nageltje , waarmee de schoenmakers
hi* *-, m. (des -s, twin geluid dat
de hielen vastslaan , anders pin geheeten :
een zwaar ligchaam bij zijn' val in het
Pluggen snijden , pinnen voor schoenmakers
water, enz. maakt : lk koorde niet zoo dra
snijden ; fig. een onvoordeelig werk doer).
den plomp , of ik sprong in het water en
*-, m. (des -s, mrv. -s.) ploert, lichtmis.
had het geluk • een kind van een' wissen
—getje, —je, o. (des -s, mrv. -s,)
dood to redden. *-5 (-er, -st,) by. en bw.
verkleinw. van plug.
grof en zwaar , zoo als een ligchaam , dat Pluiken,b. w. in sommige streken,plukken.
in het water valt , het geluid van plomp Pluim , yr. (mrv. -en,) veder ; vederbos,
doet hooren , grof, zwaar , onhebbelijk :
panas: Men droeg weleer oneindig meer
stomp , doch weinig
Plompe stoelen.
pluimen , dan tegenwoordig. *-, bosje
gebruikelijk: Een plomp mes ; fig. bot ,
vereenigde draden , kwastje; bij jagers,
staart (van een' has). —acting, by. -astomp , dom Een plomp mensch.
—aard m. (des -s, mrv. -s,) lomperd.
mnia, m. aluin, die veervormig op aluinert—en, o. w. met H. , het geluid van
sen aanschiet. —azje , y r. (mrv. -s,) yd..
plump voortbrengen : lk hoorde lets achter
ren ; pluim , vederbos , panas. —bal 9 m.
mij plompen.*-, bij eene wijze van visschen
vederbal. —bereider, m. --born, m.
met het zware cinde van een' stok in het
vederbos. —eloos , by. ongevederd. -en,
water slaan. *-, met Z. , met een' plomp
b. w. van vederen berooven , plukken. —gedierte , 0. gevogelte; inzonderh. tam
vallen : Het ijzer is in het water geplompt.
gevogelte , b. v. hoenders en dergelijke.
*-, b. w. in eene vloeistof werpen : lets in
het water plompen. —erd, zie Plom—graa,f, m. opziener over het gevogelte.
paard, --Reid, yr. —ing, yr.
—gram, o. eene snort van Bras. -muts,
1"londer enz. zie Plunder , enz.
yr. muts met eene pluim,d. i. een bosje bijeen
gebondenc draden. —pie, o. (des -s, mrv.
IPlonzen, b. w. in het water snijten of
werpen : In het water plonzen. o. w. met
-s,) verkleinw. van pluim ; fig. lemand een
pluimpje geven ,hem prijzen. Een pluimpZ. , in het water vallen Hij is in de sloot
je krijgen , geprezen worden. *-, soon van
geplonsd.
kleinen anjelier. —strijken, o. vleijen.
Plooi, yr. (mrv. -jen,) een samengelegd
deel van een buigzaam ligchaam en bet
—strijker, m. vleijer. —strlikerij,
yr. (mrv. -en.) —strijkster, yr.
spoor van de in buip,ing: De plooi in eenkleed,
in eene stof; fig. Hij heeft zijne plooi reeds Plats, yr. (mrv. -zen,) pluisje, vlokje,
genomen , zijn karakter is reeds gevormd.
vezeltje: Uw rok zit vol pluizen. *-, o. (van
*-, dikke rimpel: Haar gezigt is vol plooijen.
het -,) naarn eener langharige wollen stof met
eene linnen schering.*-, by. en bw. gemeenz.
—Jen, b. w. in plooijen leggen : Een
overhemd plooijen ; fig. gemeenz. schikken,
behoorlijk , zoo als het behoort : Hij is niet
in orde brengen : Hij moist het zoo to
pluis, hij is ongesteld ; ook: hij deugt niet
plooijen , dat ieder tevreden was.
veel. De visch is niet pluis , niet versch. Bet
Alles in de beste vouwen plooijen, aan alles
is daar niet pluis . het is daar onklaar,, niet
een goed voorkomen geven. —jer m. (des
zoo als het behoort. —je , o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van pluis. --foam, o.
-5, mrv. -s.) —jing, yr. —ster, yr
-s, ) die plooit of haar werk van plooijen
geplozen touw.
maakt: ffietje is eene voortreffelijke plooi- Pluizen, ongel. b. w. (ik ploos, geplozen,)
tot pluisjes trekken of plukken : Tours pluitier. —tje 9 o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
zen. Er wordt des winters veel touw geplo•
van plooi. --werk,o.
zen„ *-, van pluisjes of vezeltjes ontblooten :
Ploten , b. w. (schapevellen) van wol
Een' vogel pluizen, nadat hij geplukt is. * ,
ontblooten Wie heeit die vachten geploot?
bij kleine beetjeseten, peuzelen. *,, o. w. met
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —erij yr.
(fire. -en,) het ploten ; plaats , waar men
H., peuteren : Bet kind pluist gedurig in den
neus. *-, pluizig zijn of worden. —er , m.
ploot.
*Plots, m. (van den -s,) geluid van een zwaar
—erij, y r. het pluizen. —ig 9 (-er, -st,) by.
plat ligchaam bij zijn' bw. weinig of
vol pluizen.
met in gebruik, plotseling. —elijk, e- Pluk, m. (des -s, mrv. -ken,) het plukken ;
het geplukte : leder nain er een' pink van.
ling, by. schielijk en onverwaeht: Eene
De eerste pink was goed ; fig. voordeel , dat
plotselinge verandering. bw. eensklaps,
men van dit of gene trekt : IN her ft ereen'
onverwacht en snel. —elings bw. plotseaardigen pluk van gehaald *-, zie Pinkling , eensklaps , zie Plotseling, bw.
penning. —Ita,ren, o. w. met H., (ik
o. w. met H., wanneer de voortduplukhaar, enz.,) elkander vechtend bij de
ring,en met Z., wanneer de plaatsverandering
haren pakken : Zij plukharen ietleren dug;
bedoeld wordt, ploffen plompen , met een'
fig. Wij zullen .er one plukkaren, et otn
plots vallen,
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vechten. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van pluk. —ken, b. w. tot vlokken trekken,
pluizen : Wol pluizen. *- , van veéren , enz.
mit blooten : Ze zullen hem plukken, zoo tang
hij wat heeft. °- , van een' boom, st rui k , enz.
aftrekken of afbreken : Men plukt appels ,
peren , perziken ,bessen ,bloemen. De fiine
appels wonden geplukt, hiet yeschud ; fig.
De vruchten van zijn' arbeid plukken,
genieten. *1-, ook ten aanzien van sommige
aardvruchten , uithalen : Men plukt wortels ,
knollen. 4*-, o. w. met H. , pluizen , trekken:
Hij plukt aan de deken. —ker, m. (des
-s, mrv. -s.) —king, yr. —mand, yr.
mand , waarin men het geplukte bergt.
--penning, m. geld , dat bij den verkoop van huizen, enz., de hoogst insehrijvende
ontvangt. —set, o. (des -s, mrv. -s.) losgeplozen oud linnen, dat bij bet verbinden van
wonden gebrilikt wordt. —ster, yr. (mrv.
-s.) —tijd, m. —vet, o. vet, dat men van
de darmen verkrijgt. —vogel, m. fig.
tafelschuimer. —vrucht, yr. vrucht , die
geplukt (niet geschud) wordt.
Plunderaar, m. (des -s, mrv. .s,) die
plundert ; fig. letterdief. —azje , yr. het
geplunderde , bait. —en, b. w. van
kleederen, huisraad en andere roerende
goederen berooven : De soldaten plunderen de boeren ; fig. Een' schrijver
ptunderen , uit zijne geschriften overnemen zonder daarvan melding to maker'.
*-, met geweld en openlik van apes berooven:
Een land plunderen, 41.--, o. w. met H•, zich
aan plundering overgeven. —ing , yr.
—kamer, yr. prullekamer. —markt,
yr. voddemarkt. — zolder m. zolder ter
berging van oude meubelen , enz.
Plunje, yr. zeemanskleeding ; gemeenz.
kleederen , kleeren : Goed in de plunje
zijn , ruim van klaren voorzien wezen.
—last, yr. kleederkist.
linnvier,, m. (des -s, mrv. -en.) regenvogel,
eene soort van snip., welke den regen aankondigt. - sbek , m.–sei, o. –skop,
m. –sneb yr. –snest, o, —sveder , –sveer, yr. — svlengel , m.
yr. —tie, o, (des -s,mrv..s.) verkleinw. van
pluvier.
Pochhans, m. (van den -, mrv. -en,)
pogeher,, snoever , grootspreker.
*Vochster, yr. (mrv, -s,) die pocht.
Podagra, o. (des -'s,) voetjicht. —greus,
by. met het podagra behebd. —grist, m.
(van den -, mrv. -en.) iemand , die met het
podagra gekweld is.
*Podde, yr. iets vuils ; fig. gemeenz. : De
podde is er in, door verwaarloozen en slordigheid is bet in een'slechten staat -baard,
m. vlasbaard. —haar, o. eerste haar.
Podding , enz. zie Pudding, enz.
*Poedel, m. (des -s, mrv. -s,) soort van

i—
Poes
hond met lang krullend haar van middel..
bare grootte , die zich gemakkelijk tot allerlei , kunstjes last afrigten ; fig. een misslag, een bok : Hij heeft daar een' leelijken
poedel begaan. — bond, m. poedel.
-tje,o. (des -sonrv. -s,)verkleiriw. van poedel.
Poeder , o. (des -s, nary. -s,) iets , walks
deeltjes zoo fin zijn , dat het ligt wegstuift: Tot poeder stampen , wrijven.
t -,
--, gift van een geneesmiddel , dat als
poeder wordt gebriiikt : Neemt g2j de
poeders nog getrouw in ? *-, inzonaerh. het
uit tarwemeel vervaardigde fine stof , waarmee sommigen het hoofdhaar bestrooijen :
Slechts weinige lieden doen tegenwoordig
poeder in het hear. —buil , m. buil voor
of met haarpoeder4 —bus, yr. —doos,
y r. —en, b. w. met haarpoeder
bestrooijen —hemd, o. soort van hemd ,
dat iemand , die gepoederd wordt , over
zijne kleederen aanheeft.—ig, (-er, -st,) by.
vol poeder. —kamer, yr. kapkamer.
—kleed, o. poederhemd. —kwast,m.
kwast , welke client om te poederen. —suiker, yr. fosse suiker. Poeijer wordt thans
het meest gehruikt.
Poeet,m. (des -s, mrv...eten.) dichter. —je,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van poeet.
Poeijer , enz. zie Poeder, enz.
Poel , m. (des -s, mrv. -en,) een plas
stilstaand water van eenige uitgestrektheid
en diepte : Sommige vogels leven in poelen.
*Poelier , m. (des -s, mrv. -s.) iemand , die
hoenders enz. mast en verkoopt. —ster, yr.
(mrv.-s.) —svrouw, yr. – swinkel,m.
Poelje, yr. (nay . -n,) hoes , kip.
Poelsnip, yr. snip , die zich gaarne in
poelen ophoudt. —tje , s. (des -s. mrv.
-s,) verkleinw. van poet. —vogel, m.
vogel, die zich gemecnfijk in poelen ophoudt.
—water, o.
*Poen, yr. gemeenz. geld , nog over in :
Sprw. Om de poen is 't al te doen, het geschiedt alles om het geld.
Poep , m. (des -s, mrv. -en,) can van achteren geloosde wind , yeast : Een' harden
poep later. *-, scheldnaam voor can' man
van plompe onbeschaafdheid ; van hier
sums : bovenlander,, mof, Westphalinger.
— en , o. w. met H., een' poep later.
—enland, o. —er, m. (des -s, mrv.
-s ) die poept ; (ook wet Poeperd.) achterste;fig. gemeenz.Den poeper (poeperd)toeknijpen , sterven. —je, (des -s, nary. -s,)
verkleinw. van poep. —ster , yr. (mrv. -s.)
Pour, enz. , zie reur, enz.
Poes, yr. (mrv. -en,) wooed van toespraak
tot eene kat : Korn, poes ; van bier : naam,
dien men aan de katten geeft : De poes heeft
al de melk opyesnoept. '-, halsdeksel van
boat , hetwelk de vrouwen in koud
weer dragen : Doe uwe poes om. —je,
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o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van poes.
Poesten o. w. met H. , in sommige streken nog in gebruik , blazer] ; inzonderh. van
vermoeidheid blazen , hijgen. Zie Asse b epoestster. —er, nr. (des -s, mrv. -s,)
blazer; blaasbalg , inzonderh. om bet haardyour as te blazen. —ertje, o. (des -s,
verkleinw. van poester.
mrr.
Poetisch , by. en bw. diehterlijk.
Poets , yr. (rnrv. -en,) belagchelijke gebaarmaking , grap , snakerij : Poetsen maken.
*-, inzonderh. boertige trek , dien men
iemand speelt remand eene poets spelen,
bakken. —emaker, m. grappemaker.
*Poetsen, h. w. schoon waken, reinigen:
Schoenen poetsen. —er m. (des -s, mrv.
o. —kamer yr.
-s.)
roetsig,(-er, -st,) b y . en bw. kluchtig, grappig : Een poetsige vent. —igheid yr.
—je,o.(des -s,mrv.-s,) verkleinw. van poets.
Poestster, yr. (mrv. -s.) —werk o.
Poezel, ig, (-er, -st,) b y . mollig , zacht
gelijk de hand , enz. van een vleezig meisje :
Poezele armen, Eene poezelige vrouw.
—igheid yr.
Poezij y r. (mrv. -en,) dichtkunst ; dichVerzen zonder
terlijke hoedanigheden :
dichtwerk.
poe-z1j.
Pof, tusschenw. een klanknahootsend woord,
dat een dof p,eluid te kennen geeft , hetwelk
sommige ligchamen bij 't in het water vallen,
stooten of slaan voortbrengen : Po]. daar lag
hij. mrv. -fen.) slag: IN gaf hem
een' pof , dat hij voorover viel ; fig. Op den
pof loopen,op een' maaltijd loopen,zieKlap.
Er zijn vier soldaten op den pof bier, d. i.
zonder verlof. Zijt gij met verlof of op den
gemeenz. borg, crediet: Op den
pof bier ?
pof halen , d. halen of koopen , zonder te
hetalen. y r. (met). -fen.) in sommige streken , vierkante brok veengrond , die van
de oppervlakte gestoken , gedroogd en als
turf gebruikt wordt : De peen geven
meestal roode asch. , iets opgezwoliens ,
inzonderh.aan kleedingstukken: Mouwen met
peen (aan den bovenarm). *-, (-fer, st.) by.
opgezet , gezwollen. —fen , o. w. met
H. , het geluid pof voortbrengen ; van bier:
kloppen , slaan : Hij poft er maar op, als
of het geen zeer deed. *-, blazen ; van hier:
(tabak) rooken : Hij poft van den morgen
tot den avond. met cm' poffer of ander
gewecr schieten. *-, b. w. te borg nemen of
ggeven•. Ik heb dien hoed bij W. gepoft , d. i.
op den pof gehaald. Ge wilt me dien hoed toch
wel peen? d. te borg geven ? —fer,,
m. (des -s, mrv. -s,) kort zakpistooltje fig.
snoever , poacher , snoeshaan : Hoar dien
poffer eens! zou men niet zeg gen, dat hij een
millioen bezat ? soort van dikken koek.
—fertje , o. (des -s, men, -s,) verkleinw.
van poffer ; inzonderh. zeker luchtig ge-

Pold
bakje : Houdt gij van poffertjes —fer-

tjesIkraam , yr. —fertjesmeid,

vr. meid in eene poffertjeskraam. -fertjespan , yr. —fertjesvrouw yr.
— bans, m. pochhans. —je , o. (des -s,
wry. -s,) verkleinw. van pof. —mauve,
y e. mouw met poffen. —paf, tusschenw. woord , door hetwelk men schieten
wil nabootsen. —palren 9 o. w. met H. (ik
pofpaf, enz.,) schieten.
Pogehel, m. (des -s, mrv. -s,) zie Bogehel ; gemeenz. rug , elders pokkel geheeten : 1Veem dat mane op uw' pogchel.
--tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
pogchel.
Pogehen o. w. met H. , slaan ; doch bijna
enkel fig. stoffen , bogen , roemen , snoeven,
zijne vooringenomenheid met iets te kennen
geven : Op zijne afkomst pogchen. De eerie
pocht op zijn geld,de andere op zijne krachten. —er, m. (des -s, 111711. -s.) —erij, vr.
(mrv. -en,) snoeverij.
Pogen, o. w. met met aandrang trachten : De generaal poogde zich meester van
de stad te maken. --jug, yr. (mrv. -en,)
inspanning : Al zijne pogingen waren vruchteloos.
Pok , yr. (men. -ken,) kleine etterbuil op de
oppervlakte der huid, zie Kinderpok,

Koepok, Viraterpok,1VIVindpok,

enz.: De pokken hebben , krijgen. Aan de
pokken liggen of ziek liggen. lemand de
natuurlijke pokken inenten. De Spaansche
pokken , ergste graad van Venusziekte.-ach, b y . —daal , y r. overblijvend teeken
van de kinderpokken. —dalig, (-er, -st,)
by. door de kinderpokken geteekend, mottig.
Poken , o. w. met H., stooten , porren : De
knaap pookt gestadig in het vuur,, in de
kagchel.
Pokgif, —gift, o. giftstof eener pok.
--bout, o. het vaste , zware, harsachtige
hout van een' Amerik. boom , dat een' scherpen srnaak en een' balsamieken reuk heeft,
en meermalen als een geneesmiddel der
Spaansche pokken gebruikt wordt. —hou.tolie y r. —inenting , yr. —je, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van pok. -kel 9
m. (des -s, mrv. puist, puistje ;
zie ook Bogehel en Pogehel.
—keltje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van pokkel. —ken o. w. met H., de kinderpokken hebben. —koorts, yr. —put,
m. pokdaal. —stof , vr. —ziekte yr.
"Poi m. (des -s, wry. -len,) boel ; hoerewaard.
*Poi m. (des -s, mrv. -len,) in yele streken
stronk , struik : Een pol grass
'Polder m. (des -s, mrv. -s,) eene zekere
uitgestrektheid ingedijkt land , hetwelk door
een' of meer molens droog wordt gehouden

De !leer B. heeft dien geheelen polder ge-
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"old
—bestuur,

o. —dijk m.
m, dijkwerker, aardwerker.
—gast
—meester, m. —molen, m. - sluis,
yr. —tje, o. (des -s. mrv. -se ) verkleinw.
van polder.
Polei, —je vr. vlooikruid.
Polijsten , b. w. (harde ligcharnen) glad en
hlinkend maken : Staal polijsten ; fig. den
ruwen bolster afnemen ; beschaven. —er, m.
(des -s, mrv. -s.) —ing , y r. —inolen
Lehi.

m. —staal, m. —steen,m.—toestel,
m.•werk o.

*Polis yr (mrv. -sen,) verzekeringbrief.

Pollepel zie Potlepel.
Pollevij , y r. (mrv. -en,) hiel (van een'
schoen). —tje o. (des mrv. -s,) verkleinw. van pollevij.
m. (van den -, mrv. -en,) springstok.
Sprw. Men moet niet verder springen , dan
zijn pots tang is ,men moet niets boven zijne
krachten ondernemen.
Pols, m. (van den -, mrv. -en) de slag der
polsader , inzonderh. in de nabijheid yen de
hand ; ook de polsader zelve in deze streek ,
met opzigt tot de beweging van het bloed
daarin : remand aan den pots voelen. De
pots klopt koortsachtig. Zijn pols staat stil ;
fig. remand den pols voelen , hem uithooren
of polsen. —ader, yr. slagader. - adergezwel o. —en , b. w. den pols voelen :
De arts heeft den lijder nog zoo even gepolst ; fig. onderzoeken , den pols voelen :
Ilebt gij uw' neef al eens daaromtrent
gepolst? (Polsen 9 o. w. met H., (tot het
overspringen van slooten , enz.) den polsstok
gebruiken ; met een' polsstok in het water
plompen , om de visch in de netten te jagen.)
—mofje, o. kleine mof, welke slechts de
halve hand en den pols bedekt. - slag , m.
Polsstok, m. pols. —zak m. soort van
net.
Poltergeest m. volgens het domme
bijgeloof, een booze geest , die met veel
gedruisch in een huis rondspookt ; fig. een
mensch , die bij zijn doen veel geraas maakt.
Polver, enz. , zie Pulver, enz.
enz., zie p ollevij enz.
*Pomerans , y r. (mrv. -en,) stukje veerkrachtig leder, dat aan bet donne eind van
een' biljartstok gelijmd is: De pomerans is
van de keu gesprongen.
Pomp, yr. (mrv. -en,) een kunstig werktuig,
dat hoofdzakelijk uit eene pijp bestaat en
bestemd is, om eene vloeistof,, b. v. lucht , in
deze pijp, door middel van een naauw sluitend
bewegelijk ligchaam daar in , naar boven te
trekken ; inzonderh. een zoodanig werktuig,
om water uit de diepte op te voeren : Wij
krijgen eene nieuwe pomp. Sprw. Hij weet
van pomp Hoch pompstok , hij is een weetniet;
fig. gemeenz. Loop naar de pomp, loop been,
ik wit wets van u hoover' of weten. —bak,

Pols

Pons
m. —boor, yr. boor, waarmede holden
pompen worden uitgehold. —bout , in. op
schepen , een bout , welke boven door het
midden eener pomp wordt gestoken, en voor
den gekstok tot een' vaster] steun dient.
—emmer,, m. —en , b. w. door middel
eener pomp naar boven haler: Water pompen.
De luchtuit eene flesch pompen. *-, o. w.
met H.,aan de pomp staan.Sprw. Met poznpen
boven houden , ook in de volkstaal: Pompen
of verzuipen , d. werken of van houger
omkomen. *-,slaan : Gij pompt er maar op.
—er, m (des -s, fire. -s.) (rompernikkel , in. (des -s,) in Westphalen , eene
soort van grof roggebrood.) —gat , o.
—hank m. hank, waarmee de emmer ,
ketel of bak in de pomp gezet of daaruit
gehaald wordt. —hart, o. holle cilinder
van boven met leer bedekt, welke dient, ®m
eene vloeistof op te voeren of terug te dringen.
—ijzer,, o. pompstang. —je , o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van pomp. --ketel,
m. —klep, yr. —maker, m.
Pompoen, m. (des -s, mrv. -en,) kalabas.
—rank , vr. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. yen pompoen. —zaad, o.
rompput, m. put eener waterpomp.

—sehraper, m. _slinger, m.
—steek, m. eene enkele beweging der
pomp op en neer. --steel, m. —.stole, m.
—water, o. —werk , o. --werken,
m. —zuiger, m. —zwengel , m.
Pond , o. (des -s, mrv. -en , en na een bep.

telw. sums —,) een gewigt van bepaaldc
zwaarte , die echter niet altijd en niet overal
de zelfde is: Het 1Vederlandsche pond weegt
omstreeks het dubbel van het oude pond. * -,
zekere hoeveelheid gelds : Een pond terling, de waarde van 20 Engelsche schellingen. Een pond vlaamsch , pond groot ,
gulden. —er m. (des -s, mrv. -s,) ding van
een pond , zie de samengestelde :
ponder, Zesponder, enz.
in
sommige streken , unster. —gaitirder
m. op sommige plaatsen, rnakelaar in granen.
—garen o. garen, dat men bij het pond
verkoopt. —geld , o. belasting op inkomende goederen. —gewigt, o. gewigt
van een pond. —huis, o., —kamer, yr.
huis ofkamer, waar het pondgeld wordt betaald. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van pond. —papier,, o. scheurpapier,,
misdruk. --peer, yr. soort van peer,
die wel een pond weegt. —sehrijver m.
schrijver bij eene pondkamer. —speer yr.
pon d peer.
Ponjaard 9 m, (des -s, mrv. -s,) korte degen,
dolk • —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van ponjaard. —steek , m.
*Pons , m. (van den -s,) een drank , welke,
uit arak of rum , eitroensap , suiker , water,
enz. bereid , warm of koud gedronken wordt:
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root
Pons
*-,
geschutgat
in
de boorden van krijgsPons maken , drinken. Siroop van pons.
sehepen : Sluit de poorten aan bakboord;
drinker , m. —drinkster , yr.
gemeenz. achterste van een mensch .Hij
1Ieselt , y r. —gezelschap, o.
viel op zijne poort. Men moet de poort
—glas, 0. —kosn, vr. —lepel, m.
open houden. --ceder , y r. eene der Brie
—lied, o. —partij, yr.
groote bloedaderen , welke het bloed van
Pont, yr. (rnrv. -en,) schouw , hengst , een
de verteringswerktuigen naar de lever
platbotimd vaartuig in de gedaante van een'
voert. —beslag, o. beslag der geschutondiepen vierkanten bak , om menschen ,
poorten. —er m. (des-s, mrv. -er,) burger
dieren , rijtuigen , enz. over te zetten : De
eerier stad. Dit wooed en de volgende tot
pont is aan den overkant. *-, bij krijgsl.
poorterschap komen in de hedendaagsche
ponton. —eveer, o. pontveer. —gast,
taal weinig of niet meer voor. —eren
m. pontonnier. —geld, o. geld , dat men
b. w. burger maken. —erij yr. burgerij.
voor het overvarer, met eene pont betaalt.
—ermeester , m. burgemeester.—erVontificaal, o. (des -s, mrv. -alen,) eigensehap , o. hurgerschap. —gat , o. gelijk , staatsiegewaad van den pans ; loch
schutpoort. —geld , o. Geld , dat men
meestal fig. staatsiekleed : Hij is in zijn
voor het doorgaan eener geslotene poort
pontificaal, op het statist uitgedost.
betaalt. —ier enz. zie het racer gebruiPontje , o. (des .-s, mrv. -s,) verkleinw.
kelijke Vortier enz. —je, o. (des -s,
van pont. —lieden,—luiden,—lni,
mrv. -s,)verkleinw. van poort. -klamp,m.
m. mrv. van postman. —man, m. (mrv.
klamp eener geschutpoort. -klok , yr. kiok
-lieden, -luiden, -lui,) pontvoerder. -voerop eene poort ; kink welke voor het sluiten
der,, rn. man , welke de pont voert.
eener poort wordt geluid. —taken, o.
—zeil 0. zeil op eene pont.
laken , waarmee de geschutpoorten worden
*Poston, m. (des -s, mrv. -s,) in het
gesloten.—pas , m. pas, welke de vrijheid
krijgswezen , eene platboOmde schuit , begeeft , om door eerie poort te gaan .
stemd tot het overvoeren van manschappen,
—ring, m. ring aan eene geschutpoort.
enz. of tot bet maken van bruggen. -ier,
—sluiten, o. sluiten der stadspoorten.
m. (des -s, mrv. -s,) artillerist, welke de pon—touw,9 o. een der tou wen , waarrnee de
tons bedient.—trein 9 m.—wagen, m.
geschutpoorteu worden gesloten. —vleuVooijen , o. w. met H., gemeenz. veel dringel, m. vleugel of deur eener poort.
ken. b. w. drinken : Eene fiesch ledy
—wachter, m. wachter aan eene poort,
pooijen. Hij pooit enkelrooden wijn. -jer,
portier.
—ster (mrv. -s.)
m. (des -s, mrv.
rook , m. (des-s, mrv. poken,) poniaard ; Poos, y r. (mrv. -zen,) eerie wijl Blijf nog
eene poos ; fig. Bij poozen , nu en dan,
porijzer. —je, 0. (des -s, mrv, -s,) versomtijds.
schecpsw. beurt : Zijne poos aan
kleinw. van pook.
roer staan. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
1'001 yr. (mrv. -polen,) een van de beide
verkleinw. van poos.
uiteinden eener as , om welke zich een ligchaam beweegt , aspunt ; inzonderh. aspunt Poot, m. (des -s, miry -en,) voet van dieren,
vooral wanneer zij van teenen zijn voorzien :
der aarde , zie Noordpool en ZuidDe pooten van honden, haren, schapen,
pool; aan den zeilsteen , een der twee
vogelen. inzonderh. voorpoot : Geef eent
tegenovergestelde punten, die het ijzer sterker
poot, zegt men tot een' bond.'-, gemeen en
aantrekken , dewij1 ze zich , als de steer,
met verachting,voet of hand van een' mensch:
vrij hangt , zich naar de beide aardpolen
Veeg uwe pooten of. Bliif met nice pooten
keeren. —cirkel , m. poolkring. -kat,
uit d-n schotel. voet van eel,' stoel, pot,
o. zeker Bier. —kring, m. cirkel 23,J2
tafel , enz.: Er is een poot van die d pot
graad van de pool. —land , o. land aan
gebroken. Eene tafel met drie pooten staat
de pool. — lander , m.
altijd vast. De pooten van dies stoel zijn
Poolsch,bv. van Polen: De Poolsche haarverwormd.
vlecht, eene ziekte , waarin de haren zich
met bloed vullen en niet losgemaakt noch root, y r. (mrv. poten,) spruit of tak, die
geplant wordt; ook plant met wortels:
gesneden kunnen Borden.
Wilyen poten. Eiken poten; fig. _lets in
roolshoogte, y r. hoogte der pook,hoven
de poten sturen d. verkeerd sturen
den horizont eener plaats , d. i. de bong
bederven. —aardappel, m. potekt„
der midddaglijn tusschen de pool en der,
horizont. star, —ster y r. noordster. rootig, (-er, -st,) by. fig. gemeenz. die goedo
pooten (handen) aan het liji heeft, en dus,
Poort , y r. (mrv. • en,) ingang van een groot
sterk is: Een pootig wijf Een pootige
huis , van een kasteel of stad : Bij woont
kerel.
naast eene groote poort. De poorten van
onderscheidene steden worden des nachts Vootje, 0. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
poot in beide beteekenissen; inzonderh. van
niet meer gesloten; fig. toegang van het
pool, voet, hand, als: Opzitten en pootje
doodenrijk : De poorten des kernels, der het.
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Poot

Port

geven , zeer gedwee zijn. *--, in sommige sireken, zoo veel als men vatten kan met een
pootie, d. i. met de toppen van duim en
vingers : Een pootje vleesch , brood. *-,
podagra : .Het pootje hebben. Aan het pootje
liggen, aan het voeteuvel lieden.
Pootster 9 y r. (mrv. -s,) die pool. —stok,
m. stok om gaten te maken, waarin dit of
gene zal gepoot worden. —visch, m. kleine
visch , die in een' vijver wordt gepoot , d. i.
overgebracht, om groot te worden of te
vermenigvuldigen.
roover,9 (-der, -st,) b y. en bw. gemeenz.
arm , kcal : Een poovere ionker. Het ziet er
poover ult. —lijk ,—tjes, bw.
Poozen, o. W. met H., eene poos ophouden
of uitscheiden (van zijn werk) : We sullen een
half uurtje poozen ,en dun weder met nieuwen cooed beginnen.
Fop , y r. (mrv. -pen,) klein aangekleed en
meestal fraai opgetooid beeld van een kind ,
vrouw of man, waarmeee zich kinderen,
inzonderh. jonge meisjes, vermaken : Met de
pop spelen. Als eene pop opgeschikt zijn ,
wordt van een meisje of vrouw gezegd , die
zich overdreven kieedt ; van hier : fig. Zij is
eene pop. Sprw. Elk heeft eene pop , waarmed hij speelt, ieder heeft zijne speelpop. *.,
figuur is een marionettespel ; fig. De poppen
zijn aan't dansen , de zaak is aan den gang.
Sprw. Men mag tvel van het spel spreken,
dock Beene poppen noemen , verhaal vrij
eene gebeurtenis,doch noem de personen niet,
die er in betrokken zijn. '"-, propje op het
einde van een' schermdegen; linnen doekje
met kruiden ter genezing op een ziekelijk
deel: De poppen der nonnen van Rees tegen
den kanker schijnen hare kracht verloren te
hebben, dewijl men ze niet meer hoort noemen.*-, weefsel, dat rupsen om zich spinner?,
om daarin hare eijeren te leggen, schoon het
verkleinw. in dezen zin het meeste gebruikt
wordt;wijfje van een'kanarievogel,enz.:De pop
wil uiet op de eijeren blijven zitten.
—achtig, (-er, -st,) by. en bw. fig. als
eene pop , overdreven net.
Popel 9 m. (des -s, mrv. -s,) popelier,
—en , o. w. met H., zich snel bewegen ,
inzonderh. van bet hart , dat eenige aandoening , inzonderh. van vrees gewaar wordt:
Het hart popelt hem van angst in , 1 lijf.
—ier,9 m. (des -s, mrv. ..en,) zie PopuHer. —ing 9 vr.
Popje 9 o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
pop ; fig. kindje : Welk een lief popje !
—pedoek , m. —pegoed, o. pop
pekleeren ; fig. speelgoed ; gemeenz. kindergoed. —pehem.d , o. --pehoed , m.
—pejurk . y r. —pekas , —pekast , y r. Jan-Klaassen.-pekleedje, o.
—kleeren , o. mrv. —kraam , yr.
kiaanl , waarin poppen , enz. verkocht wordt;

speelgoed ; gemeenz. kindergoed. —pekramer, m. —pekramerij , vr.
—pelaars , y r. —peluur , vr.
—pem.aakster,, y r. —pem.aker ,
m. —muts , yr. —pen , o. w. met H.,
met poppen spelen ; poppen maken ; fig.
met een meisje mallen. — perok , in.
—peschoen , in. —school, yr.
kleine kinderschool. —eschort , vr.
—pespel • o. spel , waarin met popper)
tooneelvertooningen plaats hebben. —pe
werk, c. poppen, speelgoed; fig. ligt werk.
—pewinkel , m: --pig, (-er, -st,)
b y . en bw. popachtig.
Populier , m. (des -s, mrv. -en,) een bekende boom , welks bout inzonderh. tot
klompen wordt verwerkt : De Witte populier
wordt ook abeel geheeten. —bast , m.
—blad , o. --lean, y r. —loot*, o.
—schors , vr. —tak , m. —tje , o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van populier.
Porder,9 m. (des -s, mrv. -s,) man, die 's
morgens de lieden opklopt , zie Forren.
Pore?, zie Frei.
Porfier,9 (de stof,) o. en (de stee p ,) m. (des
-s, mrv. -en,) eerie soort van rooden jaspis,
ook we' rood marmer geheeten. —en ,
onverb. by. —steen 9 m. —tje, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van porfier.
*Porijzer,9 o. in sommige streken , kagchelpook , pook.
Porrei, zie Prei.
Porren 9 b. w. aanzetten , aandrijven ; 's
morgens (de lieden) opkloppen: flier gaat
men uit porren , d. i. hier woont een porder.
*--, 0. w. met H., poker : De knaap port
gestadig in de kagchel.-ring,yr.(mrv.-en.)
IPorselein 9 y r. een bekend tuingewas , dat
als groente wordt gebruikt.
Porselein 9 o. (des -s, mrv. -en,) eene soort
van zeer fijn en kostbaar aardewerk: Japarzsch
porselein. —aarde 9 yr. (Porseleinbed , o.) —en, onverb. by„ -fabriek,
y r. —fabrikant, m. —kamer, yr.
—kas , —kast, y r. —kooper,, m.
—koopster, y r. —kraam, vr. - kramiler, m. —maker, rn. -verkooper,
m. —verkoopster , yr. --Winkel, o.
Porseleinzaad ,o. zaad der porselein.
Port , o. (des -s, mrv. -en,) briefloon , briefport: Deze brief doet dubbel port. Sedert
de vermindering der porters. —aal, o. (des
-s, mrv. -aien,) voorportaal , voorste gedeelte
van een' gehouw, dat het naast aan de deur
gelegen is. —aaltje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van portaal. —e, y r. de Turksehe
keizer met zijn hof; het Turksehe rijk : De
Ottomannisc/ie Porte. Rusland was Coen en
is thans seeder met de Porte in oorlog.
Portelbier , o. schuimbier. —en , o. w.
met H , borrelen. —wei , vr. wei you gewrongen kaas.
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Port
florae, yr. (mrv. -s, dee!, hetwelk

Pot
(en te paard), met grooten spoed.
o. (van
d. i.papier,, waarop men
bet-,)
brieven ter verzending met de post schrijft.
—bediende, bediende bij het postwezen. —bode, m. geregelde bode,
—brief, rn. brief, die met de post wordt
verzonden --slag, m. dag waarop de post
vertrekt of aankomt. (Postelein, zie het
betere Porselein yr.) -direeteur,
m. hoofd van een postkantoor. yr.
(mrv. -en,) postinrigting , —geld, o. post.
—hoorn —horen, m. horen , waarop
de post bij hetaankomen of vertrekken blaast.
—inrigting,vr. posterij. —je, o. ides -s,
mrv. -s,) verkleinw. van post.—jougen,m.
postknecht. —kaart, y r. lijst der brieven;
kaart met de posten er op. —bales , yr.
—kantoor, o —kar, y r. —kneels*,
m. knecht, welke de post rijdt. —koets,
vr. —lijst y r. lijst der brieven. -looper,
voetbode. —meester, , m. die eene
paardeposterij heat. —meestersehap ,
o. de stempel op een' posto.
brief. —merken, b. w. (ik postmerk,
enz.,) met het postmerk voorzien : De brieven
waren nog niet gepostmerkt. —paard ,
o. —papier o. zie Post, o. —regt,
o. regt orn eene post te !louden. —reis ,
—reize, yr. —rid, m. —rijder, m.
courier. — sehip 0. —sehrijver, m.
—tijd, rn.
—sjees, yr; —stat,
o. (des -s, nice.
—tijding, y r. .
-uren,) houding:Zij heeft een goed postuur.
*-, inzonderh. die houding, welke men tot
iets noodig heeft : Zich in p ostuur stellen,
orn jets te verrigten. —un.rtje o. (des
-s, mrv. -s ) verkleinw. van postuur.

ieder bekomt : Heeft elk zijne portie ? *-, het
gewone maal , de gewone spijs , die opgedischt
wordt Wij bleven bij Naar op de portie.
rortier, o. (des -s, mrv. -en,) eene van de
twee zijdeuren eerier koets: Het port; er is
open. rn. (des -s, mrv. -s, -en.) stedelijk
ambtenaar, die het opzigt over eene poort
beeft , d. haar opera en sluit ; degene ,
welke de poort van een klooster, paleis of
ander groot gebouw sluit en outsluit. -glas,
0. o. seltap, o. (des -s,) ambt
van portier. —sdoehter, yr. —se , yr.
vrouw , die het portierschap bekleedt ; vrouw
van een' portier.-splaats, vr. -svrottw,
yr. —sweduwe 9 yr. —swoning , yr.
—szoon m.
Portret o. (des -s, mrv. -ten,) afbeelding
van iemands gezigt : Zen portret laten
schilderen ; fig. schets van iemands karakter;
mensch van den kart zijner getaatstrekken
beschouwd: Een leelijk portret van een wij
—je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
portret. —sehilder,, m. —sehilderen, 0. —teren, b. w. het portret van
(iemand) vervaardigen Hebt gij a ook door
B. laten portretteren?
pos , yr. (mrv. -sen,) een lekker vischje, ook
poa geheeten. —je, o. (des -s, mrv, -s,)
verkleinw. van pos. —t, y r. (mrv. -en,) pos.
post, m. (van den -, mrv. -en,) stijl van deur
of venster: Ik stiet met den arm tegen den
post der voordeur. in sommige streken,
elke paal : Er staat een steenen post aan den
hoek van het kw's.
post, m. (van den -, mrv. -en,) eerie op zieh
zelve staande som in eenschuldboek of in eerie
rekening: Hij had bij het optellen twee
—uurmaker, m. —wagen, m.
posten overgeslagen. *-, eene standplaats,
—wagendienst, yr. —wagenwaarop iemand ter verrigting van jets wordt
onderneming, yr. —wagenvraeht, yr. —weg, m. —wezen, o.
gesteld ; inzonderh. in het krijgsw. de plaats,
de inrigting der posterijen in een land : Ons
waar een of meer soldaten worden gesteld,
orn ze te verdedigen , enz.: Men brengt de
postwezen is than: op een' goeden voet.-zeschildwacht op zidn , post. Zijn' post verlagel , m. zegel op een , gefrankeerden brief.
ten. Ergens post vatten ; fig. hediening. Pot, m. (des -s, rare. -ten.) naarn van meniT
ambt: Een voordeeli ge post. llooge of
gertei soort van vaatwerk : Een aarden
ijzeren pot. Bloemen in potters zetten. *-,
aanzienlijke posten bekleeden. last,
inzonderh. pot, waarin de spijs voor het
iemand voor een' korten tijd opgedragen ,
taak: Het is mijn post , dezen nacht bij den
middagmaal wordt gekookt: De pot is reeds
zieke te waken; inzonderh. wanrreer deze
tevnur. Sprw. De pot verwijt den ketel , dat
taak moeijelijk is: Het was een post voor mij,
bij zwartis. Er is geen pot zoo scheef, of
in de behoeften van zul een zwaar huiser past een deksel op; Gij vindt den
houden te voorzien. *-, y r. (mrv. -en,)
bond in den pot , gij hebt uw' maaltijd
verloopen.*-, spijs, eten , inzonderh. middagopenbare inrigting, waar brieven, pakken,
personen, enz. op gezette tijden met aldaar
spijs : Wij hebben onzen gewonen pot, een'
goeden pot. * -, in sommige streken , zekere
gereed staande voertuigen naar elders worden
overgebracht, ook het voertuig, de bode,
bepaalde maat : Een pot bier , aardbeijen -,
enz. door wien de overbrenging geschiedt :
in sommige spelen, bakje of schaaltje
hetwelk den inzet hevat ; de inzet zelf: Den
Breng deze brieven naar de post. De post
pot winnen, trekken ; fig. Den pot verteren ,
vertrekt. Onlangs werd de post tusschen G.
en K. aongeravd. le post of Met de post
er tegen loopen, onaangenaarnheden onderreizen, d. met postpaarden ; fig. Te post
vinden , nadeel Iiiden, waarvoor men ook.
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wel zegt, schoon minder algemeen : Den pot
trekken*-, zeker vat van onderscheidene gedaante, waarin men boeten , spaarpenningen ,
enz.' verzamelt ; deze gelden zelven : Norgen
verterenwij den pot. Zullen wej despot t'erdeelen? Zie ookFotje. Dikw i ts staat pot bij
verkorting voor : Aschpot , bloempot boterpot , bijpot , doofpot, kalhpot , koffiepot,
konkelpot , kookpot, lifinpot , melkpot ,
mosterdpot , oliepot , pappot , pispot
rommelpot , soeppot , spaarpot stijfselpot , tintelpot , trelput tuft pot ver/pot ,
vt4pct vleeschpot, vuurpot , waterpot ,
zalfpot , zoutpot , enz. ; iuzonderb. pot ,
waarin men de kandij laat kristallizeren ,
cn de sinker weike den pot raakt. —aarvr. aarde, waarvan men potten bakt.
m. rappel dien men kookt en
als groetite op tafel brengt. —asch, yr.
loogzont , dat, nit bout of planter, verkregen , weleer in die streken , waar men
het vervaardigde, in potten verzond. - azje,
(rnrv.
mengsk.4 van onderseheidene
din en we!ke samen gekookt worden , soep.

men ziet bij hem veel door de vingers. —jebeuling , m. in een' zak gekookte grutten , namelijk rijst of speldegarst. —jeskermis , yr.jaarniarkt, waar men aardewerk verkoopt, —jeslatijn, o. apothekerslatijn; fig. slecbt Latijn, monnikkenlatijn,
kloosterlatijn. —jesmarkt, yr. markt ,
Naar men aardewerk verkoopt. —kaas.
yr. kaas in een' pot met specerijen. --kagchef , y r. kagcliel in den vorm van een'
omgekeerden kegel , waarop men me pot
kan koken. —kijker, m. lekkerbek ;
keukenklouwer. —lepel, m. groote lepel;
waarmede men nit den pot schept. --food,
0. CCDC metaalachtige met zwavel bezwangerde stof van eene lichtblaanwe kleur,waarvan men zich tot verscheidene einden bedient,
oil zwart te ma ken , om er stoffen van t e
vervaardigen , waarmede men teekent , enz.;
potlootschrift. —looden , b. w. (ik potlood , enz.) met potlood zwart en blinkend
maken : Eene kagehel potlooden • - loodje,
0. verkleinw. van potlood. —loodpen,
yr. eene pen , waarin men een potlood steekt.

m. —azjelepel,
—azieschotel, m. —bloem, yr.

--loodstift, yr. —loodteeken, o.
—inispel, m. zekere mispel. --musch,
y r. museh , die in een' pot nestelt. —oven,
m. pottebakkersoven. —pastel, yr. pastei
in een' pot. —penning, m. potstuk.
(Wets , enz. , zie l'oets,enz.) - scherf,
yr. —schraper m. die den pot uit-

b!Jern , die men gewoonlijk in potten beeft.
-- treks 0. deksel op een' pot. - doek,
m. va.atdoek.
Pote7, !).w. poten van dit of gene gewas
in den grand zetten : Ik zal longs het water
els laten poten ; van bier : door bet zetten
van zulke poten voortbrengen : Voor drie
jaar werd dat hose's. die loan eerst gepuot.
Die kersebooni nerd door mijne zuster
bum zij elf ;war oud was.
zaden, enz. die grout zijn en alzoo
een voor een of in prin t; getal , niet genaid , niaar in de aarde gelegd worden ,
ter N'oortteling op de voor hen bestemde
ptaatsen in den grond leggen : Alen pout
Visch
oartic.ppelen,boonen , doppers;
een' poten, jonge visscben daarin
zetten , zie lia'ootvisch —er, m. (des
-s.) Ti m% -s,) die poat , doch meestal in
santenstelling,
pootaardapppel.—ertje,
0. (des -s, rnrv. -s,) verkleinw. van poter.
111'64- eid, 0. opgepot geld. --gewas,
0. fi 'was. dat men gewoonlijk in potten
kweekt, —gieter, m. die potten
gist. —Lengel, m., —hengsel, o.
herigel van een' pot. --buffs, o. aan sommige, vooral kleine , huizen een u:tspringend vertrek half boven half onder den
growl , oorspronkelijk bestemd om er den
roe ie koken schoon bet nog velerwegen
daL eirde wordt gebruikt , zitten elders
schoen. en ketellappers, enz. daar te werken.
(roting, yr. het poten.) —je, o. (des
-5, mrv. -s,) verkleinw. van pot ; fig. Daar
is e'en polle voor u te vuur,, u worth eene
:traf bereid. Nij mag een potje breken ,

schraapt ; fig. oud rues , waarmee potten

warden uitgeschraapt. —smet, ( - smit,)
o. zwart dat zich buiten aan den kookpot
zet. —slier, y r. (rnrv. -s,) zie Lotter.
—stuk, o. penning of geidstuk dat men
bewaart en oppot. —suiker, yr. suiker
of klonties van den pot. —tebakker,
m. die aarderi potter), pannen , schotels, enz.

vervaardigt ; fig. in sommige streken , gehakken
—tebakkerij, yr. het
bakken van potter;

enz. ; inrigting

potten te bakken. —tebakkersdochter, yr..tebakhersgereedschap,
o. —tebakkersjongen, m. —tebakkersknecht, m. —tebakkersleem, 0. —tebalikersoven, m.
—tebakkersschijf. yr. —tebakkers vrouw , y r. —tebakkersweduwe , yr. —tebakkerswerk,
o. —tebakkerszoon, m. —tebank,
y r. bank of kas voor potten. —tekas,
—tekast, yr.—tekraam, y r. —temagazijn, o. —temarkt yr.
--ten, b. w. (geld) in potten wegsluiten en
bewaren , bijeen gaaren , opzamelen ; in
potten doen of zetten : Die stekker& moeten gepot worden. —ter, m. (des -s, mrv.
-s,) spaarder, die geld pot. —teschip, o„
—teschipper, m. —teschuit, yr.
—teschuur s yr. —tevrouw, yr.
—tewijfg yr. !---tewinkel, yr.
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—visch m. zekere groote visch, cachelot : fening : lets in praktijkbrengen. Dellis seer
van hem komt het walsehot.

Pover, enz, zie het betere 1'oover.
1'raaijen, b. w. (op zee) ontmoeten en aanreken : Wij praaiden die schepen op de

so ogte van Duins.
Praal
y r. pracht, vertooning van
grootheid en blister. —bed. o. pronkbed.
—beeld, 0. pronkbeeld. —boog, me
triumfboog , zegeboog. —gewaad , o.
pronkgewaad. —graf, o. —flans m.
pochhans.—hoets, vr. zegekoets ; staatsiekoets. —ster,, vr. (mrv. -s,) die praalt.

stoel, m. —stoet m. —vertooning, y r. —zetet, m. -ziek,(-er, st.) by.
begeerio. orn te praten. -ziekte, -zueht,
y r. zucht om te pralen. —Luciana , (-er,
.st,) b y . en bw. praatziek.
Pram"', in. (des -s,) druk, dwang.
rraain, y r. (atm -amen, en, in sommige ge_
vallen na een bep. telw. -,)een ptatbodemd
vaartuig, even ondiep als cone pont , dock
minder vierkant ; de hoeveelheid goed , die
in eerie praam words geladen : Hij kocht drie
praam turf. —pje (des -s, mrv. -s,) verkleinwoord van praam.
Praat m. (des -s,) gepraat , gekout : Zij
had peen' praat voor Item. Ientand aan den
praat houden ,hem lane doen waeliten. Zij
heeft te veel prams. —achtig (-er, -st ,)
by. babbelachtig, praatziek. rn. en yr.
(des -s mrv. -len.) babbelaar, babbelaarster.
—je s o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw, van
praat: Ken praatje zoeken , met iemand in
gesprek traehten te komen. Het is maar een
praatje een gerueht. Praatles voor den
yank, betizeltaal. Sprw, Pretaties vullen
geese gaatj es , of zakjes , vullen den buik
niet ,
dat praten is van gees nut. -Kaioer,
yr. babbelaarster,, snapster. —ster
yr.
(mrv. -s,) die praat ; snapster. —stertje
0. (des -s, mrv. .s,) verkleinw. van praatster.
—stoel, .
gerneenz. als: Hij zit weer
op zijn' praatstoei, hij is weer ter deer; aan
'L praten.
m. prater, babbelaar.
(-er, -st,) by. veel van rater'
houdende. —zielite —zucht vr.
zucht orn te praten. zuciutig , (-er, -st,)
by. praatziek.
Praanw,, yr. (mrv. -en ) eerie Indisehe
schuit.
Praclaster, y r. (mrv. -s,) die pracht , zie

rragehen.
Pracht , yr. praal, glans; inzonderh. kostbare kleederen , tooi , fraai of kostbaar
huisraad : Veel, pracht vertoonen. —ig
(-er, by. en bw. schitterend glansrijk ,
wijdsch , kostbaar. —igheid , yr. — iglijk , bw.
Pragchen o. w. met II., bedelen : Om
kusjes pragehen. --er, m. (des -s, mrv. -s.)
rraktijk y r. (mrv. -en oefen iog beoe-

goed in de theorie , dock in de praktijk gnat
het rnank."-, werkzaamheid van cen , advokaat of geneesheer Veelpraktijk hebben."-,
wetenschap van den regtsgeieerde , notaris ;
fig. list, treek : Ik sal uwe praktij ken wel
antdekken.
*Paralktizeren o. vv. met
de genecskunde of regtsge'eerdbeid nitoefenen : Praktize'rend advokaat, geneesheer. Wie praktizeert over den zieke ? wie behaudelt hem ?
b. w. gemeenz. uitdenken, verzinnen : Wie
Iteett dat weder gepraktizeerd?
Praktizijn m. (des -s, mrr. -s,) die de
regtsgeleerdheid uitoefent. —stiochter,
yr. —ska.ntoor, o. —svronw yr.
—sweduw,, y r. —swerk o.
—szoon m.
Pralen, o. w. met H., vertooning van grootheid en pracht maker, : Met kostbare steenen pralen ; fig. Met lets praten , er roem op
dragon, zich veel op iets laten voorstaan.
m. (des -s, mrv. -s,) die praalt.
Sprw. Groote pralers, sleehte betalers , die
het hardst snoeft, betaalt gemeenlijk bet
slechtst. —erij , yr. (mry -en.)
Pram,, yr. (mrv. -men,) in de gemeenz. taal ,
de borst der vrouw.
Pramen , b. w. drukken, prangen.
Prainmen,lo, w. met H., zuigen. —metje , o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw. van
pram.
Prang, , yr. (mre. -en,) weinig in gebruik,
drukking , knelling , kwelling. —en , b. w.
drukketi , knellen ; kwellen benaauwen,
in het uaanw brenp,-en.*-, o. w. met 11., tegen
den Wind oplaveren. —ex- m. (des -s, mrv.
-s,) neusnijper; molenpranger ; kuipersklembaak. —ijzer,, o. neusnijper. —ing, vr.
--moles , in. mole!) met een' granger.
—wortel m. sta!kruid.
Prat , (-ter, -st,) by. en Lw. trotsch , boovaardie; : Prat op zi,pze geboorte.
acbtbaar, deftig.
p raten, o, w. met II., spreken, kouten ,
kom een uurtie bij a praten
keuvelen
Hij kan goed praten.
b. w. babbelen ,
klappen. —er, m. (des-s, mrv.
yr. —ertje , (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van prater.
'Ilprathoek , m. prnilhoek. --ten o. w.
met trotsch z'jn ; fig. van kinderen ,
pruilen ; twijfelaehtig zijn of staan , besluiteloos zijn of staan : De legers pratten tegen
elkander. —ziekte y r. langzame ziekte.
Prauwei, yr. (mrv..s, -en,) ijierkoek, °Mir%
BILDERDIJK schrkift prouwel, dat en met de
afleiding (brokkel) en met de uitspraak beter
over cenkortat.—ijzer,, o. —tee, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van prauwel.
unlit van prediker.-aut,
In. (des -5,
-en,) hij de protestanten
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je, pluimpje , loftuiging) krijgen. -11tutfist,
leeraar, wiens ambt en beroep het is , de
y r. prenten, platen. —verbeelding, yr.
waarheden der godsdienst in kanselreprent , plaat. —verkooper m. prentedenen te leeren , de sakramenten te
kooper. —verkoopster y r. —winbedienen en andere godsdienstige hankel rn.
delingen te verrigten : Predikant worden.
Tot preelikant beroepen. —antsbef, Vresenning, vr. (mvr. -en, -s,)1scheepsw.
geteerd zeildoek , waarmede men sommige
vr. —a,ntsdochter, yr. -antsdragt,
yr. —antshoed, m. —antslauis, o. voorwerpen , gelijk ook luiken en verdere
—antsinkomen, o. -antsmantel, openingen dekt. -nand m. —spijker,
m. —antsmeid, yr. —antsplaats, m.
cr. —atntsvrouw,, vr.-antsweduw, President, m. (des -s, nirv. -en,) praeses ,
voorzitter. —schap o. (des -s,) waardigy r. —antswoning, yr. —antszoon,
held van voorzitter. —shamer,, m.
-atie vr. (mrv. -ien, -ies) leerrede,
kanselrede. —atieboek, o. —dienst, —splaats , vr. —sstoel m.
yr. —en , b. w, openlijk leeren of Yerkon- # Presgang,m.troepgewapende lieden,welke
(in Engeland)worden uitgezonden,ommatrozen
digen , inzonderh. de waarheden van de
te pressen.-meester,m.aanvoerder van een'
godsdienst: Hij predikt Gods woord, het
presgang. —sen b. w. (menschen of goedeEvangelie. *-, luide verkondigen , met
ren) ter dienste van den staat in beslag nernen
o.
aandrang leeren; De deugd prediken.
of dwingen : De Ertgelsche matrozen worden
w. met H., godsdienstige leerredenen houden :
veelal geprest. —ser m. (des -s, mrv. -s.)
De eene predikt lang, de andere kort. Ds.
-sing, yr. (mrv. -en).
W. predikt 's zondags maar eenmaal ; fig.
nadrukkelijk leeren of spreken: Poor dooven *Fret, yr. yreugde , pleizier. —je o. (des
-s, mrr. -s,) verkleinw. van pret.
prediken. Moor het verstand prediken. Bij
-st ,) by. en bw. genoegelijk , aangenaam ,
samentrekking bezigt men veelal preeken ,
pleizierig. —tigheid yr.
inzonderh. van min deftige vertoogen. —er,
m. (des -s, mrv. -s,) die predikt ; inzonderh. Vrentelaar , m. (des -s, mrv. -s,) —aarstar , vr, (mrv. -s,) die preivelt. —en, o.
ecclesiasticus.
een der bijbelboeken,
w. [het H., woord, dat het geluid nitdrukt ,
—heer,, (D. Dominicaner monnik , dus
hetwelk eene kokende dikke vloeistof
geheeten , dewijl bet prediken lmnue oorvoorbrengt : De bra preutelt reeds ; fig.
spronkelijke bestemming was. — ing , vr,
door eenig gemompel ontevredenheid te ken—stoel, m. kansel.
nen geven r Preutel er tegen zoo vent epty
ipreek , yr. (mrv. -en,) kanselrede, schoon
wilt , het zal u weinig baten. —geld o.
Diet
zoo deftig, alspredikafie. —heart,
mosselgeld.
(-er, -st,) bv. en hw. die
vr. —en , b. en o. w. met H.. zie Predizijne onteyredenheid door prentelen aaii den
ken; fig. veel platen : Al predkt hij ook
—werk , o. beuzedag legt. —ing ,
girls Brugman , hij zal er mij niét toe
larijen.
mrv. -s.)
overhalen. —er, m.
, (des -s,
_heer, m. predikheer. —je ,o. ( es -s, Prentsch (-er, -ste.) b y . en hw. trotsch.
spijtig : Een preutsch meisie. Wat verbeeldt
mrv. -s,) verkleinw. van preek. manner,
zich dat preutsche ding wel ? —held , yr.
stijl, rn. —stoel, m. kansel ; fig.
yr.
Prevelaar m. (des -s, mrv. -s, ) —aar—wij-ze, yr.
praatstoel. —trant
ster,, yr. die prevelt. —en , h. w. momPrei , y r. eene klcine looksoort met groote
pelen : Een gebed prevelen. —ing , yr.
hladen,welke met de tulpbladen veel overeen—mis , yr. stifle mis.
komst hebhen. —bed, ce (Preijen, zie
, o. (des -s, inrv. -en,) zomerhuisje ,
rraaijen.) —soep , yr. —tje o.
dat nit lommerrijk geboomte hestaat. —tje,
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van pref.
0. (des -s, wry. -s,),verkleinw. van prieel.
Vrelaat , m. (des -s, fire. -aten ,) een voor(des -i,) slagen , slaag : De
naam geestelijke hij R. C. b. v. bissehop , abt, "11Priegel ,
knaap her ft priegel gehad. —aar, rn.
schap o. (des -s,) de waarthgproost.
(des -s, mrv. -s,) die priegelt. —en, b. w.
lieid y ao prelaat.
gemeenz. afrossen , afranselen. —ing, yr.
Prent , y r. (mrv. -en,) afgedrukte teekening,
plaat , hoewel dit laatste meer fraaiheid Priem, m. (des -s, mrv. -en.) seherp ijzer
ter boring van gaten in een met al te hard
onderstelt Zfjn er prenten in dat bock ?
ligchaam ; krulijzer ; moordpriem , dock ;
—eboek 0. verzameling van prenten ;
slagerspriem , staal. —donker, by. pikbock , waarin prenten zijn. —ekooper,
donker. —en, b. w. met een' priem doorbom. koopman
prenten of platen. —eren ; fig. doorgrieyen.
kraam , yr. kraam (inzonderh. op kermissen) , waarin prenten verkocht worden. —e- Priester, rn. (des -s, nrv. -s, -en,) geestelijke , die tot offeren geregtigd is : Een
—ekrakraainster, yr. (mrv.
priester van den Alter /zoo& sten God.
verco. —je o. des -s, mrv.
--ambt, o.
bedrog , o. dona
lem w. van ptent ; fig. Een prentie (prijsI
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o, (des -s.) priesterlijke waardigheid ; priesterschaar. —es vr. (mrv. -sen,) in de
heidensche godsdienst, vrouw aan de dienst
eener godheid verbonden : Priesteressen van
Bacchus, van Venus. —gewaad , o.
—hoogmoed, m —in, yr. (mrv..nen,.)
priesteres. —kleed o. —lijk, by. en bw.
van een' priester, een' priester eigen ; als een
priester. —list, yr. —schaar. yr.
—schap, 0. (des -s,) waardigheid van
yr. priesterschaar.
priester.
Prii , yr. (mrv. -en.) kreng , dood aas ; fig. al
wat verachtelijk is ; inzonderheid slecht
vrouwmensch : Eenelo3ze prij.
Prijk , afgeknotte infinitief, als : Te prijk
zetten, d. te pronk zetten. —en , o. w. met
H., pronkeu , pra len : Zijnboomgaard prijkt
met de heerlijkste vruchten.
Prins , m. (van den -, mrr. -zeri,) iets , dat
aan remands willekeur overgelaten wordt , in
welke beteekenis bet nog it) sornmige intdrukkingen voorkomt , waar bet als een bijwoord
gebruikt wordt Lets prijs geven , het aan
iernands willekeur overlaten , ten beste geven.
Zichaan de ondeu,s, d prijs geven , zich daaraan overlaten ; van bier: een bolt gemaakt
whip: De schepenbrengen een' schooner prijs
tnede.*-, hetgene men van anderen voor jets
of voor eene bewezene dienst bekomt , met
bet bijdenkbeeld , dat bet daaraan geevenredigd is: Een' prijs uitloven voor de beste
rerhandeling over het volksb, eluk Den prijs
behalen ,wegdragen ,toekennen. Een' p: ijs
op iemands hoofd zetten, d. i. eene belooning
toezeggen aan dengenen , welke den persoon
ill de magt van anderen overlevert of hem
doodt. *-, hetgene men als de waarde van iets
aanmerkt , vooral in den koophandel : Den
prijs eener wear bepalen , verhoollen.
Een bill eke prijs ; fig. Op prijs stellen ,
Prijs op iets stellen , waarde aan icts
hearten. "-, in eene loterij , somme gelds,
tegenstell. van n i e t : Een' prijs
trekken. *-, lof, loftuiting, roem , zie
Prijsje; fig. Om prijs om strijd.
—bederfster, yr., -bederver,, m. die
onder de markt verkoopt. —bepai Eng , yr.
—courant,vr. dagblad of een gedeelte van
een dagbiad, maarin men de prijzen van onderseheidene handelsartikelen vermeld vindt.
—eiijk , (-er, st ) by. en bw. loffelijk ,lofwaardig. —Je , o. (des -s, mrv. -s,) verklw.
van prijs; fig. lets voor een prijsje (d. i.
goedkoop) &even , hebben koopen , krijgen.
*-, pluimpje, lofspraak : Gij hebt een prijsje
verdiend. —kraain , vr. kraamw aar
alles voor bepaalde prijzen wordt verkocht.
—ineester,, m. verdeeler der prijzen.
schip , o. buitgernaakt schip. —stof,
y r. onderwerp voor eerie prijsverhandeling.
—verdeeling, yr. —verita,ndeling, y r. verhandeling, welke naar den prijs

/Prin
mededingt; bekroonde verhandeling. —verhooging y r. —vermindering, yr.
—vraag , yr. vraag , op welker voldoendebeantwoording een prijs is gesteld. -waardig, (-er, -st,) b y . en bw. prijselijk , lofwaardig. --waardigheid, y r. -winkel m. winkel , die tegen vastgestelde
prijzen verkoopt.
Pijzeerder, m. (des .s, tars. -s,) schatter.
—en, ongel. b. w. (ik prees , geprezen,)
roemen loves , verheffen : God prijzen.
Iemand gelukkig prijzen , hem voor
gelukkig verklaren. Sprw. leder koopman
prijst zijne wear. —enswaardig, (-er,
-st.) by. en bw. prijswaardig. —eren , b.
w. schatten , de waarde van iets bepalen.
--Bring, yr. —ing, yr.
Prat , m. (des -s. mrv. -ken,) steekje: remand
een'prik met eene speld in denvinser geven.
Zich ten' prik in den arm laten geven.
Iemand een' prik in de huid geven, hem cm'
duchtigen steek toebrengen. werktuig om
te prikken : Een stok met een' stolen
prik. zoo veel men met eene vork priki:
Een prik salade; fig. een weinig: lets op ern'
prik weten , verstaan, d.i. naauwkcurig. Zij
gek kt ha, e zuster op een' prik. een
vischje, waarme6 kabbeljaauw gevangen
wordt : Men moet de prikken legend hou-den , dewijI lelende prikken voor de kabeljaanwvangst beter dan doode zijn ; fig. men
moet de taken behoorlijk aan den gang houden. *-, dun takje , elders sprik geheeten.
o. (des -s, mrv. -s), verkleinw. van
prik. rn. (des -s, titre. s.) werktuig
om te prikken; osseprikkel ; fig. aansporing,
spoorslag , aanporring. —keibaar, (-der,
-st,) by. voor zinnelijke indrukking vatbaar ;,
al te gevoelig voor indrukken van buiten.
—baarheid , yr. —kelen , b. w. met
een' prikkel steken; aar porren, aanzetten,
aansporen : Hij voelde zich door zijne eerzuchtt7 eprikkeld om het gevaar te trotsóren.
scherpte hebben Dat prik,-, 0. . met
yr. (mrv.
kelt op de tong.
-en.) bet prikkeien ; fig. kitteling ,
jeuking. — ken , b. w. eon' prik geven,
sicken : Ile heb mij met eene speld geprikt.
met prikjes nemen : Prik wet salade
van dat bord. —her rn. (des -s, mrv. -s.)
—king, yr. —slede —siee yr.
kleitie slede , Welke met prikstokken worth
voortgeseboven. —ster yr. (inn,. -s.)
—stok, rn. stok met een' prik. —tol

m. tot met een' prik , werptol.
(-ler, -st,) by. vrolijk : De prille jeugd.
Primaat, m. (des -s, wiry. -aten,) opperste

bisschop in een rift ; in bet tegenw. Griekenl.
de voornaamste persoon eener stad , enz.
—seltap 0. (des -s,) waardigheid van
primaat.
Prins m. (des -en, mrv. -en,) vorst, : n Pest
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Prin

Proe

op prinsen geenbetrouwen.
sebrijver, vertaler of corrector het verkeerde
vorst van
verbetert en daarmede voortgaat , tot het
een' bepaalden rang , bezitter van een prinsdom : De prinsen van Oranje.*-, inzonderh.
afgedrukt kan worden : Morgen krijyt hij
eene proef. Eene tweede. derde , enz. proef
kind en bloedverwant van een' regerenden
wordt gemeenlijk revisie genoemd.
vorst: De prinsen en prinsessen. De prinsen
in de rekenk. eene berekening , vvaaraan
van den bloede , die met de regerende fanailie
de juistheid eerier andere getoetst wordt :
eene gelijke afstamming en dos het refit
De proef op de soni Timken ; fig. Dat is de
hebben , om den troon te beklimmen.
—doin o. land , hetwelk aan den regent
proef op de som , dal, is een blijk der waarheid of juistheid van het onderstelde.
den naam van prins geeft : Het prinsdom
proefstuk , werkstuk, naar hetwelk men
Wallis. —elijk , by. van een' prins.
iemands bekwaamheid beoordeelt: De proef
—enhof, o. hof of paleis van een' prins.
doen , het opgegeven werkstuk vervaardigen.
—es, yr. (mrv. -sen,) doeliter or vrouw
*-, smaak : fljj heeft eene goede proef , zegt
van een' prins of vorst. —essebier , o.
sterkte of
men van een' wijnkooper,, enz.
soort van wit bier. --esseblaauw ,
graad van geestrijke dranken : De brandewijn
o. zeker blaauw. —esseboonen vr.
is beneden de proef. * meek op good en
mrv.eene fijnesoort van slaboonen. —esse, keur. —blad o, drukproef. —dakoekjes o. mrv. zekere suikerkGekjes.
Ben, m. mrv. proeftijd. —drager m.
Print , enz., zie Prent, enz.
knaap , welke de drukproeven wegbrengt.
rrioor, m. (des -s, mrv. -ores,) opperste van
—druk m. eerste afdruk van plaatwerk.
een klooster na den abt , en waar geen
—II.eschje o. fleschje, waarin wijn abt is , de opperste. —scrap, o. (des
troopers, enz. huune proeven zenden. ge-s,) waardigheid van prioor.
-bud, o. —gewigt, o. staudaard. glas,
Prior , m. (des -s, mrv. -s.) prioor. —es,
o. ---Bond. , o. good . hetwelk de proef
yr. (mrv. -sen,) opperste van eon normenbond t. —homier/tit , b y . dat de proef
klooster, waar Beene abdis is. —in , yr.
houdt. —jaar , o. jaar van beproeving ,
(mrv.-nen,) priores.
inzonderh. in kloosters , voor dat men de
Privaat, o. (des -s, mrv. -nten,)afgezondergelofte doet. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
de plaats in een huis, waar men zijn gevoeg
verkleinw. van proef: N. zond mij gisteren
doet.
in samenstell. bijzonder,afzonderlijk:
ern proefje van dies wijn. —naald yr.
Privaatles , Privaatdocent , Privaatonderbij good- en zilversmeden , gouden en zilve0.
wijs , privaatonderwljzer,, era.
ren naalden van onderscheidene Braden van
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van privaat.
fijnheid , met welke zij over den toetssteen
41Proberen , b. w. gemeenz. beproeven.
strijken , om naar den aehtergebleven' streek
*Procederen , 0. w. met H. , een proces
den graad der fijitheid van ander good
voeren.
of zilver,, met hetwelk zij insgelijks daarop
Proces o. (van het -, nut,. -see,) wijze , op
strijken , te bcoordeelen ; naald , die tot een
welke iets verrigt wordt : Een chemisch
model voor andere zal dienen. —neuting,
proces.*-inzonderh. regtsgeding: Een proces
yr. —ondervindelijk , by. op proefhebben, voeren, winnen, rerliezen. le/nand
nemingen gegrond : Proefondervindelijke
een proces aandoen. —je , o. (des -5, mrv.
natuurkunde. *-,bw. door genomene proeven:
-s,) verkleinw. van proces. —kosten, m.
Ik weet het proetondervindelijk , d. i. door
mrv.
vr. —ziek (-er, -st,)
genomene proeven , of door ondervinding.
by. die van processen houdt.
—plaat, vr. bij tinnegiet, koperen plaat,
*12rocuratie , y r. (mrv. -s, -ien,) volmagt.
waarvan ze zich ter ieproeving van het tin als
V'rocureur , m. (des -s, mrv, -s,) pleithevan cell' toetssteen bedienen ; proefdruk.
zorger. scrap o. (des -s,) ambt van
—predikatie , yr. —schot , o. schot
, yr. —skierk,
procueenr.—sdochter
.
nit een kanon of sehietgeweer , om te zien ,
m. —svrouw yr. —swerk , o.
of het goed is of hoe ver het draagt. schrift,
—sweduw , yr. —szoon m.
o. schrift tot proef —slot , o. een slot ,
Proef vr. (ntrv. - yen ) een onderzoek dat
dat op de proef geniaakt is; slot dat als model
men in bet werk stelt , orn de iuiste gezal dienen ; fig. voortreffelijk slot. —spel,
steldheid van jets te weten : Eene proef
o. spel tot proef; voorspel , preludiurn.
met jets semen. Op de proef staler ' ,
--steer , m. toetssteen. —ster yr.
beproeven. De proef doorstaan. Op de
(mr8. -sdzie Proever. —stuk o. stuk
proef preeken , gelijk proponenten doen ,
tot proef gemaakt ; fig. meesterstuk. tijd,
wanneer zij op eene vacante ptaats gaan
m. proetjaar of proefjaren. —wijn m.
een gedeelte van ids, waarin
preeken.
proefje wijn , wijn tot eene proef.
men over de gesteldheid van het geheel kan
oordeelen : Zend mij eenige proeven thee, Firoesten o. w. met H. , gemeenz. niezen.
koffie
bij boekdrukk. eerste afdruk Is roeven , b. w. een weinig van lets nuttigen,
om over den smaak te oordeelen : Proef dot
van het werk des letterzetters waarin, de f
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bier eens.*-, den mond ergens aanzetten: Ilij
Wilde eten nosh drinken proeven. bij
plaatdrukk. eene prod van (eerie plaat) trekken : Proof die pleat eens, o, w.
met H. , fig. Hij zal er van proeven, er van
luster) , bet zal hem opbreken of rouwen.
—er , m. (des -s, 2617 V -s,) die proeft ;
vvijnproever. —ing, vr.
l'rofeet, m. (des -s, mrv. -eten,) over 't
algemeen een persoon, die anderen oribekende
Bingen bekend maakt , in welken zin PAULUS
in zijn' brief aan TITUS een' heidensclien dichter met den naam van profeet besternpett ;
bij de oude Joden ,een der uitstekende mannen,
Welke, door God verlicht , van tijd tot tijd
leerend en vermanend onder hen optraden,het
y olk door scherpe vermaningen op hunne verdorvenheid opmerkzaam maakten en de ongelukkige gevolgen daarvan vooraf verkondigden ; inzonderh. een van de schrijvers der zeslien boeken in bet oude testament, van welke
4 van grooteren onivang de vier groote en
de 12 andere kleine pro. feten getioemd warden ; tegenwoordig over 't algemeen ern
persoon die voorwendt , de toekomst te
weten en te kunnen voorzeggen : De oude
profeten zijn dood , en de nieuwe deogen
niet; fig. gemeenz. Hij is een profeet", die
brood eet , iemand welke diver) voorspelt,
die waarsehijnlijk niet zuilen nitkomen.
*Professor, m. (des -s, mrv. -s, -en,)
hoogleeraar. —aat, o. (des -s. mrv. -aten, )
plaats van professor. — sdoehter, yr.
—svrouw, yr. —sweduw, yr.
—szoon, tn.
Profeteren, b. w. voorzeggen voorspellen. —tes , yr. (mrv. -sen.) yoorzeggende vrouw. —ie, yr. (mrv. -ien,)
voorzegging van een' prefect. —isch, by.
en bw.in de eigenschap of de waardigheid van
een' profeet gegrond ; voorspellencl.
Profilt, o. (des -s, wry. -en,) yoordeel ,
winst : Niet nit haat of nijd , moor om
eigen profijt. —eiijk, (-er, -st,) by. en
bw. voordeelig. —ertje, o. zuinigje,
eindenbrandertje.
1/Prol, yr. eene soort van hrij , appelprol.
—lig, (-er, -st,) b y . dik, pappig , als
appelbrij.
*Prompt, (-er, -st,) b y . vaardig ; fig. ordelijk , behoorlijk : Men belooft eene prompte
bediening. —heid , yr.
Pronk, m. (des -s,)opschik , tooi, sieraden:
Veel aan den pronkbesteden.*-, eene opzien
barende vertooning: lets voor den pronk
dragen ; fig. iets dat uitsteekt , uitblinkt:
is de pronk (bet sieraad) van zijn geslacht. *-, afgeknotte infinitief van bet
werkw. pronken , even als kijk , prick,
praal, en vele andere , als: Te pronk staan,
d. ergens als pronk staan ; van bier fig. Te
pronk staan , tot straf op eene verhevene

Prop
plaats aan ieders oog bloat staan. —acrd
m. (des -s, mrv. -s,) pronkerd. —bed, o.
paradebed. —beeld, o. standbeeld tot
sieraad.
behang, o. prorikbehangsel.
—behangsel, o. prachtig behangsel.
—degen, rn.
deken, vr. —er,
m (des - s, -s,) die pronkt , saletjanker :
Hoe kaler jonker,, hoe rooter pronker.
—erd, m. (des -s, mrv. -s,) pronker. —erij, y r. kidele tooi. —gewaad, ch,
staatsiekleed. graf, o. praalgraf. —juweel , 0. koste!ijk juweel ; fig. sieraad,
pare]: Het pro ilk jaweel van Arnhem's
waagden. —kamer, yr. —kegel, m.
obelisk. —kenlien, yr. —kleed,o.
—naam, tn. titel van iemands waardigheid. paard, o. paradepaard.
—pleistertje, o. moesje. —sieraad,
o. —ster, vr. (mrv. -s.) modepop, meisje
of wen w,die zich in het oog loopend opschikt.
—stuk, o. stuk tot prank ; fig. fraaiste
Auk j uweel , pare], sieraad. --werk, o.
—zetet m. —zucht, yr. praalzucht.
Pronselaar, m. (des -s, mrv, -s,) knoeijer ; kwantselaar. —geld, o. zakgeld.
Prooi, yr. (mrv. -jer),) roof, buit, inzonderh. datgene, waarmede zich roofdieren
voeden: De leeuw werpt zich op zijneproa;
rig. Het land ter prooi (ter verwoesting) aan
den vij and overgeven. Het huis werd eene
prooi der vlammen.
IProosdij, yr. (mrv. -en) ambt of woning
van ern' proost.
Prop, m. (des -s, mrv. -pen,) een stuk van
eerie zachtere stof,, dat in eene opening wordt
gedrukt , om er die rnee te vullen of te
ten : Sin er cell' prop in .*-, het papier, werk,
enz. dat men op de lading van een schietgeweer zet, of '%aarvan zich kinderen bij
hunne klakkebussen ( proproeren) bedienen ;
road sink bout, dat in den mond van een

kanon wordt gestoken , om bet indringen van
water, enz, te beletten ; dock , enz. Bien men
iernand in den mond stopt , om hem het
sehreeuwen te Wetter); stuk deeg , enz.

waarmede gevogelte wordt gemest: Met
proppen mesten.*-, gemeenz. korte en dikke
knaap of volwassene : Hebt gij ooit dikkerl
prop gezien bier en daar in scherts
voor :proponent , als: Zou de prop van daag
niet koinen ? —darm, m. fig. gemeenz.
vreter, gulzigaard. —je, o. (des -s. wry.
-s,) verkleinw. van prop.
Proponent, m. (des -s, mrv. -en,) bij de
protestanten, candidaat tot de heilige dienst:
Een' proponent beroepen. —je, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van proponent.
Proppen , b. w. met geweld in eene opening
of ruimte stoppen: Zijnedarnzenvolproppen.
met proppen voeden of mesten : Ganzen
proppen. —pesehieter, m. proproer.

—petrekker

tn.

krasscr. — goer,

O.
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Prot
in sommige streken gebruikelijk voor: klakkebus.*-, b y. geheel vol, stampvol,
Protelen, zie Preutelen.
Protest, o. (van het -, rnrv. -en,) verklaring,
dat men geen genoegen in jets neemt ; inzonderh. in den handel, eene door een' notaris
opgestelde verklaring, dat een wissel op zijn'
tijd vertoond, doch niet betaald is: De wissel
is met protest terug yekonten. —ant , m.
(des -s, mrv. -en,) leder Christen, die eene
andere leer, dan de Roornseh-Catholieke
voegt. —aniendow , o. (des -s,) de
gezatnelijke protestanten. —antselit , by.
en bvi. de leer der protestanten toegedaan of
daarin gegrond. —claw rn. dag, waarop
een wrssel geprotesteerd is of behoort te worden. -êren,b, w .eene verklaring opmaken,
dat een wissel op ziju' tijd vertoond, doch
niet betaald is : De Notaris A. protesteert
vele wissels. Hebt ge de geprotesteerde
wissels opgezonden ? Als B. niet betaalt,
laatik den wissel protesteren. -kosten,
m. wr y . kosten wegens het protesteren van
rn. tijd, binnen welken
een' wissel.
een wissel geprotesteerd moet worden : De
protesttijd is verstreken.
*1-19rousvel. zie Prauwel.
p rove , yr. (mrv. -n 5 ) op sommige plaatsen
preure geheeten , onderhoud, dat iemand
zijn gansche levee uit een gesticht trekt;
arnbt , dat aan iemand zulk een onderhoud
verschaft ; bet onderhoud , dat iemand in
een zoogenoernd proveniershuis voor zijn leven
koopt. —enier, m. (des -s, mrv. -s, -en,)
die eene prove heeft. —eniershiutis, o.
Buis, waar proveniers worden oncierhouden.
—enierskost m. —eniertje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van provenier.
—iand , m. (des -s,) mondhehoeften ,
levensmiddelen , teerkost. —ianderen
b. w. van den noodigen leeltogt voorzien.
—iandering, yr. —iandhuis o.
magazijn van mondvoorraad.-iandtmeester,m.degene,welke voor het aanschaffen en
,bewaren der mondhehoeften moet zorgen.
„andschip,o. schip, hetwelk den proviand
aan boord heeft. —iandwagen m.
-*Provinciaal,bv.van de provincie,van eene
,provincie, gewestelijk; Provinciale woorden.
o.(van het -. mrv. -ialismen,)
uitdrukking , die aan een gewest of provincie
eigen is. —ie, yr. (mrv. -ien, -ies,) oorspronkelijk , wingewest ; thans , landschap, ge,west deel van een land. --iehout, o. een
rood verfhout. —ieroos, yr. de gewone
voile tuinroos.
*Fa rovisie, y r. (mrv. -s, -ien,) voorraad
Eene provisie van aardappelen opdoen ; fig.
Bij provisie, bij, voorraad. *-, makelaarsloon. —iekamer, y r. —iekelder,
—ioneel, 1w. en bw. voorieopig:
Iflijne provisioneele aanstelling.

/Praia
Provoost, m. (van den -, mrv, -en,)degene,
Welke onder krijgslieden en schutters de
overtrcders gevangen neemt, anders kapitein
geweldige , als : .Hij zit bij den provoost. -,
de gevangenis , waarover zulk een provoost
gesteld is: Floe fang zit /raj al in den provoost? —arrest, o. tegenstell. van kamerarrest , arrest in den provoost.
*ILD roza o. (des
ongebonden
—isch ,bv. en bw. ongebonden' stil l: Het
prozaische heldendicht.
m. (van den
mrv. -en,) prozaschrijver. —schrijver,

m,
(mrv.-en,) van valsch haar .vervaar-

digd hoofddeksel,hetzij ter vervanging van het
natuurlijke haar,, of tot andere einden: Eene
pruik dragen, ophebben ;fig. gekruld hoofdhaar ; gerneenz. verwarcl garen, enz. ; in
verdere figuur,, man van hooge jaren ;
persoon , die aan het oude verkleefd is. —ebol,m. pop, waarop men eene pruik zet.
—edoos, yr. —emaker, zie Pruikmaker.
o. W. met FL, eene pruik
dragen : Pruikt hij ook al ? ,
rn. fig. in scherts, pruikmaker. —estijt, m,
dus noemt een p uitsche bouwkundige niet
onaardig den rococostijl in de bouwkunst,
en voegt er bij , dat bij de zweer is van den
renaisvancestijl, door hem uitwas der
bouwkunst genoemd. , o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van pruik. —maker , rn.

—mahersberoep , o. —makers,
dochter, yr. —makersjongen ,
m. —jnakerskneeht , rn. —makerszoon. rn. —mahersvrouw
vr. —makersweduw, yr. —makers werk , o. —makerszoon
, m.
m. net, o.
Trrunen , a, w. met H., eene zekere mate
van droefheid en ontevredenheid toonen, de
lip laten hanger, pratten: Zij staat in den
hoek te prttilen. —er, m. (des -s, ntrv. -s.)
—hoek, in. prathoek. —mond , na.
pruilende mond. m, en yr. kind, dat
gestadig pruilt. —ster, ('mrv.
Pruim, yr. (mrv. -en,) de langwerpig ronde
vrucht van den pruimboom: Pruimen plukprop tabak,
ken , schudden , drogen.
waarop men kaauwt. "-, rn. (des -s, mrv.
-en,) pruimboom. —boom , m. —boomen, onverb. b y. van den pruimboom
Pruimboomen bout, *-, van het pout des
pruimbooms: Eene pruimboomen
—edant, yr. (mrv. -en,) eene vain] van
ewe betere soort , die gedroogd tot ons komt.
-ekern yr. — en , b. en o. w. met H.,
tabak kaanwen; fig. gemeenz. eten. —er
m.(des -s, mrv. -s.) —esap o.--esaus,
y r. -esteen,rn.-etaart, yr. -mond,
m„ fig. kleine mond.;,--pie o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van pruim.
enz.
Pruis, enz., zie

Prui
Prrristeu,
zie Proesten.
ll'rn1, yr (mrv. -len,) lets van geene waarde,
vod. !winding: Weg met die prullen. Dat
boek is eene prul. Eene prul van een' vent.
(-er,-st,) by. en bw. onbednifiend . iiietig, van geene waarde.-dichter,
m onbednidend dicker. —lekamer, yr.
ro!-..melkamer. —lekas, —lekast, Yr.
Las. waarin men allerlei prullen bergt. —lekooper rn. iernand , die allerlei pruner)
koopt..—lekraam, yr. hoop prullen.
—1Ieirnaker, rn. oribeduidend sefiriiver.
—lemand, yr. mand , waarin men prulInn bergt. —letje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van prul.
m.
voddekooper. (-er. -st,) by. en hw.
prulachtig. —schrift, o. onbeduidend
geschrift. —sehrijver, m. armzalig
schrijver.
Prumellen, y r. mrv, geconfijte pruimen
van Provence.
1' rut, yr. gestremde ma, wrongel :
houdt niet van prut.*-, grondsop der trawl.
by. eu bw. hijkans het zelfde, als pluis :
Het is daar niet prut, niet zoo als het
behoort Zij is niet prut, deugt niet veel.
—kooper, m. die handel in prut (van
traan) drip. —telen, zielPreutelen.
m. (des -s, mrv. -en,) lied, gezang ;
inzonderh. een der 150 gezangen in den bijhel,
welke voorhet meerendeel aan David worden
toegeschreven : Psalmen zingen. De berijmde psalmen. —berijmer, m. —berijming yr. —bock, o.-diehter,
m. —gezang, o. -zing-en, o. -zing-

er, m. —zingster, yr.
la salter,o. (des -s, mrv. -s,) verzameling
van psalmen ; een tiensnarig speeltuig der
ouden, waarmede men het gezang plagt te
accompagneren.
*est, tusschenw. om iemand te roepen.
• ubliek by. en bw. openbaar, algemeen
ter dienst van ieder : Publieke plaatsen ,
wegen, gebouwen. algemeen bekend:
Publiek maken.*-, o. (des -s,) het algemeen :
Het geeerde publiek. In 't publiek, in 't
openbaar.
Pudding, m (des -s, men. -en,) soort van
koek , die nit meel en onderscheidene bijvoegselswordt gemaakt, bij onze grootouders
ketelkoek of koek op den ketel genoemd : het
is een geliefdkoosd geregt der Engelschen.
—buil, m. —je o, (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van pudding. —ketel, rn.

—zak, m.
Q' of NT. lust , trek : lk heb er geene puf
op, er geen' trek toe. —fen o. w. met
H. , blazen.*-, b. w. trotseren.
•
vr. (mrv. -jen,) de voorgevel van een
inzonderh. bet onderste gedeeite,
of de benedenste verdieping ; die plaats van
een stadhuis, waar men de bes!uiten , yer-

Punt
ordeningen , CliZ. atleest.
9 y r. (nartr
-n,) pui.
Palk, by. uitmuntend, voortreffelijkst, best:
Puike aardappelen. *-, o. (des -s,) het 'lit.gelezenste of beste : Het puik der ridderschap. —dichter, tn. uitstekendste
—je, 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. Vail puik. —juweel
o. nit
muritend juweel pronkjuweel , parel ,
sieraad. —sehilder, m uitstekend schilder. —epuik , by. alleruitrnuntendst , het
beste uit bet beste. —stuk o. meestersulk. — werk,o. allervoortreffelijkst werk.
Puilader, yr. krampader. —aderig,
bv. vol puiladers. w en , o. W. met Z. ,
zwellen: De oogen puilen hem nit het
hoofd. —oog o. nitpuilend oog. *-, m.
en yr. persoon met uitpuilende oogen.
—oogig by.
Paimsteen rn. een Iigte sponsachtige
Steen in de nabijheid van vuurspuwende
bergen , ook drigsteen geheeten dewijI
hij op het water drijft : Een muur met
puimsteen glad schuren. —steenen, h.
w. (ik puimsteen , enz.) met puiinsteen
schuren of wrijven.
ruin, o. en yr. (des -s,) onbruikbare stemel l kalkbrokken : Het pain weghalen.
—bak, m. —gras,o. lidgras, hondsgras.
—hoop , m. hoop puin ; van hier : Puinhoopen , bouwvallen , overblijiselen (eerier
stad , enz.): De vesting werd tot een' puinhoop geschoten. liij liet zich wader de
puinhoopen begraven.
Puist, yr, (mrv. -en,) een klein gezwel Zij
heeft den arm met puisten bedekt ; fig.
gemeenz. Eene puist aan iemand of lets
hebben , afkcerig van iernand of jets zijn.
—aehtig , (-er, -st,) by. puistig. —bijter , —ebijter , m.schalebijter. —ig,
( -er, -st,) by. vol puisten. —igheid, yr.
—je , o (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
puist.
Putt, m. (des -s, mrv. -en,) in Zee!. kikvorsch. —aa,l, m. boerenaal , aal , die
in de venen wordt aangetroffeu. —je, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van puit.
Pu.kkel , enz. zie Peukel , enz,
Put , yr. (nary. -len.) kan , kruik ; tinnen
ziiigkan voor kinderen. rn. (des -s, mrv.
-len,) -lebroer, m. drinkebroer. -len,
o. w. met H., drinken , pooijen , het glaasje
ligten. —letje , o. (des - s, mrv.
verkleinw. van put.
Pulver, o. (des -s,) buskruid . misschien
enkel in : Hij is geen school paver waard,
fig. hij deugt niet veel. *-, poeijer, poeder :
Tot pulver malen, stampen. —stok, m.
verouderd , snaphaan , geweer. —damp,
m.
Punt, yr. (nice. -en,) spits : De punt van
eene speld , van een Ines, van een' degen
93
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/Punt
fig. Iemandvoor de punt eischen , hem tot

It
tot zekere .hoogte boven den grond omgeven , waarin men een' gestadigen toevloed
van water vindt : Len' put driven , graven,
boren , metselen. Sprw. zie Deuspen.
*-, gegraven knit, waarop eene pomp staat.
kuil , waarin gees water is : iTozef
werd in een' put gelaten » —boorder

Ben tweegevecht met den degen uitdagen.
lemand de punt hieden , hem te keer gaan.
*-, uithoek , landpunt. *-. o. (des -s.
•en,) stip : Eene lijn tusschen twee punten
Aden of trekken. eene der stippen ,
waarmede in 't Hebreeuwsch soms de Id i nkers
m. —deksel O. —delver , m.
worden algebeeld: Hij kan 11 ,4 Hebreeuwsch
—emmer, me —galg , yr. stellazje
fonder punten niet lezen. in de wisk.
boven een' put , waaraan de calmer
denkbeeldig stipje: Even ondeelbaar, als
hangt. —graver m. —hank , rn.
een wiskundig punt. *-, in de spraakk.
haak , waarmede men den ernmer neérsluiteeken : Gi.j hebt daar een punt (.) verlaat en ophaalt. , o. (des -s, mrv. -se)
geten. Het dubbele punt (:). Punt-comma (;).
verkleinw. van put ; inzonderh. kuiltje :
*-, gedeelte , stuk Alles van punt tot punt
Zip heeft putjes in de wangen. —keteu,
uitpluizen. Dat is juist het punt, waarover
yr. —ketting, m. —kooi, —kouw,,
ik u wilde onderhonden. Bet punt van eer.
yr. putterskooi. (Putoor, zie ritoor.)
tijdstip : » In een punt des tijds.
— rad, o.—rand,m.— yr (mrv. -en,)
0-, van bier: Op het punt zijn, gereed zijn.
houten seheepsemmer. —sen , b. w. met
Hij is op het punt om te vertrekken.
eene puts scheppen. —Steen, in. —stel—achtig,bv. eenigszins puntig. —dicht,
ger,, o. —ster yr. (rrtrv. -s,) die put.
o. een klein gedicht , hetwelk gewoonlijk
—ten , b. w, uit den put ophalen:
met eene onverwachte geestigheid eindigt.
Is er water geput I ; fig. Ut de bron
—dichter , m. —en, b. w. spits maken,
putten , de bronnen raadplegen , d. i. de
scherpen. eren , b. w, in de graveeroorspronkelijke schrijvers raadplegen en
en schilderkunst , de schaduwen door punvolgen. --ter , m. (des -s, mrv. -s,) die
ten aanduiden ; in de scheepv. : De kaart
put; distelvink Dit vogeltje heeft den
puntlren , het bestek maker!. —hank, m.
naam van putter gekregen , omdat men het
zekere haak. —Ig, (-er, -st,) b y . en bw.
zonder veel moeite kan leeren , het water,
van eene punt voorzien , scherp ; fig. zindelijk,
dat het drinkt , zelf te putten in eerie
proper , ordclijk , net Eene puntige vrouw.
opzettelijk daarloe ingerigte kooi, —terssnedig , naauwkeurig. —igheid, yr.
ei 9 O. —erskooi, —terskouw yr.
—iglijk, b.w. —le, o. (des -s, mrv.-s,)
—tersnest o. —tertje o. (des -s,
verkleinw. van punt. -kant , vr.-rede,
nary. -s,) verkleinwuord van putter. --wa—spreuk y r. kernspreuk , kernachtig
ter, o—zwengel m.
gezegde.
Puren , b. w. weinig gebruik. , zuiveren. Your, by. zuiver Puur goud.*-, hw. gemeenz. geheel en al , juist , volmaakt :
*Purgatle,vr.(wrv. -5, -ien,)buikzuiverend
Puur also, hij mi volgen wilde. Puur
middel. —eerboon , zie Zeeboon.
willens , geheci opzettelijk.
—eerdrank in. —eermIddel

0. —eerpoeder, —poeijer,, o.
—eren , o. w. met H. , den buik zuiveren

de seventiende letter van het alphabet en
ten gevolge van purgeermiddelen : lemand
de dertiende van de medeklinkers. Zij wordt
laten purgeren.
tegenwoordig enkel in uitheemsche woorden
Purper,, o. (des -s,) donkerrood , dat Haar
gebezigd , b. v. Quirinus waarin zij
het violet trekt ; fig. purperkleurige kleevan de u gevolgd als kw Itridt. *-, yr. (mrv.
dingstof of kleeding : De kardinalen zijn
-'s.) naam der letter De q wordt eene
in 't purger gekleed ; van hier , in verdere
letter van vreernden oorsprong genoemd.
figuur,, de waardigheid van kardinaal :
Zijn de overige letters niet even zeer van
Naar purper staan. b y. purperkleurig:
vreernden oorsprong ?
-en.b.w.
Puipere ileederen. -achtig,bv.
Quatertemper,, tn. (des -s, mry. -s.) in
met eerie purperkleur verwen. onverb. by.
Le R.-C. kerk , een van de vier strenge
van purper. -koorts, vr. scharlakenkoorts.
vastendagen, welke op den eersten vrijdag
—mossel , y r. purperslak. --rood,
van elk vierteljaar moeten gehouden
r.
naam
van
sommige
slakb y. —slak , y
worden.
ken , welker sap purperkleurig verw t. Quietist, rn. (van den -s, mrv. -en.) die
—verkooper, m. —verkoopster,
alle Christelijke volmaaktheid in de rust en
yr. —verf, —verw, yr. —verwig,
werkeloosheid der ziel stelt ; inzonderh. volm.
purpermossel.
—visch
,
by .
geling van MOLINOS, welke deze leer overPut m. (des -s, rnrv. -ten,) eene holligheid ,
dreef. —erij yr.
, zie Pokput , en Putje ; inII.
zonderb. een diepe in den grond gedolven
kuil , gewoonlijk rondom van metselwerk It, de achttiende letter van het alphabet en
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Rand
de veettiende der medeklinkers, *-, yr. (mrv.
: Eene grooter en eene kleiner.
yr. (mrv. -as. volgens WEILAND , 's,
volgens BRILL, en beter,) Lange steng , die
op groote selrepen een zeil draagt , dwars
aan den mast bangt en in Haar midden bevestigd is.
Illaad,m.(des -s.) bepaling omtrent te nemen
maatregelen Te rade worden, besluiten ,
het besluit nemen. *-, raadgeving: Iemand
raad, goeden raad, den raad geven. Naar
iemands read of Naar raad luisteren. Meer
clan tens heeft laij ons met raad en daad
btjgestaan , ons geraden en geholpen.
Iemand, om raad vragen. Met iemand of
Lets te rade gaan , raadplegen. Zoo ik met
mijne beurs te rade ging , bleef ik te buds.
Buiten read of Ten einde raad zijn , Beene
uitkomst zien ; Goede raad is dour,
men weet niet, waartoe men raden of beslui ten zal. Daar is goede raad duur. dat is een
moeijelijk geval, hulpmiddel : Raad
schaffen, middeten vinden ; ook in jets
voorzien : Daartoe zal wel raad geschaft
worden. Ik weet geen' raad , ik weet niet,
wat ik aanvangen zal. Sprw. Komt tijd
kent raad, als de hood aan den man komt ,
zullen er wel middelen gevonden worden.
V'eel raad, weinig baat , ieder middel is
niet dienstig. (mrv. raden,) raad Bever :
Een van '5 konings raden ; fig. Hij is
,nijn raad en dead , staat mij bij met rand
en daad.*-, vergadering van zulke personen :
De raadvergadert heden met gesloten demren. Sprw. Ik zit niet in hun' raad ik heb
geen deel aan hun gemeensehappelijk overleg. Eene zaak in den raad voordragen.
lid eener raadsvergadering ; overleg van den
raad , raadsbesluit. —geefster,9 yr.
—gever, m. —geving y r. —Buis
huis , waar de raadsvergaderingen worden
gehouden,
stadhuis, gerneentehuis,(111.aadff
je, o. (des -s, mrv. verkleiuw. van rad.)
—1kamer , y r. kamer, waarin men samen
raadplegt. —pensionaris, m. in vorige
tijden , eerste staatsraad in Holland. —piegen , h. w. (ik raadpleeg , enz.) de raad
van (iemand) inroepen , om raad vragen :
Gij zoudt weldoen,een' geneesiteer te madpleqen. *-, o. w. met IL, overleggen : Samen
raadplegen. Met iemand raadplegen.
—pleging, y r. —sbesluit o.
—sehrijver, m. secretaris of gri per van
den raad. —sel , o. (des -s, mrv. -s, -en,)
eerie vraag , die zoodanig is ingekleed , dat
het antwoord daarop meer of minder moeijelijk is : Een raadsel opgeven, oplossen; fig.
iets onbegrijpelijke Dat is voor:u een raadsel?
Gij spreekt in raadsels. Bet raadsel ?noel
zich nog heden oplossen. —selaehtig,
(-er, -st,) by. en bw. fig. donker , duister ,
onbegrijpelijk , geheimzinnig : Een raadsel-

Rasp
achtig gedrag , antwoord.
held , yr. —selboek o. boek met
raadsels. —seltje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinwoord van raadsel. —sheer m.
heer, die lid van den raad is. —sheerlijk , by. van eer,' raadsheer. —sheersambt , o. —sheersehap 9 o. (des -s.)
—slag, m. raad ; fig. De raadslagen
(de planner)) van zijne vijanden verijdelen.
—slieden m. nary. van raadsman.
raadgever. —svergadering9
yr. sverwant —svriend, m. lid
van den zelfden mad. —vraging, yr.
—zaal y r. zaal , waarin de raad vergadert. - zaana , (-zamer, -st,) b y. wat
men aanraden mag, doelmatig , gepast,
nuttig , heilzaam : Ik koud zulks niet voor
raadzaam. —zaamheld, yr.
Itaaf, yr. (mrv. -raven,) een geslacht van
vogelen , waartoe ook de kauwen, eksters
kraaijen , enz. behooren; naam der grootste
soort van di t geslacht, dat blinkend zwarte
yeeren heeft en zich gaarne met bet vleesclt
van doode ligchamen voedt : Zij stelen als
raven , nemen alles rnede ; fig. Rene Witte
raaf , een zeldzaarn verschijnsel. —je o.
verkleiuw. van raaf.
(des -s, mrv. piaagbol m. —borstel m.-hoord,
—shoord, o. een ronde langharige borstet , welke , aan een' langen stok bevestigd ,
gebruikt wordt, om spinrag en stof van de
zolderingen , enz. weg te vegen. —ster, vr.
(rare. -s,) die raagt. —stok m, stok of
steel van een' raagbol.
intaak, vr. tref..-, bw.enkel gehruik. in: Luk
rank ! , het gelukke of het rake. Raak slaan ,
speten, treffen. —lijn, yr. in de meetkunst,
regte lijn , die eene kromme in eel) van hare
punter' raakt , doch niet doorsnijdt. -punt,
0.
naam, m. (des -s, ) raming: Ream houden
in 't schieten. o. en yr. (des -s, mrv.
ramen,) een veelal vierkant werktuig, waarvan men zich inzonderh. bedient, om iets nit
te spannen of er lets in te zetten : Het main
eener spanzaag. *-, vensterraarn: Houten
ranten LIzeren ramen.Schuif het raam digt,
neer. Zie verder florduurraam enz.
—koord , yr. koord waaraan het raamlood hangt. , o. looden of ijzcren
tegenwigt van eene raam , dat in het kozijn
hangt en het opgesehovene raam belet neAr
te zak ken. —pje o. (des -s, mrv. -s,)
yerkleinw. van raam. —zaag, y r. spanzaag.
yr. (mrv. apen,) een plantgewas , uit
weiks zaad men de zoogenoemde raapolie
perst ; in vele streken , knol : Houdt gib van
rapen? —akker, m. —hoen, o. patrijs.
—je, o. (des-s,mrv. -s,) verkleinw. van raap.
—koek, m, het tot een' kook gevormde
uitgeperste raapzaad : De raapkoeken dienen
tot voeder voor het vie:— land, o. -loot,
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Dade
Ilaap
(mrv.
-en.) een hekende appal.
Ilabanw,vr.
–olie
9
vr.
–sehel,
–schil,
vr•
0.
*-, m. (des -s, mrv. -en,) rabauwboom, —e—steel, m. hoog opgeschotene stengel van
boom, m, —tje, o. (des -s, nutv. -s,)
de raap, hier en daar opzettelijk gekweek t
verkleinw. van rahauw.
tot eene smakelijke voorijaarsgroente . die
ook ingetnaaktworth
wor voor den winter: Habbelaar, tn. (des -s, mrv,„ -s. ) -aarechterook
ster, yr. -s,) die rabbelt. —a,rij 9
Wat men in Holland re, lal raapstelen
yr. gerabbel. —en, b en 0, w. met H., zoo
rt oemt wordt in Gelderland en elders
suel spreken, dat men On erstaanbaar wordt.
sten gels geheeten. —zaad, o. zaad van
—ing, yr. —schrift, o. hanepooten.
eene koolsoort met een' knolachtigen wortel.
—taal, y r. brabbeltaal.
die sl echts om bet zaad verbouwd wordt , om
daaruit olie (raapolie) te persen ; fig. het Rabbi m. (des 's, mrv. doctor en
lecraar der Joden : De Joden hebben niet
plantgewas , 't welk dat zaad oplevert: Bloeit
overal een' rabbi. —bijn,m. (des -s. mrv.
uw raapzaad al? *-, kuolzaad.
Haar, (-der, -st,) by. en bw. zeldzaam , zon-en,) Joodseh wetgeleerde of leeraar. —bijderling, wonderlijk : Een rare vent. Wat
nendom, o. de rabbijnen. -bijnsch
spreekt dat wijf raar. —heid, yr.
by. van de rabbijnen.
ltaasbol, in schreenwer, levenmaker. Raboorden, yr. tnry eene soort van bies
—bollen, o. w. met H., (ik raasbol, enz..)
of riet.
zich als een raasbol aan stellen , veel leven Rad, (-der, -st,) by. en bw, vIng snel, gezwind: Loop eens wat radder. Eene radde
waken. —kallen, o. w. met H.. (ik
tong.
raaskal, enz. ,) nitijlhoofdigheid zinneloosheid allerlei ongerijmde taal voor den dag Rad , o. (des -5, mrv. - en, -eren ) een cirkelbrengen : Gij raaskalt, Man. —kop, m.
vormig ligchaam , dat zich om eene as
raasbol.
beweegt : De raderen in een uurwerk , van
Haat g yr. (mrv. raten,) buiten samenstelling
een' waken; 1emand een rad voor de
oogen dractijen , hem verbijsteren of misweinig in gebruik , honigraat.
leiden. rad draaijen , de zaken bestuItaauw, (-er, -st,) by. en bw. ongekookt of
ren. Onder het rad raken , in groote onongebraden : Raauw seek, vleesch.Raauwe
aardappels. Sprw. Honger maakt raauwe
gelegenheid komen, Het viifde rad aan een'
boonen zoet , honger is de beste kok.*-, van
wagen zijn , niet slechts overtollig , maar
opperhuid ontbloot: Zij heeft twee raauwe
zelfs hinderlijk zijn. zekere straf, radbraken : iemand met yaly en rad dreigen ; fig.
plekken op den arm ; fig. Een raauw (onaanvreeselijke bedreigingen tegen iemand uiten.
nemelijk) voorstel. Een raauwe (schorre)
kreet. Iemand een raauw (hard of ruw)
— beslag O. —braken , b. w. (ik
antwoord geven. — achtig, by. —achradbraak enz.) de leden van (can' -misdaditagheid, Yr. –elijk, bw. (Haanger) op een rad breken ; fig. in den grond
wen, enz. , zie Iteeuwen, enz.) –igbederven : Een werk radbraken. Eene taal
held, yr.
radbraken , erbarmelij k spreken. (HadRabarber, yr. (mrv. -s,) eene plant,
digheid , yr. radheid.) —draaijer,
m. die het rad draait; fig. hoofd , bewelker wortel eene genezende kracht bezit,
stuurder, bewerker van jets , belhamel ,
inzonderh. eene soort , welke in Sineesch
aanvoerder.
Tartarije op de bergen wast groote handvormige bladen heeft, roodachtige bloemen Itadeloos , (-zer, -ste,) by. en bw. die geen'
raad weet : Zij was radeloos , ken zij den
draagt en welker wortel eene bijzondere genedood barer nicht vernam. waarvoor geen
zende kracht bezit, weshalve zij ter onderraad is, warthopig : Een radelooze toestand.
scheiding van andere soorten echte rabarber
—held, yr.
genoemd wordt; inzonderh. de wortel en bet
daaruit bereide afdrijvend middel in den Hademaker, m. iemand, die raderen voor
rijtuigen vervaardigt. —ij , yr. beroep van
vorm van poeijer ; Rabarber innemen. -pit,
yr. –poeder –poeijer, o. –sirademaker ; plaats, waar raderen warden
gemaakt. –sboor, yr. –sdochter,
roop, –stroop , yr.
yr. –sgereedschap, o. -sknecht,
Rabat, o. (des -s. mrv. -ten,) korting op eene
m. —strekmes, o. – svrouw,, yr.
bepaalde som: Men geeft zes ten honderd
smal tuinbed tangs muur of schut–sweduw,9 yr. –swerk, o. –szoon,m.
ting : Wij zullen op dit rabat maar bloemen
zaaijen. lebren rand , die, ter afwering Haden, ongel. b. w. (ik tied, geraden,) ramen , gissen , naar waarschijnlijkheid oordeedes regens , van de kap eener koets afsteekt ;
len : Raad eens , hoe oud ik ben. Wat raadt
smalle strook boven eene gordije, valletje.
gij, even of oneven? remand lets (een
—ijzer, 0. kalefaatijzer. —je, o. (des -s,
raadsel) te raden geven. *-, raad geven : lk
-s,) verkleinw. van rabat. —schaaf,
raad het u als vriend.Laat u door mij raden,
vr. soort van schaaf voor Platte lijsten.
volg mijn' rand. remand ten beste raden.
—eren, w. in den handel , korten.
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Wie met te raden is, is ook niet te heipen. rtagebol, zie Raagbol. -en
Rade

Het is u geraden , eene snort van bedreiging,
alszeide men : indien gij rnijn' read niet volgt,
zal de straf Met uithlijven; zie Geraken.
*-, 0. w. met H., gissen : Naar jets raden.
Hij raadt er maar naar, hij schermt in den
wind. —er, m. (des -s, tnrv, -s,) die raadt.
Raderen, a. mrv. van rad. —kast ,
yr. zie Itadka,ste ---tjes, 0. titre. verkleinw. van het oude raver (voor raderen),
raadjes. Zulke meervouden heeft men, ook
van andere dergelijke woorden , b. v. hoendertj es , kindertjes. —werk o. raderen.
Radheid, yr. raddigheid , hoedanigheid
van rad te zijn.
Iladijs, yr. (mre. -zen,) een plantgewas met
kleine langwerpige of rondo knolletjes,
met eene roode of Witte sehil , welke door
sommigen als eene lekkernij worden printtigd : Radijs zaaijen. *-, inzonderh. het
knollctje zelf: Geef mij een pear radijzen.
lk houd niet van radijs. —bed, 0. —je
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van radijs.
—loof, o. —smaak m. —zaad, o.
Rading, yr. bet raden.
41 11adkas, —kast, y r. kas, waarin het
rad van cane stoornboot draait, enz. Ten
onregte sehrijlt en spreekt men raderkast.
Radnaaf, —nave , y r. naaf van een rad.
—scheen yr. scheen van een rad , ijzeren plaat, el!e op de vellingen wordt gespijkerd. —schijf, yr. rad in de gedaante
eener schijf. —spank,—speek yr.
speck van een rad. —spa,rre , -sperre,
yr. ketting met een' hank. om bij het afrijden
van eene s' elite cot rad vast te zetten en te
doen sleren , waardoor het rijtnig in zijne
te snelle vaart wordt gestuit, —velg,
_velge, yr.
Raf, yr. de diep uitgesnedene rugvinnen van
zekere heilhot , welke ingezouten en daarna
gedroogd worden.
Rafe', yr. (nirv. -s,) in een weefsel , gebrokene draad , waarvan de einden naar buiten
steken : De reels hangen er big. -achtig,
by. dat ligt rafelt. —en, o. w. met Z., rafels
krijgen : Die zijde rafelt * -, b. w. de
draden van (een weefsel) breken en uittrekken. —draad, m. raid. —ing, yr. het
rafelen ; uitgerafelde draden eener gewevene
stof ; pinksel. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van rafel. —zijde, yr. vlokzijde.
Raffinaderij, yr. (mrv. -en,) het raffineren; inrigting om suiker te raffineren : Er
zijn onlangs drie raginaderijen afgebrand.
—adeur, m. (des -s, mrv. •s, -en,) die
raffineert; eigenaar eener raffinaderii. —é
ren , b. w. (suiker) zuiveren ; fig. gemeenz.
Gerallineerd, geslepen,doortrapt.
Hag, o. (des -s,) spinnewebben : Zoo fijn als
rag, ongemeen fijn:

b. w.

vat) spinrag (en andere vuiligheden) met
een' raagbol zuiveren: Is de achterkamer
of de zoldering al geraagd? — er m. (des
-s. mrv. -s,) die raadt.
Itahout, o. ra.
Rak , o. (des -s, mre. -ken,) end wegs , enz.
dat genoegzaam regtuit voortloopt ; fig. Rak
in den wind, tegenwind. *-, schotelrak aan
den wand; zie ook lick; bogt in eene rivier;
werktuig, waarmee de ra aan den mast wordt
bevestigd.
Rakel , m. (des -s, mrv. -s,) zie Itakelijzer. —en, b. w. bijeen harken of
krabben. —ijzer, o. werktuig, om de
kolen in den oven te roeren en daaruit te
halen. —stok, werktuig der hakkers,
waartnede zij de kolen omroeren en nit den
oven halen.
Waken, b. w. treffen : Heejthij den bal
geraakt? ; fig. llij is ligt geraakt, wordt
ligt boos. Door rnedelijden geraakt. d. i.
bevangen.
aangaan , betreffen : Dat raakt
niet.
aanraken: Die huizen raken
elkander van achteren.
aan iemand
verrnaagschapt zijn: Hij raakt mij niet.
o. w. met Z., geraken , zie Geraken.
Met onderseheidene voorz. , .als wanneer het
in de meeste gevallen met komen verwisseld
kan worden , zie Komen. Eenige uitdrukkingen , waarbij komen minder gepast
zou wezen , volgen hier : Dood raken,
omkomen. Slangs raken , handgemeen
worden. In brand raken, vuur vatten hegirmen te branden. Op eene klip raken,
daarop vervallen. Om lijf en goed raken,
!kir en goed verliezen, zie ook Aanraken,.

Afraken , Vastraken, Wegraken , enz,; gemeenz. Om een luchtie
raken, omkomen , gedood worden , het levee
verliezen.
Itaket, yr. een kruid , bij plantkenners
eruca geheeten.
Itaket, 0. (des -s, mrv. -ten,) een speeltuig, dat van palet alleen daarin verschilt
dat het met koorden bespaunen is, terwiji
palet een overspansel van perkement heeft.
—bal, m. Fluimhal. —maker, m.

—spel, m. (Rakette, vr. zie Itaket,
yr.) —ten , o. w. met 11 , met het raker,
spelen.
Raketting, m. ketting welke in eery
geveeht om de ra en den mast wordt geslagen,
ten einde voor te komea , dat de ries worden
afgeschoten.

Raking, y r. het raken.
Itakje, o. (des -s, tare. -s,) verkleinw. van
rak. Sprw. Er komt ligt een rakjen in den
wind, het loopt ens ligt een weinig tegen.
Bakker, m. (des -s, mrv. -s,) dieuleider;
fig. gemeen , deugniet.
9 y e. op het schcepsdek eene

liagehebel,enz, zie Rogchebel,enz. Rakketalie
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talie , waarmee het losse rakketouw worth
aarigchaald. —touw , o. touw in een rak ,
hetwelk door al le klooten en sleden gaat en
waarme4 de ra aan den mast bevestigd wordt.
—tros , m. rakketouw.
Halle, yr. (mrv. -en,) een snapachtig wijf.
—n , zie Kellen.
Ham,rn.(des-s,mrv.-men,) mannelijk schaap,
mannetje van de ooi ; fig. eerste sterrebeeld
in den dierenreim , alwaar de zon den 21.
Maart komt ; stormram. — ei , m. (des -s,
rnrv. -jen.) stoottuig ter rmiurbreking , een
balk , die met zware metalen ringen omwonden was. —eijen, b. w. bij herhaling
met een' nienwen aanval beuken of stooten.
Ramelas , zie bet betere Ramenas.
Ramenas , y r. (mrv. -sen,) eene snort van
wilde radijs. —bed, o. —je, o. (des -s,
tnrv. -s,) verkleinw. van ramenas. —loof,
0. —schel , —schil., vr. --sen, b.
w. de gewrichten drukken en de leden wrijven,
gelijk men in 0.-I. doet , om vermoeidheid
of pijn weg te nemen. —smaak , m.
—zaad, o.
Ramen , b. w. met eene iuist afgemetene
rigting grijpen : Wie kan het zoo net ramen? ;
fig. beramen ; gissen. *-, o. w. met H. , eerie
rigting nemen , om te grijpen : Toen de
bond de tweede maal raamde , had hij
den ha g s. —ing , yr. (mrv. -en,) bet
ramen ; fig. gissing: Naar rarning .
Hammel . , yr. (mrv. -s,) rammelaar van
kinderen ; rammelaarster. —aar , m. (des
-s, mrv. -5, -aren,) mannetje van een konijn:
Een rammelaar en eene voedster. 4-,
cen speeltuig van kinderen. 4f-, —aarster, yr. (mrv. -s,) die rammelt. —appel, m. in sommige streken een roode
appel , elders kalvijn geheeten. --en , o.
w. met H. , van hazen en konijnen , togtig
zijn , zich met de wijfjes vermengen. *-,
een klinkend gcraas maken : Het geld
rammelt in zijn , zak. Zijne ketenen rammelen ; rig. Byrammelt van den honger.
*-, b. en o. w. met H. , rabbelen , rallen ,
babbelen , veel praten : Hoor dat wijf Bens
rammelen. —ing , yr.—keel, m. rammelaar , rabbelaar. —tje , o. (des -s, men.
-s,) verkleinw. yan rammel , een speeltuig
van kindereu.
Ram.metje, o. (des -s, men. -s,) verkleinw.
van ram.
Ramp , y r. (mrv. -en,) groot verlies , nadeel
of ongeluk : Eene zware ramp trof op dien
dag het vaderland. (Rampaard, zie
Roopaard.)—je, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van ramp. —spoed , m. ongeluk , onheil , tegenspoed: —spoedig,
( -er, -st,) b y . en bw. ongelukkig , tegenspoedig. --spoediglijk , bw. —zalig,
(-er, -st,) b y . en bw. noodlottig , ellendig :
Bet rampzalige overschot van al zijne

vroegere grootheid. - zalligheid, yr.
—zaliglijk, bw.
Ramshoofd, o. kop van cell' rain.

—shoorn, --slioren, m. —skloot,
m. -skooi, vr. —skop, m. - spoot,
in. —sstaart, m. - svacht, yr. -svel,
0. —swot, yr.
Rand, m. (des -s, mrv. -en.) de buitenstc
vlakte of het buitenste deel van een ding ,
hetwelk den uitwendigen omtrek daarvan
uitmaakt: Eene tafel met een' mahoniehouten rand. De rand van een' hoed,
van een' gulden , van een boek; lig. Op
den rand van het graf :taws, nabij zijn'
flood zijn. Op den rand van zijn verderf
staan , in het uiterstc gevaar zijn. —en ,
b. w. van een' rand voorzien, zie Gerand.
—glos , yr. kantteekening. —je. o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van rand : Papier
met gouden randjes. —schrift, o. hetgene
op den rand , b. v. van eene munt , staat.
Randsoenhouten, o. mrv. houten ,
Welke de achterste spant van een schip
uitmaken en met den gekbalk , enz. den
spiegel van het schip vormen.
Randsgevvijze , bw. als een rand.
—teekening, y r. kantteekening.
Ranen , b. w. in Friesland , smelten.
Rang , m. (des -s, mrv. -en,) rij van onderscheidene dingen eener zelfde soort ; de
rijen en zitplaatsen in een' sehouwburg:
Wig zaten op den eersten rang. *-, eene
bijzondere snort van dingen : Een oorlogsschip van den derden rang. Een ambt
van den eersten rang ; tig. Een man van
rang , van hoogen stand. Den eersten rang
bekleeden. Onderwijzers van den eersten
rang. —examen, m. examen van onderwijzers ter bekoming van eenigen rang.
—lijst, yr. lijst waarop men naar rang
geplaatst is. —orde, y r. —schikken,
b. w. (ik rangschik, enz.) eigenlijk naar
zijn' rang schikken ; lig. plaatsen : Hij
wordt onder de voornaamste geleerden
gerangschikt. -schikking, yr. -strijd,
m. strijd over den rang. —zucht, vr.,
zucht naar rang en aanzien. —zuchtig,
(-er -st,) b y . begeerig naar rang en aanzien.
Rank , yr. (men. -en,) list , booze trek :
Kwade ranken. Sprw. longer zoekt ranken,
armocde zoekt list. Hij heeft snoode ranken
onder den staart , hij zit vol booze streken.
Rank, yr. (men. -en,) scheut van onderscheidene plantgewassen , waarmede zij
zich vasthechten : Snijd de overtollige ranken vats den wijnstok af.*-, (-er, -st,) by.
en bw. dun, tenger : Een rank meisje. Eene
ranke gestalte ; fig. Een rank vaartuig ,
d. i. vaartuig , dat bij sterken wind ligt
op zijde helt , dewijl het te smal of niet
toereikend geballast is. —en, o. w. met
H., ranken hebben of met ranken groeijen:
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Zij hebben veel rapport op elkander. —eDe boomen ranken aan den steak omhoog.
ren, b.w. berigt brengen, berigten, melden.
Rankende gewassen. —held , y r. —je ,
Raps, (-er, -ste,) bv.rap, doch welligt veroud.
o. (des -s, mrv.-s,) verkleinw. van rank.
Ranonkel m. (des -s, mrv. -s,) eene *Rarekiek rn. (des -s, mrv. -en,) kijkkas.
schoone gevulde lentebloem die nit een' Rariglieid , yr. (mrv. -heder;,) raarheid ;
raar ding.
kieinen boi (door sommigen haduwtje p,eheeten) opschiet : Ranonkels lesgen. -bed, Raring, m. ring aan de ra.
o. —blad, o. —bol, m. —tje, o. *Rariteit, vv. (nary. -en.) zeldzaamheid.
--Limner, yr.
(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van ranonkel.
Hans, (-er, -ste,) by. van boter , vet, spek, Ras, o. (van bet -. mrv. -sen,) eene gemeetie
kleedingstof , die naar sarzje gelijkt.
bedorven en onaangenamen ruikend,
garstig : De boter is rans. Wat is dat spek Ras o. (van bet -, mrv. -sen,) geslacht ,
soort of stam van dieren en menschen, die als
rans.
ware bet nit eenen stamvader zijn voortgekoHansel, m. (des -s, mrv. -s,) knapzak (van
men : Honden van een uitmuntend res.
een' soldaat): Hij nam den ransel op den
Het Caucasische ras (van rnenschen); fig.
rug en vervolyde zijn' weg ; fig. gemeenz.
gemeenz. een veraehtelijk slag van menschen:
rug : Iemand wat op den ransel seven ; ook:
Het is ras van yolk.
remand ransel geven, hem afranselen. -,
buik Zijn' ransel vullen. —en , b. w. ge- Ras, (-ser, -ste,) bw. snel, vlug.
Basch (-scher, -ste.) by. snel , vlug,
meenz. rossen , slam, , kloppen , afrossen.
gezwind : Rasch in al zijn doen. Sprw. Rasch
Ransheid vr. hoedanigheid van hetgene
ter hand , rasch ter tand , die vlug werkt ,
rans is. --ig (-er, -st,) by. rans. —igzal ook vlug eten. —heid yr.
heid yr.
Ransoen, o. (des -s, mrv. -en.) losgeld , Raschip, o. schip met ra's.
losprijs. —eren, b. w. loskoopen , vrij- Rasjes, bw. verkleinw. van ras.
Rasp, yr. (mrv. -en,)een keukengereedschap,
koopen.
dat veelal nit eerie gebogene en op eene
Ransuil, m. soort van uil , lijkurl.
plank gespijkerde blikken plaat met scherpe
Rantsoen , o. (des -s, nary . -en,) hoeveelpunter, bestaat , en gebruikt wordt om
heid spijs of drank, welke aan soldaten of
suiker , muskaatnoot , broodkorsten , enz.
matrozen wordt toegedeeld of voeder voor
tot poeijer te verbrijzelen : De rasp is niet
de paarden der ruiters , enz.
te vinden,-,een toestel der tabaksverkoopers
Rantsoenhouten, zie Randsoenter vervaardiging van rape ; eene zeer grove
houten.
vij1 der schrijnwerkers en timmerlieden ,
Rantsoenlje, o. verkleinw. van rantsoen;
houtvijl. --en, b. w. met de rasp fijn mabier en daar , eene hoeveelheid drank ,
ken : Men raspt suiker , muskaatnoot , bramudsje.
ziliehout , karotten , enz. *- , de korst van
Hap , (-per, -st,) b y . en bw. vlug , snel, : Een
jets afraspen : Germspte broodjes. *-, o. w.
rappe vast , meat.
met H. , zich met raspen onledig bouden :
Rap , y r. verouderd , schurft , nog over in :
Ilij tnoet raspen , hij is tot het rasphuis
Jan rap en zijn ?neat, bet gemeene yolk,
veroordeeld. —er m. (des -s, mrv. -s.)
het rapalje. —alje 9 o. het gemeen , het
--Janis,
o. werkhuis , waarin misdagepeupel.
digers en vagebonden vreemde houtsoorten ,
*Rape , y r. tot snuif geraspte tabak.
inzonderh. braziliehout , (met vastgeklonkeu
Rapeloof, enz. , zie Raaploof, enz.
zagen) fiju maken. —huisboef, m.
Rapen 9 b. w. verzamelen : Aardappelen
—huisstraf,, yr. —huisvader fn.
rapen , d. i. die bijeen zamelen. Hout rapen.
opziener van een rasphuis. —ing yr.
Koren rapen , korenaren lezen ; fig. Rapen
—je , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
en schrapen , op allerlei wijze hijeen zamelen.
rasp. —wisp, vv. rasp, zeer grove viji ,
Sprw. De menschen zijn op rapen uit , men
houtvijl. —zaag, yr. dubbele zaag , zie
denkt slechtsaan hetverzamelen van schatten.
Rasphuis.
Rapesteel , m. raapsteel.
Rasschelijk , bw. ras.
R,aphoen, zie Raaphoen.
Rapier , 0. (des mrv. -en,) zijdgeweer. Rassen , onverb. by. van ras.
*Rastervverk , o. zwaar en gekruist
—band, m. —gordel m.
traliewerk.
*Raport, zie Rapport.
Rappig 9 (-er, -st,) b y . schurftig. —heid, Rat, y r. (mrv.-ten,) een zeer bekend knaag•
dier , meestal rot geheeten, schoon het
yr.
middeleeuwsche rates voor rat pleit ; inRapport , o. (des -s, mrv. -en.) berigt , inzonderh. huisrat. Sprw. Eene oude rat its
zonderh. van iemand die uitgezonden is
de val krifgen , iemand , die zeer gesleom lets te onderzoeken : Hij heeft gisteren
pen meent te zijn, beet hebben. De ratten
rapport uitgebracht. *-, betrekking : Zich
gelijkheid:
zullen met mijne many niet wegloopen
met iemand in rapport stellen.
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Havotster , y r. (mrv. -s,) die ravot. -ten,
o. w. met H. , wild en woeststoeijen ; in de
stratcn leven en getier rnaken , rinkelrooijen. —ter, m. (des -s, mrv. -s.) —terij,
yr. (mrv.-en,) ravotten.
Razeil, 0. zeil aan de ra.
Razen, o. w. met H., een laid en woest
getier of gedruisch maken : De wind raast
mij om de ooren. De kinderen razen en
tieren dat mij hooren en zien vergaat.
zich als een zinnelooze aanstellen of gedragen Zij razen als bezetenen. *-, in
sommige streken , van water , dat bijna
kookt , ruischen , zingen : Het water begint te razen. —end, (-er, -st,) by. woedend hevig , geweldig : Eene razende pijn,
koorts. Een razende honger. E'en razend
leven waken. dol , met de watervrees
behebd: Een razende bond ; fig. Zijt ge
razend?
bw. gemeen , in een' zeer
hoogen graad : Razend verliefd. —er,
m. (des -s, mrv. -s.) , yr. weinig of nict
in gebruik, zie Razernij. -ernij, yr.
(mrv.-en,) toestand van can' razende: Tot razernij vervallen. de fabelleer,, furie,
hclsche godin : De razernijen zullen hem
vervolgen.
Ra,zijn, yr. (mrv. -en,) gedroogde wijnbezie
nit warme landen , waar de druiven bet
zoetste warden : Lange rozijnen ; fig puist
aan den mond , die hij het opdrogen naar
eene razijn gelijkt : Hij heeft razijnen aan
den mond, d. heeft razijnebaard
een razijnemond. —azijn, -ebaard,
m. en yr. persoon , die
m. razijnemond
razijnen aan den mond heeft —ekern, vr.
m.–tegat, o.–teha,ar, o. –tehol,
–ekorf, m. -- zie liazij0. -tekeutel, vr.-teknip, m. -tekop,
nebaard. –esteel , m –ewijn,
m.–tekruid, o. arsenik. –teloop, m,
m. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
eene soort van kas met onderscheidene
van razijn.
vakjes, waarin men rattan vangt. -tenest,
o. –tenoog, o. –tenoor, 0. –te- Renal, m. (des -s, wry. -a!en,) eene Spaansche taunt , waarvan er twintig op can'
poot, m. -testaart m. -testront,
piaster pan: ?en heeft ook koperen realer,,
m. –teval, yr. –tevanger, rn.
en gouden, Welke laatste in de Nederlan–tevangst, vr. –tevel o.
den geslagen zijn en de waarde van een,
Ravanger, m. touw , dat men om den
halven dukaat hebben.*-, welter stuk van
mast en de ra slaat , wanneer er lets zwaars
achten ; bier en daar nog in gebruik voor
zal opgeheschen worden.
acne geldsvvaarde van vierdehalven stuiver of
Rave yr. (mrv. raaf, —bek m.
17 1 /2 cent.
–drek m. –gekraai, o. –gekras, o. –gekrijsch , a. –kok, Rebel m. (des -s, mrv. -len,) die zich met
openbaar geweld tegen de overheid verzet.
m. fig. beul. –kooi, yr. –kop, m.
leren. o. w. met H. , zich met openkouw, yr.
haar geweld tegen de overheid verzetten.
Ravelijn, 0. (des -s, mrv. -en,) zeker
ye. openbaar verzet tegen de overbuitenwerk eener vesting , halve maan.
heid. —lig, (-er, -st,) b y . en bw. opftavenaard , m. fig. onnatuurlijk gedrag
roerig. —ligheid, yr. —seh, (-er, -ste )
van oudersomtrent hunne kinderen. -Haas,
by. en hw. fig. gemeenz. woedend razend.
0. aas voor raven ; fig. deugniet , galgebrok,
galgenaas. —nest , 0. nest eener raaf. Reeensent, m. (des -s, wry. -en,) beoordeelaar van boeken.
–nmaal ,
yr. –veder
–veer , yr. –vleugel m. -zwart, Reddeloos, (-zer,, -st,) by. en bw. niet
te redden onredbaar : Die zaak is reddeloos.
inzonderb.
Hij is reddeloos verloren.
Paviln o. (des -s, wiry. -et),) gracht.
ik heb mijne maag goed gevuld. Zoo kaal
als eene rat , zecr behoeftig. Daar zijn de
rotten in den winkel geraakt , die winkel
is geheel verloopen.
m. (des -s, mrv. -s,) werlanig
walks getand raadje bij het omdraaijen fangs
een plankje strijkt en daardoor een ratelend
geluid voorthrengt zoo wel een speeltuig
voor kinderen , als een vogelverschrikker ,
of (op sornmige plaatsen) een werktuig voor
itachtwachten in plaats van klap of horen :
1)e kinderen holden ran den ratel.*-, bel
aan den molentremel ; fig. schelle stem.
—aar, m. (des -s. mrv. -s,) snapper ,
rammelaar ; fig. populier, `'elks bladen
ratelen , wanneer ze door den wind in
beweging gehracht worden aarster,
yr. (mrv. -s.) snapster, rammelaarster. —en,
o. w. met H., den ratel doer, hooren ; fig. laid
en driftig snappen , klappen , rammelen.
—ling, yr. —man, m. ratelwacht.
—mond, tn. ratelende mond. en yr.
ratelaar, ratelaarster. —slang, yr. slang,
die met haar' staart een ratelend geluid doet
hooren. —tje, o. (des -s, mrv. --c,) van
ratel. —wacht, yr. wacht , die een' ratel
heeft , ratelman.
Ratiju , o. (des-s,mrv.-en.) eene gekeperde
stof met nopjes. —en , onverh. b y . van
ratijn Een ratijnen mantel.
Ratje, o. (des .s, mrv. -s,) verkleinw. van
rat ; fig. Een vrolijk rat j e, yen schalkachtig
kind.
Hatouw, 0. touw aan de ra.
Rattebek, m. bek eener rat. —tedrek

•,
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van een schip, hetwelk zoo veal geleden heeft,
dat het door een ander op 't sleeptouw moet
genornen wordcn : Een schip reddeloos
schieten. —deloosheid vr. —den,
b. w„ snel aan een' gevaarlijkeu toestand
ontrukken : remand uit het water, van den
load, nit een gevaar redden. lemand het
Leven of kmands lever, redden. Zich do )r de
vlugt redden ; fig. Hij weet zich niet te
redden, d. weet zich Hiet te helper,. Zich
nit zwarigheden redden. De natuur redt
vaak zich zelve, d. een zieke geneest dikwijls zonder geneeskundige help. *-, vereffeEen' boedel redden ; fig. De zaaL is
gered, zij is in orde. gerneenz. zijr, doel
bereiken , stellen : Kant gij 't met tien gulden redden ? Ik zal er wel meg. redden.
-deraar, m.
--der , rn. (des -s,
(des -5, mrv. -s,) —deraarster, yr.
-s,) die reddert. —deren, b. w. in
orde brengen , regeten : De zeilen redderem
Lien' Winkel redderen. *-, o. w.met El., met
het in orde brengen van het huis bezig zijn :
Zij reddert van den morgen tot den avond,
en men vindt nergens meer wanorde, dan bij
haar. —dering, vr. —dernioer, yr.
yrouw,, die gestadig reddert. ding, yr.
het redden : lot redding zijner eer. Zonder
redding, onredbaar. *-, vereflening.
1tede, yr. (nice. -n, en in satnenstell. ook
dikwijls -nen,) eenige aaneengeschakelde
‘ttoorden een gesprek cen vertoog eene
verhandeling , een . gesprek Zijne rede was
goed,doch te tang. iemand in de rede vallen,
tl. iemand, die spreekt , door vragen of
aanmerkingen storen. Hijbleef in zijne re4e
steken. Zijne rede besluiten. Deelen der
cede ,in de spraakk. rededeelen , soorten van
woorden, nit welke eene rede bestaat. -,
denkvermogen , verstand Met cede begaafd.
—deel, 0. deel der rede, snort van
woorden. —gevend, by. in de spraakk.
dat de reden (oulings rede) opceeft , waarom
iets is of gesehiedt: Een redegevend voegwoord, h. v.orndat,dewijl. -kavelen,
0. w. met H., (ik redekavel enz.)redeneren
spreken: Over iets redekavelen. —kaveiing, yr. (mrv. -en.) —kunde,
wetensehap, door welke de mensal worth,
opgeleid, orn coed en bondig te spreken,
antlers onder den naarn van rhetorica bekend,
welsprekendbeidsleer : De redekunde widerwijzen. —114u.ndig, by. en bw. -kunst,
yr. redekunde. —kunstenaar, in.
—liekt, o. lieht der rede. —lijk, (-er,
-st.) by. en bw. met rede begaafd: Een redelijk wezea , schepsel. een redelijk wezen
eigen: Een redelijk denkrermogen. -,
overeenkomstig de uitspraak der rede: Men
ken hem redelijker wijze niets te Taste
leggen. *-, billijk : Die eisch is redelijk.
Redelijk met iernand handelex.*-, tamelijk ,

flee

vrij goed , vrij wel , boven het middelmatige :
De zieke is van daag redelijk. Het kind
schrifft redelijk goed.
g
bw. vr. (-zer,
-ste,) by. zonder denkvermogen- of verstand
Bet redelooze dier. —looskeid, vr.
bv. overeenkomstig de rede.
—in.atigheid, yr. —n vr. (mrv. -en.)
de drijiyeer van iemands doen en laten Het)
ik er geene reden toe?Reden van zijn gedrag
geven. Ilij wit geene reden verstcian , naar
geene reden luisteren. Om die reden horn ik
tot is. *-, (mrv. verhouding: Eene rekenkunstige reden is het versvhil tusschen twee
getallen ,enz. b. v. 5 van 19 en 14. Eene
meetkunstige reden is het quotient van twee
getallen,enz.b.v .7 van 56 en 8.*-, verouderd,
schoon het meerv. redenen in samenstellingen
nog gebruikelijk is, b. v. leerredenen, rede,
retleyoering. —naar, m. (des -sr. Inry . -s,
-aren, ) houder eerier redevoering ; persoon ,
welke-de gave bezit , om gemakkelijk en met
heval lig held iets voor te dragen en op anderen
te werk en : Een uitstekend redenaar.
—naarsgave, y r. —naarstalent,
o. —neerder, tn. (des -s, wry. -s.) die
redeneert. —neerkunde, y r. kunst ,
die onsop eene gezonde wijze leert redeneren ,
antlers logica geheeten. —neerkundig,
by. en bw. —neerkunst, yr, redeneerk node. -neren, o.w. met H., gezond redekayelen of spreken. Bering, yr. (mrv.
-en,) bet redeneren ; argument. —rijk,
(-er, st.) b y , gemeenz. spraakzaam, woordenrijk. --riper, m. (des -s, mrv. -s,) lid
eerier rederrijkkamer. —rijkheid, yr.
—rijkerskamer,, y r. rederijkkamer.
-rijkkamer, yr. plaats, waar de rederik
kers vergaderden om zich in de redekunst te
oefenen,gezelschap van rederijkers. -strijd,
tn.,— twist, rn. mondelinge strijd of twist.
—twisten, o. w. met H., (ik redetwist
enz.,) mondeling twisten : Over iets redetwisten. —voerder, m. die eene redovoering houdt. —voeren , o. w. met [I.,
(ik redeywr, enz.,) cane redevoering houden,
spreken. —voering, yr. (mrv. -en,) eene
plegtige voordragt , rede: Eene redevoering
louden. —wisselen. o. w. met EL, (ik
redewissel , enz.,) onderliug spreken Over
lets redewisselen met iemand. —wisseling, yr. —ziften; o. w. met H., (ik
redezift , enz.,) hetgene iemand zegt , woord,
voor woord beoordeelen en aanmerkingen er
op make!!, haarkloven , vitten. —zifter.,
ni.—zifting. yr. —ziftster, yr.
Itedmiddel, o..middel ter redding. -ster,
yr. (mrv. -s,) die redt.

Bee, zielteed.
nee, zie Reede.
flee, o. (des -s, mrv. -en,) eene diersoort ,
welke tot het hertengeslacht behoort dwelt,
91
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kleiner dan het p ert is; reekalf. *--, yr. (mrv. Deep , m. (des -s, mrv. -en,) cene lange en
-en,) reegeit, wijfje van den reebok. -been,
smalle strook van jets: Een beddelaken aan
of —bok , m. mannetje van de ree.
repen scheuren. 'if-, een touw ; inzonderh.
--bout, m. bout van eene rec.
over eerie rivier gespannen , waarlangs men
Reed, verl, tijd van rijden.
eene pont of schuit voorttrekt ; trekreep van
Heed, b y . gereed.
een paard ; hoepel. Zie ook Aalsreep.
Reeds, yr. (mrv. -tr.) op eenigen afstand
—angel, m. angel, die aan eene zetlijn is
van de kust streek der zee , waar schepen
bevestigd.1---hout 9 o. hoephout. —je 9 o.
voor anker kunnen figgen : Eene beslotene
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van recp.
reede , die onder de kanonnen ligt. Eene
---maker, m. —stager , m. touwgezonde reede, waar goede ankergrond te
slager.
vinden is.
Rees, veil. tijd van rijzen.
Iteeden 9 b. w. gereed maken , vervaardi- Beet , enz. zie Reut 9 enz.
gen : Linnen reeden; fig. Zij kan zich fleet, veil. tijd van rijten. k-, yr. (vim -eten,)
kkeden en reeden, zij kan voor hare kleeding
spleet , scheur; kier.. har : De deur staat op
en opschik zorgen. *-, (een schip) doen
eene reet. —je, o. (des -s, fire. -s,) verklw.
bouwen en uitrusten. *-., o. w. met H., aan
van reet. —trekker, m. in sornmige
de uitrusting van schepen deel nemen ; fig.
steden , persoon , die aangesteld is , om de
Rif reedt mede aan dat schip , hij 'weft
scheidlinie tusschen belendende gebouwen
deel aan die zaak. —er , m. (des -s, mrv.
aan te wijzen.
-s,) vervaardiger, b.v. van linnen ; die een of Ifteeuw,, o. (des -s,) in Friesl. allerlei
meer schepen doet uitrusten.-erij,vr. (mrv.
gereedschap , huisraad.
-en,) het reeden van linnen , enz.; plaats , Reeuw,, o. (des -s,) doodschuims. --en,
waar zulks geschiedt; het reeden van
b. w. (een !kik) van doodschuim zuiveren en
schepen ; vereeniging van reeders. —ing,
verhennekieden. —er , m. (des -s, mrv.
y r. het reeden.
-s.) —plek 9 y r. doodviek. —roof, m.
Heeds, bw. hetwelk heteekent , dat jets
goed nit een pesthuis geroofd. —ster,9 yr.
(mrv. -s.) —zweet , o. doodzweet.
juist geschiedt of geschied is , al, bereids:
Bet is reeds twaalf uur. ffij is reeds Iteevleesch 9 o. vleesch van een ree.
Zang weg.
Iteferein , Itefrein, .o. (des -s, mrv.
Iteedschap 9 o. (des -s,) weinig gebruik.,
-en,) herhaling van een' of meer regels aan
gereedschap.
het einde van een vers.
Reedsel 9 o. (des -s,) maaksel.
Regeerder,9 m. (des -s, mrv. -s,) die
Reef, verl, tijd van rijden.
regeert. —kunde, vv. —les , yr. -lust,
Reef, yr. (mrv. reven,) smalle strook zeilm. —ster,, yr. (mrv. -s.) —zucht 9 yr.
doek , welke dwars over cen zeil gaat en Hegel, m. (des -s, mrv. -s, -en,) eigenlijk
kleine ronde gaten heeft , door welke de
een werktuig , fangs hetwelk men regte lijnen
reefbanden loopen en aan beide zijden van
trekt ; in sommige streken . rigchel , zware
het zeil neerhangen. Door middel van deze
lat ; doch in het gebruik nicest fig. bepaling
van iemands handelwijze: Gods wet is de
banden wordt bij hevigen wind een gedeelte
der zeilen tegen de ra of den mast ingekort :
regel des levens. Er is seen regel zonder
Eene reef inbinden , uitbinden. Sprw. Eene
uitzondering. i-, bepaling , hoe men rekenen
reef inbinden of in het zeil doen, zijn'
moet: De regel van driea. 'At -, bepaling,
staat verminderen. Zie ook Reefje.
hoe men zich in eerie taal moet nitdrukken:
--banden, m. mrv. banden , waarmee
De reselen der spelling . der woordgronding.'"-, bepaling,hoe geordende geestelijken
de reven worden ingebonden , zie Reef.
—gat, o. gat in eene reef. —je , o. (des -s,
moeten !even: De regelen Bier orde zijn
mrv. -s,) verkleinw. van reef; fig. Een reefie
streng.*-, tucht. orde; rij woorden naast
uitbinden zijne huishouding uitbreiden ;
elkander over de breedte eener bladzijde:
ook : jets minder eten. Een reefje nitbinden,
Een gees van twaalf repels. Er is te weinig
jets meer eten. talie , yr. talie met cen'
wit tusschen de regels. Zoo dra ik te huis
schenkel boven de ra : zij dient , om het einde
kom , zal ik u een pear regels schrijven.
—draads , bw. r.l tdraads ; fig. regteenerreef onder de ra te halen , als de zeilen
gereefd zullen worden.
streeks. —en , b. w. naar cen' regel
Reeg , veil. tijd van rijden.
schikken: Regel uw gedrag naar zijden wil.
Reegeit 9 yr. wijfje van den reebok.
Zich naar iemands voorschriften regelen.
Reek , vr. (mrv. re p en,) kleine egge.
—eren , b. w. regelen. —Bring, yr.
(Reekalf, o. jong ree.) —je , o. (des
—ing, -yr. het regelen. *-. (mrv. -en,)
-s, mrv. -s,) verkleinw. van reek.
scheepsw. een der lange dunne houten , die
Reeks,vr.(mrv.-en,)rij van in orde naast elop zekere afstanden door houten stuttten
worden gedragen en die eene leuning
kander geplaatste of op elkander volg. dingen: Eerie reeks van boomen ,vanbewijzen.
om het boord des schips vormen , waarop het
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kap over het hoofd tegen den regen.
schanskleed rust. —loos, (-zer, -ste,) by.
—kleed, o. soort van mantel tegen den
en bw. aan Beene bepalingen gebonden ,
regen. —maand , y r. maand , waarin bet
ongeregeld. —loosheid yr. —Maat,
gerneenlijk veel regent ; in het republik. jaar
yr. regelmatigheid. —matig (-er, -st,)
der Franschen pluviose. --mantel, m.
b y . en hw. overeenkomstig den regel of de
mantel ter besehutting tegen den regen.
regels : Een regelmatig gebouw,, lever,
—meter , m. werktuig ter bepaling der
werkwoord. Regelmatig leven. —matighoeveelheid regen , die in een' bepaalden
bw -regt,
head , y r.
by. geheel regt. hw. in eene regte lijn ,
tijd valt. —pomp, yr. pomp, die op
een' regenbak staat. —seherm,o. scherm,
regtstreeks : Zij ring, zonder om te zien ,
dat men tegen den regen boven het hoofd
regelregt naar Anis .
draagt , een goed woord voor paraplu.
Itegement o. krijgsschaar,, die uit ver--sehut, o. heschutting tegen den regen.
schillende hataljons of eskadrons is samengesteld en onder een algemeen opperhoofd Regent , m. (des -s, mrv. -en,) regeerder :
Eerlijke regenten verdienen elks achting.
staat. —sadjudant , m. -sauditeur,
bestuurder van een- godshuis : De rem. —sdoetor, m.-sgeweermaker,
genten ran het burgerweeshuis. 4E- voogd
m. —sgoed, o. —skind , o. kind, dat
over een' minderjarigen kroonprins en tevens
voor rekening van het regement won't opgebestuurder van het rijk ; of degene welke
voed. —skleed o. —skleeding , yr.
nit hoofde van de ongeschiktheid des vorsten
—skieermaker, m. —skwarregeert : De Prins regent van Engeland.
tiermeester m. —soverste, m.
—endeugd , y r. —enkamer, yr.
—ssehoenmaker, m, —szadel—enlijst , yr. —es , yr. (mrv. -sen,)
maker,, at.
best uurst er.
"'g egen , in. (des.-s, mrv. -s.) Inehtversehiinsel waarbij de vochtige dampen samenvloei- Regentijd , m. tijd wanneer het gejen en in droppels nedervallen. Sprw. Na
woonlijk en aanhoudend regent. —tie o.
(des -s, -s,) verklemw. van regen.
regen komt zonneschijn , na lijden komt
verblijden , na ongeluk komt geluk. 'le -, de
—ton , yr. ton waarin men regenwater
a ldus nedervallende droppels : Die regen
verzamelt of bewaart.
doet nadeel aan de boonen. Er is dezen Regentsehap o. (des -s, mrv. -pen,)
zomer veel regen gevallen. Sprw. Den regen
waardigheid van regent : Het regentschap
schuwen en in de sloot vallen, van den
werd hem opgedragen.
regen in den drup kotnen , een kwaad mijden Itegenvlaag , yr. kleine regenbui.
—vloed m. stortregen. —vogel
en zich aan een grooter blootstellen. *-, in
m. pluvier. —vorseh m. groene kikde plantk.: Gouden regen, zeker boompje
vorsch , loofyorsch. —water, o. —wamet gele bloemen. —aehtig (-er, -st,)
terbak , nr. regenbak. —waterb y . met regen verzeld : Het weer ziet er
regenachtiy nit. —aehtigheid yr.
pomp , vr. regenpomp. —weer, o.
—bak m. gemetselde bak , waarin men
regenachtig weer. —wind , m. wind ,
die nit een' regenhoek waait , of die geregenwater vergadert en bewaart. —beck,
rneenlijk regen aanbrengt. —wolk yr.
y r. beck , welke door sterken regen ontstaat
-en spoedig weder verdwrjnt. —boog, m.
wolk , die regen bevat , met regen dreigt.
inchtverschijnsel , dat in een' gekleurden
—worm , m. snort van aardworm , pier,
boog bestaat, welken de zon op eene donkere
dauwpier.
regenwolk of in de vallende droppels zelven Regeren , b. w. oppermagtig besturen :
God regeert de wereld. Niet alle vorsten
doet ontstaan , en welke door het hreken der
regeren Dunne staten met geregtigkeid.
zonnestralen in de regendroppels wordt
voortgebracht. —bui, yr. —droppel,
in bedwang }louden , besturen : Wie regeert
het schip V De zeilen regeren. Dit paard
m.— en , onpers. w. met H., van bet weer,
laat zich moeijelzjk regeren ; fig. Zou
regendroppels op de aarde later] vallen : Het
mij door eene vrouw laten regeren ? De
regent , dat het giet , — atsof het met
emmers uit den kernel wordt gegoten. Men
wijn regeert hem. Sprw. .SYreng6 heeren
regeren niet lang , al te groote strengheid
deed eene hagelbui van pijlen op ons rege.
kan men Met fang yolhonden. Sprw. Aries
nen.*-, b. w. weinig gebruik. als regen doen
nederdalen ; fig. andere ligcharnen nit de
regeert het hoofd, hij wordt door booze
nukken gedreven. *-, in de spraakk. belucht laten nedervallen : Hetregende sprinkbeerschen , hij zich vorderen : G e d e n k en
hanen , bloed ; in verdere figunr,, verspreiregeert nog sours den tweeden naamval: Al
den : Het regent schotschriften. Denkt ,
onze voorzetsels , be halve te , rege'ren thans
dat het geld bij mij regent? —gat, o.
den vierden naarnval. o. w. met H. , alwindstreek , die regen brengt. —hoek
lerlei bestuur hebben : De &ere regeert.
m. hoek ofstreek, uit welke veel regen komt.
Regeert Burgemeester S. nog ? De regeren—ig zie Regenaehtig. —kap , yr.
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de vorst. Het regerende huis , vorstenhuis
dat op den troop zit ; fig De pest regeerde
vroeger ook wel in deze londen.*-, gemeenz.
van kinderen , zich baiddadig aanstellen,
veel leven maken.
Regering , yr. (nary. -N),) het regeren ;
bestuur : Iemand de regering van zijne goederen ontnemen. Stadhouderlijke , grafelijke ., koninklijke, keizerlijke,plaatsek ke,
stedelijke regóring.* cen ofmeer personeu,
aan welke het bestuur is opgedragen : De
regdring heeft er anders over beschikt. Hij
zit its de regdring. ÷-, tijd van iemands bestuur : In de regdring van Lodewijk Napoleon. —loos , by. zondcr regdring.
-loosheid, yr. toestand van een' staat;clie
niet geregeerd wordt. - sam o.ambt in de
regdring. -shank, vr.bank,waarop of waarin de regeringspersonen zitten, hetzij in eene
kerk of elders. —sjaar, o. -spersoon,

—spost 9 m. —stijd, m. —svorm,
m. wijze, waarop een land of staat geregeerd
wordt.: Is eene republikeinsche regeringsvorm op den dour mogelijk? —szaak, yr.
Ileggen , b. w. ontmasten.
Register , o (des -s, mrv. -s,) lijst van
namen en Bingen , vooral wanneer zij gelijksoortig zijn : Len register aanleggen. Op
het register boeken ; fig. Op het zwarte register staan , cen' slechten naam hebben.
*-, bladwijzer van een boek : Het register
ontbreekt in mijn exernplaar. aan cen
orgel , de verschillende pijpen , die tot de
zelfde stem behooren : Met register der
trompet.*-, houtje ter zijne van het klavier,,
door welks versehuiving men de pijpen van
een register doet spreken : Een register
uithalen ; fig. Alle registers uithalen ,
zijne stem verheffen , zoo veel men kan.
—tje o. (des -s, nary. -s.) verkleinw.
van register.
*itegistratie,vr.(nzrv.-ien,)liet registreren,
registratiekosten : Ontvanger der registratie.
—atiekantoor o. kantoor, waar men
registreert. —atiekosten , m. mrv.
hetgene men voor het registróren betaalt.
—eren, b. w. in de openbare registers
sehrijven , ten einde alferlei vervalschingen
voor te komen. --Bring, yr.
Regiement o. (des - s, mrv. -en,) verzameling van bepalingen, waarnaar men zich
ire deze of gene zaak moet regelen : Dat staat
niet in het reglement. —je, o. (des -s,
nary. -s,) verkleinw. van reglement.
negt (-er, -st,) by. en bw. wat de kortst
mogelijke strekking tusschen twee punten
heelt : Eene regte kn. Regt leggen , staan,
zitten. Regt buigen , zetten. Het hoofd
regt houden. Een regte hoek , hock van 90
grades weiks beenen loodrep;t op elkander
staan. Een regte weg ; fig. Den regten
weg inslaan , dien weg kiezen , welke het ze-

Regt
kerste nitzigt op voorspoed en geiuk aanbiedt:
Iemand op den regten weg brengen, hem
een' deugdzarnen wandel doer) leiden. Het
kromme regt maken zie Iltegten.
kan het roer niet regt houden , hij kan
wegens beschonkenheid niet regtuit gaan.
echt,joist, waar. waarachtip; : De regte
moat, wijdte , verhouding. De mensch is
een regte aap. Een regte (voile) neef. Sprw.
A ls de regte Jozef komt , moet Maria wel
volgen , als de %are minnaar komt , vole
de beminde ; fig. Die wager? goat niet
regt dat is , niet zoo als het behoort, Mijne
regte ( ware) moeder. Ileb ik het reyt ? vergis ik mij niet ? De regte (eigenlijke) bereekenis van een woord. Te regter tijd,
Regt ter snede , juist van pas. Regt zoo,
dat is zoo als het behoort. met de voorschriften der deugd overeenkornstig : Regt
en billijk. Regt leven. lets reyt heeten, goedkeuren. °-, overeenkornstig de ingevoerde
wetten : Regte (wettige) erfgenarnen. Een
regt (wettig) huwetijk ; fig. Het gaat daar
niet regt toe , d. niet zoo als het behoort.
0-, van te voorat gegaan, als : Te -, in
overeenkomst met de waarbeid als : De man
zei te regt , dat het zijn plan niet was. Te
regt brengen , d. brengen , waar iernand of
lets wezen moet; fig. van dwalingen des
verstands of des harten ontheffen , op den
regten weg brengen. Is de brief te regt ? d.
i. bezorgd of gekomen ter plaatse , waar hij
behoort ? Ben ik hire te regt? op de regte
plaats? Te regt komen of rakes, de regte
plaats vinden ; fig. Te reyt komen, slagen ,
zijn doel bereiken. Ik kan niet met item te
regt komen d. niet met hem overeen
komen , mijn doe) Met bij hem bereiken ,
niet genoegelijk met hem verkeeren. Weer
te rest komen, wedergevonden worden. Regt
toe reyt aan , regtstreeks, langs den kortsten
weg. Regt nit, zie Hegtnit. w.
regtuit , regtstreeks. °-, o. (des -s, mrv. -en,)
al wat met de billijkheid strookt: Doe regt
(wel) en zie niet om. Het regt is aan uwe
beschreven of onbeschreven wetten
en de daarin vervatte voorschriften : Het
regt der volken. In de regten studdren. Doctor in de regten. Het kerkelijke regt. *-,
aanspraak op lets, hetzij in zulke wetten en

voorschriften of in de billijkheid gegrond :
Wie heeft er refit op? Dat behoort ons
van regts wege. Van God en regts wege
volgens God en het regt. Het regt der
eerstgeboorte. Het regt des sterksten. Met
regt.*-, hetgene billijk is : Dot strijdt met
alle regt en rede. Sprw. Waar niets is, heeft
de keizer zijn regt verloren , daar is niets

te hales. *-, uitspraak naar de wetter) :
0 aar kan men reyt krijgen ? Sprw. Regt
is regt, al was het zoo krom als een bokshoren.*-, uitvoering jan zulk eene uitspraak
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Regt
m. —poot , m. —schap , o. (des -s,,
regterambt. —schoen , m. — schouder , m. —schouderblad , o.
—slaap , rn. (aan het hoofd.) —stoel

Salomo's eeFste regt.Regt uitoefenen, doen.
remand le regt stellen , het regt tegen hem
uitvoeren. Genade en geen refit. Voor iemand
te regt staan, aan iemandsregtspraak onderm. stoel , waarop een regter zit ; fig. regtworpen zijn. lk sta u te goede regten daag
bank. —tepel , m. —vlengel , rn.
mij voor den regter. geregt , beambten ,
—voet, rn. —wang, yr. —wenkdie bet regt uitspreken, regtbank Voor het
braauw,, yr. —zak, m.—zijde ,
regt roepen. belastinp, , tot doch enkel meerv. , als : In- en uitgaande regten, Begtevoort, bw. gemeenz. tegenwoordig ,
in onze daden. —geloovig (-er, -st,)
belasting op den in- en uitvoer van waren.
by. die het regte geloof hetft , orthodox.
--bank, yr. hank van den regter ; inzon—geloovige,m. en vr.des -n, mrv. -en.)
derh. vereeniging van personen , die samen
—geloovigheid , yr. orthodoxie.
het regt uitspreken : Voor eene regtbank
—heid , yr. bet regt zijn fig. opregte
verschijnen. Vroeger had men regtbanken
eerlijkheid. —hoek rn. in de wisk. regte
van eersten aanleg. in eene keuken ,
hock van 90 graden. hoekig , b y . met
aanregtbank. --boek o. bock , betwelk
regte hoeken : Eene regthoekige figuur.
deze of gene regten inboudt; wetboek.
—hof , o. hof of huis, waar regt
—dag m. dag, waarop eene regtbank
wordt gesproken. —igen , b. w. het regt
vergadert of zitting houdt. —doener , m.
tot lets verleenen ; zie ook Geregtigd.
weinig gebruik. regter. —draad, o. stijf
—kamer , y r. kamer , waar regt wordt
linnen. —draads bw. naar den draad.
gedaan. - kunde , yr. regtsgeleerdheid.
—en , b. w. regt maken : Bet kromme
—matig , (-er,.st,) b y . en bw. overeenregten , zie Krom. naar de wetten
koinstig het refi t, wettig Een regtmatig
uitspraak doen over personen en zaken doch
huwelijk. Regtmatige kinderen. —matigweinig meer in gebruik ; ten gevolge van
held , yr. —matiglijk , bw. —s ,
zulk eene uitspraak openlijk straffen : De
bw. naar de regterzijde ; met den regterschurk wordt morgen te Zwolle geregt. k-,
voet of de regterhand. Zie Regtsom. -so. w. met H. , als : Tegen iemand regten,
ban , m. regtsgebied. —sbegrip , o.
hem een proces aandoen.
—sbode, m. bode van een geregt, deurItegter m. (des -s, wry . -s, -en,) aangewaarder. —sch, by. aan de regterzijde : Het
stelde persoon , die volgens de wetten uiti egtsche huis zie 'Miksch. 4e-, die zich
spraak moet doen over voorkomende zaken of
van de regterhand bedient:Regtsch en linksch
personen woord van samenstelling, het
zijn. —schapen , (-er, -st,) by. en bw.
omgekeerde van linker , cm die zijde aan te
fig. bra g', deugdzaam , eerlijk : Een regtduiden , waar zich de longen bevinden , en
sehapen man. —schapenheid , yr.
alles , wat aan of naar die zijde p;elegen is.
—sdwang, m. dwang, volgens welken
—arm , m. —bakkebaard, m.
iemand verpligt is , zich in regtzaken naar
—been , vr. Borst, yr. —broekeene bepaalde plaats te begeven of zich aan
zak m. —dij vr. —dijbeen, o.
een bepaald geregtshof te wenden. —sge—dijspier,vr. dijzak, m. -dnim,
bied , co, gebied of omtrek, binnen welken
m. —elleboog, m. —hak yr.
eene regtbank bevoegd is te spreken. —s—hand , yr. tegenstell. van linkerhand :
gebruik, 0, gebruik in regten. —sremand aan de regterhand later gaan.*--,
geding, o. regtzaak , proces. —sgeregterzijde : De regterhand omslaan , d. i.
leerde , m. die in de regten gestudeerd
naar de regterzijde ; hulp , steno : Hij
heeft en gepromoveerd is. —sgeleerdeis de regterhand van den burgemeester.
lijk, bw. als regtsgeleerde. —sgeleerd—handschoen , m, —heup yr.
heid , y r. geleerdheid , welker voorwerp
—Iteupbeen,o. —hiel, m, —kaak,
de regten en wetter' in bare toepassing op de
y r. kakebeen o. —leant , m.
daden der menschen zijn. —shandel ,
—kieuw, yr. —knie , yr. —liniem. regtsgeding. —skosten m. kosten
schijf,, y r. —koon , yr. —knit ,
van een regtsgeding, —smagt , y r. ge—laars vr.—lies , yr. —lijk by.
regtelijke of regterzijde magt. —som , bw.
van eery' regter : Fen regterlijk ambt , d. i.
naar de regterzijde om : Regtsont keert u I;
regterambt. bw. door regters.—monw,
van hier:lig. Regtsom keert u spelen,vlugten.
yr. —neusgat, o. -nier vr. -oever,
—spleging yr. wijze van handelen bij de
m. die oever welken men aan de regterhand
yr. -sprekiug,
regtbanken. —
heeft , wanneer men bij het aivaren eener rivr. uitspraak, vonnis. —standig , b y. en
vier bet gezigt naar den mond keert. —okbw. loodregt. — standigheid, yr.
sel m. —oog o. —oogappel m.
—standiglijk bw, —sstijl rn. stip
—oogholte yr. —ooglid, o. Boor,
in regten. —streeks by. in eene regte
o. —oorlel, y r. —pand o.—pijp
strekking: Die weg loopt regtstreeks naar
y r. (van eene broek.) —pink , m. -pols ,
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de buitenplaats ; fig. zonder omwegen : Hij
toil zich regtstreeks aan den honing wenden. —streeksch fig. tegendeel van
zijdelingsch Regtstreeksche bedoelingen.
–sverdraaijing yr. –sverkeering, y r. – sverkrachting 9 yr.
—svorderaar, m. klager,, aanklager,,
heschuldiger. —svordering , yr. klagt ,
aanklagt. —svoran m. vorm , die bij het
procederen gebruikelijk is. — svraag,
yr. vraag, welke het regt betreft en door
bet regt beantwoord moet worden. —nit
bw. fangs den kortsten weg: Ga maar regttat; fig. onbewimpeld , zonder omwegen :
Zijn hart regtuit spreken, spreken zoo als
men denkt ; van hier: Een Jan regtuit,
iemand , die spreekt wat hij denkt.
m. en yr. (des -s, mrv. -en,) gemeenz. iemand,
die steeds onbewimpeld spreekt wat hij
denkt. —vaardig 9 (-er, -st,) by. en bw.
bereid om alles te doers, wat deugd en wet ten
yorderen: Regtvaardige menschen. onschuldig: Regtvaardig voor God zijn. Regtvaardig inaken bij godgeleerden , van alle
schuld en straf der zonde vrijspreken , regtvaardigen. de deugd en wetten jegens
anderen opvolgende : De man was steeds
regtvaardig en godsdienstig. God is regtvaardig. Een regtvaardig vonnis, oordeel.
Eene regtvaardige zaak, straf. Yr.
—vaardigen b. w. regtvaardig maken ; voor regtvaardig verklaren vrijspreken;
tegen alle blaam verdedigen ilij ?feet
zijn gedrag niet te regtvaardigen. lemand
regtvaardigen, de billijkheid van iemands
bandelwijze erkennen en hem regt laten
wedervaren. –vaardiglaeid, yr.
–vaardiglijk, bw. –vaardigmakend, by. –vaardigmaking yr.
—zaak, y r. regtsgeding, geding. —zinnig 9 (-er, by. en hw. die het regte
geloof heeft, regtgeloovig, orthodox. —zinnigheid , y r. –zinniglijk 9 bw/Lei, m. (van den -, mrv. -jen,) koor
in de tooneelstukken der ouden ; eene reeks
van dansende of zingende personen ; van bier:
dans , als : Den rei aanvoeren , voordansen.
remand aan den rei brengen, hem aan het
dansen helpen ; fig. hem in eerie zaak
wikkelen.
Reifel ersz. (in sommige streken .) zie
Karel. enz.
Reiger, m. (des -s, mrv. -s,) een bekende
poelvogel met zeer lange beerier ' en hats ;
naam van het geslacht dier poelvogels , tot
welke ook de kraanvogel, de ooijevaer.. de
roerdomp , enz. behooren. —been o.
—bek —bos, m. reigerpluim.
—bosch, o. reigerkooi. —ei, o. —ha ls,
m. —jagt, vr. jagt op reigers met afgerigte
valken. —kooi, yr. bosch , waar zich
reigers ophouden. —kop , m. —neb , yr.

Reis
-nest, o. -pluim, yr. pluim van de lange
nekveéren des reigers. -poot,m. -snavel,
—tje , o. (des -s, mnv. -s,) verkleinw.
van reiger. —valk , m. valk die op de reigerjagt is afgerigt. —veder, --veer,
yr. --vet ,o. –vleesch, o. -vleugel ,
m. –vlugt , yr.
Reijen, o. w. met IL, weiriig gebruik.
dansen.

Heiken, o. w. met H., zich uitstrekken : Bet
water reikte hem tot aan de rniddel. De
verschansingen reiken zoo ver niet.
armen reiken niet zoo ver. 1k kan zoo rer
niet reiken. Sprw. Eer zult gtj met de hand
aan den Hemel reiken, d. lets onmogelijks
doen. *-, ten aanzien der werking zich tot
lets uitstrekken: Zoo ver reiken mijne oven
niet. Zou utve magt zoo ver reiken ? *- , b.
w. rnet uitgestrekten arm toesteken , geven :
Reik mid de hand ; fig. Hij reikt hem Beene
hand water , hij is verre beneden hem. -halzen, o. w. met II., (ik reikhals , enz.,) (door
het uitrekken van den hals)een sterk verlangen betoonen.
Rein, (..er, -st,) by. en bw. vrij van vlekken
of smetten : Reine handen. *-, vrij van
besmettelijke ziekten ; van onreinheid gezuiverd : Rein vee, dat volgens de wet van Mozes
gegeten moat worden. *-. vrij van zedelijke
vlekken : Eene reine maagd. Een rein
geweten. (Reinette, yr. (mrv. -n,) een
gewas, p;eitebaard.) Amid, yr. -igen , b.
w. rein maken , zuiveren : De straten van
slijk reinigen. —igheid, y r. —iging,
yr. igingsfeest , o. —iglijk , bw.
—oogd, by. met klare oogen. —vaar,,
varen, yr. wormkruid.
Reis , y r. (mrv. -zen,) handeling, waardoor
men zich van eene plaats naar eene afgelegene
begeeft: Eene reis doen, ondernemen ,
beschrijven , voortzetten , uitstellen. Eene
reis te voet , ter zee. Op reis gaan , zijn.
Goede reis ! De reis aannemen ,op reis gaan ;
fig. (ook : De groote reis aannemen,) sterven.
Eene verlorene (vergeefsche) reis doen. *-,
maal , keer: Toen ik de eerste reis hier was.
—apotheek, yr. eene kast met geneesmiddelen , die men op reis medevoert.
—baar, (-der, -st.) by. geschikt voor eene
reis. —bed , o. —bediende, m. iemand,
die voor eene fabriek , enz. reist. — beschrijfster, yr., —beschrijver,
m. die eene reis heschrijft. —beschrijving, yr. beschrijving eerier reis..inzonderh.
o.
eene geschrevene of gedrukte.
dagboek , dat men op reis houdt ; reiswijzer. —broeder m. reismakker.
–broek 9 vr. —alas , y r. —dock
m. –flesch 9 yr. —geld o. geld ,
dat voor eene reis bestemd is; reispenning.
genoot 9 m. en yr. die in gezelschap
van eers' ander' reist. –gewaad o.
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Veze
–gezel , m., –gezellin y r. reis- Ilekel, m. (des -s, mrv. -s,) hond , groote
hond ; fig. buffelachtig mensch : IN is een
genoot. —gezelschap, o. gezelschap op
rekel door en door. *-, inzonderh. mannetje
reis. –goed , –handschoen, m.
–hemd, o. –hoed m. –jas , m.
van den hond, reu: Rekels en teven.-aelt—je, o. (des -s, mrv. .s,) yerkleinw. van
tig, (-er, -st,) hv. en hw. buflelachtig.
achtigheid, yr. —tje , o. (des -s,
reis. —kaart , vr. kaart, waarop de
reiswegen verme1d zijn. kales , yr.
Inr y verkleinw. van rekel.
—kelder , m. keldertje met dranken voor nekenaar , m. (des -s, mrv. -s,) bij onderde reis. -list, yr. -kleed,o.-knecht,
wijzers , leerling , die zich op de rekenkunde
En. –koets , y r. –koffer m. –kost,
toelegt : Wij hadden in 1813 te T.34 rem. kost op reis. —kosten, m. mrv. kosten
kenaars opschool, die elk ) 1.— in de maand
cener reis. —kous , y r. —laars, yr.
betaalden.*-, die de rekenkunst verstaat: Hij
–lied , o. –lust m. –maal, yr.
is een goed rekenaar. - aarster, yr. (mrv.
–mast, –makker,, m. reisgenoot.
-s.) —bear, by. dat gerekend worden kan.
–mantel, m. ---routs, yr. –pa,ard,
—bock, o. boek , waarin de rekenkunst
o. —pas , m. --penning, m. geld , dat
wordt geleerd. —bond, o. schoolbord,
men iemand ter voortzetting zijner reis gceft.
waarop men leert rekenen. —en 5 b. w.
–pet, m. –rok , m. –Schoen, m.
tellen , met opzigt tot bet getal bepalen : Het
–Spiegel , m. –tijd , m. --twig , o.
eene bij het andere rekenen. Bijeen rekenen.
—vaardig , (-er, -st,) by. gereed tot de
Gij moet mijn , brar ook rekenen. Zonder
mijne moeite te rekenen. Mede daaronder
reis Zich reisvaardig maken. - verhaal,
gerekend. Wat rekent hij voor den wijn, ?
0. —wagen, m. -weer, o. weerigeschikt
voor eene reis. - weg, m. —wijzer, m.
Het eenejaar door het andere gerekend. '"-,
kaart , waarop de afstanden der plaatsen ,
enz. vermeld staan. —zak , m. soort van
zak , waarin men reisgoed , enz. medeneemt :
thans gebruikt men over 't algemeen nachtzakken,
Reize, yr. (mrv.-n,) reis. --en, o. w. met
H., op reis zijn , met Z., zich al reizende van
de eerie plaats naar de andere begeven eene
reis of een' tort doen : Met de post of Met
postpaarden reizen. Kohl heeft in onderscheidene landen gereisd. De minister is
naar het bad gereisd. .Hij reist altijd over
Arnhem, door Zwolle; fig. IN gaat reizen,
d.i. sterven. *- (zich, w.w. zich al reizende in
zekeren toestand brengen : Hij heeft zich
arm ,moede , enz. gereisd. —end , by. die
of dat van plaats tot plaats trekt : Reizende
tooneelspelers. Een reizende troep. - ende,
m. en y r. (des -1), mrv. -n,) soms voor
reiziger. —ensgezind, by. gezind orn te
reizen. —er , m. zie het meer gebruikelijke
m. (ties -s, mrv. -s,)
.
Heiziger.—iger
iemand , die op reis is ; iemand die veel reist ;
soms voor: reisbediende.
"Lek, o. (des -s, mrv. -ken,) gestel van latter),
dat uit twee van boven vereenigde hellteri
bestaat en beneden wordt uitgezet , op welke
dwarslatten men linnen te dro 3 en hailgt ,
droogrek Hang de zakdoeken op het rek.
'1-, dwarslat, waarop hoenders en ander
gevogelte zitten: Naar het rek gaan , Te rek
gaan. De hoenders zitten reeds op het rek.
*-, zie Schotelrak en Wapenrek.
m. lengte, eind wegs: Zij hadden reeds
een' goeden rek afgelegd, *-, rekbaarheid,
rekking : Er is geen rek in dit leer. *-, ren ,
ruk.
loop : Wat nam hij een' rek !
—bank,vr.bank,waarop iets gerekt wordt.
-draad,o. ijzerdraad,enz. dat gerekt word t.

elk ding bij zijne eigene soort optellen : Hij
wordt met het volste refit onder de eerste
dichters gerekend. Ik durf er hem wel onder
rekenen.*-, achten, daarvoor houden , zoo
of zoo beschouwen : Dat zou ik zonde rekenen. I k reken mij dit niet tot oneer,,niet tot
schande.Zich iets tot eene eer rekenen.
achten , het er voor houden : lk reken , dat
het uw pligt is. o. w. met H., de rekenkunst beoefenen : Leert Willem alrekenen ?
Hij rekent goed. Sprw. Buiten den waard
rekenen , zie Rekening; fig. tellen :
Pan een' zekeren dag beginners te rekenen.
Bij maanden rekenen. Reken:eens , hoe, reel
j aren wij Kier alwonen.*-,eene rekening vereffenen: Met iemand rekenen.*-, staat maken :
Ge moet op hem niet rekenen.Reken er op,dat
hij altijd bereid zalwezen , om u van dienst
to zijn. *-. van eene zwangere , den tijd
barer kraam bepalen : Zij rekent tegen
half November , nameiijk dat zij half November zal bevallen ; fig. Zij rekent, d. zij,
is aan de rekening. (Rekenen , b. w.
krabben , klouwen , met asch bedekken: Het
vuur rekenen.) feil , —rout, y r. misslag in de berekening.—ing, yr. (mrv.
het rekenen ; verantwoording van ontvangst
vereffening
en uitgaaf: Rekening doen!
Rekening houden. *-, lijst van geleverde
waren of bewezen diensten: Rekening
den. Eene rekening in orde brengen, opmaken , herzien , afhooren. lets in rekening
brengen , het rekenen. Op rekening
stellen. Naar mijne rekening ; fig. Het gaat
niet naar mijne rekening, d. ik heb mij
misrekend. Eene rekening vereffenen. Sprw.
Zijne rekening buiten den waard maken,
verkeerd rekenen , d.
zich in zijne verwaehtirg 'cur gesteld vinden. Nen vindt
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tie rekening gemeenlijk onder in den zak,
op het eindc vindt men de geledene schade.
vertrouwen Rekening op lets maken.
bepaling van den tijd , wanneer eene
zwangere zal bevallen: Zij was op het einde
hare' rekening. Hare rekening is uit , zij
kart ieder oogenblik in de kraarn komen. Zij
is aan de rekening , zij is zwanger.
o. (des ..s, mrv, -s,) verkleinw. van rekening.
—kamer, vr. eene antoriteit , welke de
rekeningen van ondergeschiktc ambtenaren
naziet, of inkomsten en uitgaven berekent en
best. -kunde,vr. het rekenen. -kuudig,
b y . en bw. hetgene betrekking op de rekenkundeheeft of daarin gegrond is: Eenrekenkundig voorstel.*-, dat over de rekenkunde
handelt: Een rekenkundig werk. in de
rekenkunde bedreven. -kundige, m.en yr.
dep,ene, welke rekenen kan.
(des -n, mrv.
—kunst, yr. kunst des rekenaars.
stig, by. en bw. rekenkundig.
bw. —lei, yr. lei , waarop men
rekent. —les , yr. —meester, m.-oefening, yr. —penning, tn. legpen[ling. —schap, yr. yerantwoording : Geef
rekenschap van uw gedrag. -school,
y r. —tafel , yr. toonbank ; in eene school ,
tafel van rekenaars. —tuig,o.—uur,o.
—werk , o. —wijze, yr.
Jackie o. (des -s, nzrv. -3,) verkleinw.
van rek.
Rekke, yr. (mrv...n.) Lange strik , inzonderh. van een' vogelaar. —keljk, (-er,
-st.) b y . fig. toegevend.
yr. ---keling, y r. het in lane repen
gesneden vleesch van heilbot. —ken, h.
W. door trekken veriengen of uitbreiden :
Help ^ ij die lakens rekken. Bet
rekken , het met tangen , enz. langer en
breeder makes; fig. langer maken , langer
doer Buren : Den tijd rekken. Eene verhandeling rekken. *-, wijder maker' : Rek
die kousen een *- (zich) , w.w.
zijne ledematen al wringcnde uitstrekken:
rekte zich een paar meal, en sprong
toen plotseling nit het bed. * o. w. met
Z., !anger en wijder warden : Het touw
rekt. De laarzen zullen wel rekken. *-,
met H., van paarden , in gestrekten galop
rennen ; fig. van menschen : Gaan rekken,
hard wegloopen. —ker , m. (des -s, mrv.
-s,) —king, y r. —1a,ars , yr. slappe
laars , die rekt. —leer , o. zacht leer ,
dat gemakkelijk rekt. —ster, yr. (mrv.
-s.) —tuig, o. werktuigen , waarvan men
zich bedient om to rekken.
, Rel, m. (des -s,) bet rellen , praat , gerucht :
De rel —len, o. w. met H., snappen, kiappen rammelen. —letje, o. (des
s, mrv. -s,) verkleinw. van rel ; fig. gemeenz.
vertelseltje , sprookje , praatje ; van bier:
onderwerp , waarvan men reit : , A. was ver-

scheidene dctgen het retie je der gansche
buurt. —ling , yr. —muis, y r. eene
soort van groote veldmuis : Te Rome at men
weleer veel relatuizen.
Remketting, m. ketting , waartnede een
wa ken wordt geremd. —men, h. w. sterk
spanuen ; inzonderh. in : Eere teagen remmen, d. een van de widen met een' ketting vastmaken en het Moen slepen ; opdat
hij niet te schielijk van eene helling loope.
—ming , yr.
Remonstrant, m. (des -s, mrv. -en,)
Christen die aan menschelijke leeringen
en voorschriften geen verbindend gezag toeschrijft, —endom, o. (des -s,) Remonstranten.
, by. van dc Remonstranten.
bw. als Remonstrant.
Hempel, enz. zie
enz.
Hen , rn. (des -s, ntrv. -nen,) snelle loop : Op
een' ren loopen. Het paard liep op ,era' ren.
Dejongenis op een' ren de poort uitgesneld.
loopen in eene renbaan : De eerste ren
was niet gelukkig.*Th inzonderb. van de voormalign kampvechters , die met de spies op
elkander aanrenden. —baan 9 yr. lane
effeue plaats om wedrennen daarop te houden , renperk. —bode , m. postbode ,
courier. —diet- o. een dier, hetwelk
tot het hertengeslacht behoort , zeer snel
loopt , in de noordelijke streken van Europa
en Azie leeit , en voor de bewoners dier
streken een allernuttigst huisdier is. -dier-

been , o. o. —dierhoorn, —horen, o. en m. -dierhuid, y r. —dierkop, m. —dierleer, o. yr. —tilerpoot , tn. —diervel o.-diervet 9
0. —diervleesch, o.
Renegaat , tn. (des -s, mrv. -aten,)
iemar d , die zijne godsdienst verlaat en tot
eene andere overgaat ; inzonderh. Christen ,
welke de Mahornedaansche godsd. ombelst.
'tenet, vr. (mrv. -ten,)soort van smakelijken
appel. —je, o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw,
van renet. —tebootn,
Renloop , ren , galop. —nen, o. w.
met H., wanneer de voorduring, en met
Z. , wanneer de plaatsverauderiug bedoeld
wordt , snel loopen , galoperen : Rif is zoo
even over de markt gerend. Zichmoede rennen.
b. W. door rennen in zekeren
toestand brengen: lentand overhoop rennet,.
—perk , o. renbaan ; fig. strijdperk :
het renperk treden. —prijs , rn. prijs
dies men in het renperk behaalt.
*Rensch, (-er, -ste,)bv. in somrnige streken,
voor rijnsch in gebruik , zie Itijnsch.
—held, vr.
Itenspeer , yr. peer die in bet renperk piebezigd wordt. —spel, o., —strijd,
m. tornooispel, steekspel. —strijder 7 tn.
strijder in een renperk.
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Rent

Heus

blijft, overschot : De rest van honderd
Hentambt o. ambt , welks bezigheden
.• h•
gulden. even van vzi en, rest acht. In
bestaan in ha ontvangen en berekenen
rest blijven, het verschuldigde niet geheel
der renten. —ban,r,, by. rentegevend.
voldoen ; fig. Iemand de rest yeven , hem
—e, yr. (mrv. .ii,) van vaste
geheel dooden ; ook : iemand geheel arm of
goederen en uitgezette kapitalen : Geld op
ongelukkig maken. Nzj heeft de rest , hij is
rente of renten zetten. *-, inkomsten van
beschonken ; ook : Hij is dood. —ant , o.
vaste goederen of uitgezette kapitalen : Van
(des -s, mrv.-en,) rest. —antje, o, (des -s,
of Op zijne renten leven. —ebrief, m.
mrv. -s,) verkleinw. van restant. —je o.
schuldbrief, obligatie. —egewenti., by.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van rest ; kliekje.
dat rente opbrengt. —eloos by. dat
--en, —eren, o. w. met H., oyerschieBeene rente geeft: Een renteloos kapitaal.
ten , overblij%en : Bier ziet yij alles, wat nrif
Zijn geld renteloos laten liygen. —en , o.
rest.
w. met H., rente opbrengen : Die kapitalen
renten maar drie ten honderd in het jaar. Hete, zie Reef.
—enier, m. (des -s, mrv. -s, -en,) die van Reten , b. w. (elders bezigt men Heuten
van waar ook : Heute, yr. zie fleet.)
zijne renten of van eigen middelen leeft.
(vlas) in de rente zetten.
enieren o. w. met H., van zijne renten of van eigen middelen leven. —enier- Retig (-er, -st,) by. vol reten of scheuren.
ster yr. (tnrv. -s,) die renteniert. - hef- Hen, m. (van den -, mrv. -en,) mannetje der
honden , rekel. Sprw. Hij bijt reuen en Leven,
fer M. —hefster Yr. die renteniert.
hij laat niemand onaangerand.
—karner, yr. kamer,, waar de renten
worden ontvangen. —meester, m. *Iteufolie yr. raapolie.
iemand, welke de renten van een' ander, 'leak m. (des -s, mrv. -en,.) fijue ilitwaseming , welke de zenuwen van den news
ontvangt bestuurder van iemands goederen.
aandoen: Een liefelijke , aangename ,
—meesterschap, o. ambt van rentleelijke , onaangename , yoede , slechte ,
meester. —schuld yr. achterstallige
brandige, dompiye reuk ; fig. gerucht
renten.
naam : in den reuk der heiligheid stervem
Rep, m. enkel in: In rep en roer, , zie
In yeen' yoeden reuk zijn , geen' zeer goeden
Hoer.
naam heb-hen. Ik heb er den reuk al van weg,
Repel, m. (des mrv. -s,) vlashamer ; in
ik heb het reeds ontdekt. het zintuig ,
Gelded. enz. plank met regtop staande
waardoor men die fijne uitwasemingen
ijzeren punten of tanden , door welke men
bemerkt err onderscheidt : Zij heeft geen'
vlas haalt, om er de knotten of to trekken.
aar,, m. (des -s, mrv. -s,) - aarster, reuk, een' fitnen reuk. *-, reukwerk.
—altaar , o. altaar, waar retikwerk
yr. (mrv. -s,) die repelt. —bank , yr.
geofferd wordt, —bal m welriekende bal.
repel. —en , b. w. beuken , schillen ; in
—doos yr. doos met eenig welriekend
Gelded. enz. ontknotten , (vlas) van de
vocht , enz. —etoos, (-zer, -ste.) by.
knotten hevrijden : Is het vlas reeds gereweinig of geen' renk gevende niet kunnende
peld? *-, o. w. met H., wanneer de voortchr,
milker). —eloosheid, y r. —llesehje,
ring, en met Z., wanneer de plaatsverandering
of fieschje met reuk. —je o. (des -s, mrv.
bedoeld ord t , k lauteren. —tand m.
-s,) verkleinw, van reuk : Er is een reukje
—tje, o. (des -s, mrv. -s,). verkleinw. van
aan dit vleesch, het is niet frisch. —in esrepel.
ker —menger m. vervaardiger van
Reppelijk , by. waarvan men reppen kan.
reukwerk. —peer , vr. reukhal in den
pen (zich), w. w. zich spoeden : Dept et
vorm een!r peer. —poeder, - poeijer,
Jongens. *-, b. w. aanraken aatiroeren,
0. welriekend poeder of poeijer. stof,
doch enkel nog over in : Ongerept.*-, b.
vr. stol, elke den reuk geeft. —vat, 0. vat
en o. w. met aanroeren , tot het onderwerp
met retikwerk. —water , o. elriekend
van een gesprek maker): Die zaak
water, b. v. eau de Cologne. — werk ,o.
werd niet yerept. .Niemand heeft er ran
allerlei welriekende dingen.. —werker,
gerept. Er werd met geen woord van gerept.
m. reukmaker. —zenu.w, yr. zenuw,
Itepubliek , yr. (mrv. -en,) gemeenebest.
door middel van welke men ruikt : &pie
- bliekje,o. (des-s,rnrv. -s,) verkleinw. van
reukzenuwen zijn verstompt.
republiek. —blikein, m. (des -s, mrv.
-en,) voorstander van den republikeinschen Hens, m. (van den'-, mrv. -zen,) persoon van
buitengewone grootte en sterkte : De reus
regeringsvorm. —blikeinsch , by. van
Goliath.*-,in bet dagelijksche leveu.zeer groot
eenerepubliek , gemeenebestelijk ; de repuen sterk mensch : Hijis ecn ware rens. 4E-,
bliek genegen, gemeenebestgezind.
groot dier, enz : De oltfant en de walvisch,
Respijt, 0. (des -s,) uitstel Geef mij nog
die reuzen under de land- en waterdieren.
drie dagen respijt. —dag , m. dag van
Een reus onder de bergen. —achtig
uitstel.
(-er, -st,) by. ongemeen groot of if tgestrekt
Rest, vr, (wr y . -en,) hetgene van icts over95
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Reut
Een reusachtige vent. Een reusachtig
plan. —aehtigheid, yr. —je , o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van recs.
Reute, zie Rete.
mReute, vr. in Gelderl. , enz. rates zonder
den bonig , waaruit men het was bereidt.
Iteutel m. (des -s,) het geluid der adembaling van dengenen , vti lens longpijpen met
slijm of blued gevuldzijn,b.y. bij een' stervende : Den reutel in de keel hebben. —aar,
m. (des -s, mrv. -s,) —aarster, yr. (mrv.
-s,) grompot, knorrepot ; snapper , babbelaar.
—en, o. wit, den reutel in de keel hebben:
De zieke reutelt al. morren , grommen ,
knorren ;kakelen , snappen.
Reuter, zie Reten.
Reuter, m. (des -s, mrv. s,) zeef. tje,
o. (des -s tnrv. -s,) vezkleiuw. van
reuter.
Reutje ct. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van reu.
*Reuvekoek m. raapkoek: Geeft
reuvekoeken of raapkoeken ?

Reuzebeeld ,
bed , o. --- been,
o. —berg, m. —boom, M. —bosch,
gebergte, o. —geslacht,
yr.
o.-hand, yr. -kind, o. —kracht, yr.
Reuzel, m. en o. (des -s, mrv. -s,) vet in een
varken , inzonderh. wanneer het uitgesmolten
is : ills de boter duur is , eten de boeren
des winters reuzel op het brood; fig. vet in
het menschelijke ligeltaam : 111ijn reuzel
smelt in mijn van de warmte. -koek,
m. boom reuzel. —pot, m. —tje, o.
(des s-, "inv. -s,) verkleinw. van reuzel.
—vet, o. varkensvet. —worst, yr. worst,
die ten deele met reuzel gevuld is.
Reuzeplan, o. reusachtig plan. -slang,
yr. —stay, m. —strijd, m. —tent-

suer , m. —voet, 0. —weg, m.
—werk, m.
Benzin,. vr. (mrv. - nett.) vrouw of dochter
van een' revs; fig. vrouw of meisje van
buitengewone grootte : Er is op de kermis
eene reuzin te zien.
Revelaar, m. (des -s, mrv. -s.) —aarster, y r. (tam -s,) die revelt. —en , o. w.
met H.,suffen. —ing, yr.
Eleven, b. w. scheepsw. enkel in : De zeilen
reven, eene reef in het zeil doer.
Rhinoceros, M. (van den -, mrv. -sen,)
neusborendier. —vogel, rn. trompetvogel.
Rib yr. (met,. -ben.) een %an de durine gebogene beenderen , welke zich van de ruggegraat naar de zijden des ligchaams uitstrekken en de borstholte vormen : De langc
ribben , (bij menschen) de zeven bovenste ,
die met het borstbeen verbonden zijn. De
korte ribben, de vijf onderste, welke al
korter en korter worden ; fig. gemeenz. Dat
stoot mij op de ribben, dat bindert mij. Dat
kleeft aan de ribben, dat versterkt. Dat

zet moat op de ribben , dat, volt de heurs,
remand op de ribben komen , lentand
de ribben smeren , hem a frossen. Iemand
op de ribben stooten , hero aanporren.
bij stagers, ribbestuk : Eene gerookte rib.
*-. donne balk ; krowhou t aau een
hetgetie met eene rib in rem dierlijk I igehaam
cenige gelijklieid !weft : Ribber -van oude
gewelren , van meloenen , ran blad,ren.
—be, vt. (mrv. -n ) —beling, m.
(des -s. mrv. -en.) een appel Graauwe
ribbelingen. —ben, b. w. van ribber'
voorzien , doell enkel gebruikelijk iu het verl.
dw., zie Geribd. --benba,nd, mm,.
band met ribben om een bock. -benlage,
bestuk , o. bij slag. sink
yr. zoldering.
vleesch met ribben. --betje, 0. (des -s,
mry verkleinw. van rib; inzonderh. van
varkens, kalveren enz. —bevlies, a.,
inwendig vlies der ribber,. —bezakken,
b. w. (ik ribbezak, enz.,) gemneenz. op de
ribber, stooten aanporren aandrijvett , hetzij
met slaan en stooten , of anderszins : Men
nowt hem gestadig ribbezakken. —bezenuw , yr.
Rid, rn. (des -s.) loop van een paard in een'
wedren. Zie —tier, m. (des -s, 1111rV.
-s,) eigenlijk iemand , die rijdt ; doelt in de
gewone heteekenis waren de ridders der
middeleenwert adelijke ruiters , matinen van
boogen of lagen add , die in de oorlogen met
zwaard co laws te paard dieriden en tonne
sehildknapen en kneelits medenamen , en
voor bet overige op bonne burgten , enz.
onbeperkte heerett waren. Hun stand was
hooger dan die van gewone edellieden , want
een ridden. werd niet geboreat maar gentaakt,
en moed en beleid alleen baanden hull den
weg tot de onderscheiding , die Irmj genoot.
Schildknapen enz. waren hunne dienaren en
geleiders, en , om zoo to zeggen , hunne
leerlingen , die, wanneer zij het verdienden
door bun' beer of door een' 1,orst geridderd
werden, d. i. door een' !net cent zwaard
onder zekere plegtigheden lot den ridderstand
verheven werden : Een dolende ridder, een
ridder , welke aventuren ging. zoeken. Don
Quixote werd de ridder der droevige figuur
ge/teeten. Een ridder van de droevige
figuur,, ientand , die er ellendig uitziet.
tegenwoordig , lid van de eene of andere orde:
.Ridder der orde van den 1Vederlandschen
leeuw. Een Malthezer ridder, zie Ridderorde. eigenaar van een adelijk
goed welks vorige bezitters te paard in den
krijg trokken : Beschrevene Ridders op den
landdag. remand ridder slaan , hem onder
zekere plegtigheden tot den ridderstand
verbeffen ; fig. Bidder te voet worden , in
ongunstige omstandigheden komen —akademie, vr. ridderschool. —bank , yr.
bank , waarop de ridders ; en verder de
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Ridd

Rigel&

hem moed geven.*-, le6r,, hetwelk den bak
personen van lagers adel , bij zekere gelegen7,
van een rijtuig draagt : Een wagen op
heden zitting nemen ; fig. deze personen
riemen of veiren.*--. een geldriem : llij had
zelven. —boek, o. boek , waarin over
duizend gulden in zijn' riem. *-, roeispaan :
ridders gehandeld wordt. —lburgt, yr.
De riemen zijn gebroken. Sprw. Eerst in de
burgt van cen' ridder. —dienst, y r. dienst,
boot, keur van riemen, die eerst komt, heeft
welke een ridder van zijn riddergoed den
gelegenheid om datgene te kiezen , wat hem
leenheer moet bewijzen. —eed, m. —en,
het beste aanstaat. Men moet roeijen met de
b. w. boertig, ridder maken Wanneer is W.
riemen , die men heeft , men moet de middegeridderd? —gebruik, o. -gedicht,
len , die men heeft , op de nuttigste wijze
o. —geest, m. geest of gezindheid , Welke
gebruiken. /emand op zijne riemen (wieken)
den ridders in de middeleenwen eigen was.
laten drijven. *-, pak van twintig bock pa—geschiedenls yr. ridderroman.
pier : Zend mij zes riem schrijfpapier. Hebt
—goed, o. goed , welks bezitter den leengij nog eenige riemen groot mediaan?
heer ridderdiensten moet bewijzen. —hof,
o. woning, enz. van een' ridder, -kasteel
—bank, yr. roeibank. —beslag, o.
beslag van een' riem. —blad o. blad van
0. —leen, 0. riddergoed. —lijk (-er,
een' roeispaan. —gat , o. gat waarin de
-st,) b y. en bw. een' ridder betamende , als
roeispaan steekt. —goed, o. drukwerk ,
een ridder ; fig. dapper, moedig, koen.
dat bij den riem verkochtwordt.-Iklamp,
—lijkheid , y r. —mantel, m. —orm. klamp , waarop de riem ligt. —maker,
de, y r. weleer stand der ridders ; thans , nu
er geene eigenlijke ridders meer zijn , slechts
m. gordelmaker. —pje 9 o. (des -s, mrv.
nog ten deele eenige oude adelijke orden , die
-s,) veekleinw. van riem. —slag , in. slag
overblijfselsn der riddertijden zijn , zoo als
met den roeispaan.
orde van Malt/La, ten deele de aan de hoven /Vet, o. (des -s, mrv.-en,) naam van eenige
gestichte orden, welke aan adelijke en burgergewassen , die in vochtige streken groeijen en
lijke personen als eene onderscheiding gegemeer of minder zware , hooge houtachtige
yen , en welker leden ridders genoemd worveelal holle stengels hebben : Een huis met
riet dekken. Riet snijden. Zie ook Sulden , b. v.: De orde van den Kouseband. De
orde van den Nederlandschen Leeuw.
kerriet. Sprw. Hij zit in het riet , en
maakt pijpjes, hij maakt van de gelegenheid
—pligt , m. —roman, m. —sehap,
o. (des -s.) de waardigheid van ridder. yr.
gebruik , om zijn voordeel te doen. Zijn
(mrv.-pen,) al de leden eener ridderorde : De
scheepfen in 't riet sturen, Alles in het riet
ridderschap ven Gelderland. —sehaar,
laten &open., zijne zaken verwaarloozen.
rietpijpje ; rietstok: Een Spaansch riet.
yr. —schild, o. —school , y r. eene voor
—achtig, by. —akker, m. -band,
j onge edellieden aangelegde school, waar zij
in de voor bun' stand noodige wetenschappen
m. band van riet, m. —bos
onderrigt worden, —slag, m. slag met
m. —dak,o. rieten dak. --dekken, m.
het plat van het zwaard op den schouder,,
—dijk, m. dijk van riet. —en, onverb.
waarmede vroeger iemand tot ridder werd
b y . van riet: Een rieten dak.
geslagen. —slot , o. ridderburgt. —spel 9
o. —gras o. naam van onderscheidene
rietachfige gcwassen. —je, 0. (des -s, mrv.
0. steekspel. —spoor, y r. spoor , gelijk
vroeger door ridders werd gedragen ; fig.
-s,) verkleinw, van riet, —knods, yr.
een geslacht van planten , waarvan sommige
rietstok —kolf, vr. riettop, rietpluim.
om de bloemen worden gekweekt. -stand,
—mat, y r. —musch, y r. eene soort van
in. stand of waardigheid der ridders ; de
musch , die in het riet nestelt. —peer,
yr. zekere groote peer, die puntig nitloopt.
ridderschap. —teeken, o. —togt m.
krijgstogt van voormalige ridders. —ver—pijp, y r. rietfluitje. —pluim, vr.
Fn. —snip, y r. watersnip.
haal, o.
Ridje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
—stok, m. riet ; wandelstok van riet.
rid. —meester, enz., zie Ritmees—suiker, yr. —top, m. rietpluim.
ter, en z.
—voren , zie uiselivoren,-veld,
Ridsch , Ridseleu, enz,, zie Kitsch,
o. —vink, m. vink , die zich in het riet
Ritselen, enz.
ophondt. —vorsch in. kikvorsch, die
Rieken, zie Ruiken.
zich in het riet ophoudt.
:Rem, m. (des -s, mrv. -en, en in sommige
0., zie Reef.
gevallen -,) eene lange en smal le strook ,
Rif, 0. (des -5, mrv. -fen.) eene Lange smaile
over 't algemeen weinig dikte beefs: lets aan
zand- of rotsbank in zee : Wij strandden op
riemen (d. kort en klein) st-tijden.*-, inzoneen ri I. geraamte : Al het vleesch is van
het IV afgeteerd.
derh. eene strook van leer, gordel :Een' riem
ore het lijf hebben. Sprw. Uit eens anders Rigehel,vr.(rnrv.-s,)lijst,rak:ffet staat op de
rigchel.*-,bovenste rand ; zware lat.-tie, o.
leer is hetgoedriemen snijden, zie Leer;
(des -s, mrv. -s,) verkleinw, van rigeheli.
fig. lemand een hart onderden riem sicken,

- 756 Rigt
Rigten, 1). w. eene regte strekking aan iets

Rijkd
rijder.*-, eene goudmunt van omstrceks

gevent Hij rigtte zijn geweer op het venster.
Langs de huizen gerigt staan. Rigt u .1 Het
yeschnt rigten. Zich overeind rigten. Zich
naar den wind rigten. Zijn' gang naar .. .
rigten. Zijn gebed tot God rigten. Het
woord tot iemand rigten ; fig. Zich naar
iemand rigten ,doen wat iemand verlangt.
Zich naar iemands bevelen rigten , iemands
bevelen opyolgen.*-,zie Regten. —er
zie Regter. In doze beteekenis kan men
rigten en rigter als verouderd aanmerken.
—ig (-er, -st,) by. en bw. juist : Eene
rigtige betaling ; fig. Het is daarniet rigtig,
het is daar niet , zoo als het behoort, er
spoken, dieven, enz. Het is in zijn hoofd met
rigtig , het schort hem in de bersens. Velen
lieuren dit woord als Hoogduitsch af. —igheid, yr. —snoer, o. meetsnoer fig.
regel voor iemands gedrag. —te, %I.. in
sommige strekeri, kortere wed. dock enkel in :
In de rigtte gaan , een' korteren weg nemen.
altij , yr. (mrv. -en.) reeks van naast elkander
geplaatste voorwerpen : Eene rij boomen ,
soldaten , hnizen. Op eene rij zetten ,
staan. *-, lat . waarvan zich metselaars
bedienen, on) de steenen behoorlijk te
plaatsen : Wear is mijne rij ?
Rijbaan, vr. eene groote effene en lange
plaats waarop paarden worden gedresseerd en
personen in de rijkunst onderwezen ; baan
voor sehaatsrijders op het ijs : Nen veegt eene
breede rijbaan op de buitengracht.
Rijden, o. w. met H, wanneer de voortduring en met Z. , wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt, op den rug van
eel) dice zitten of vervoerd worden: Op een'
kameel , een paard, een' os , een' muilezel ,
een' obfant rijden. Te paard rijden.
Leeren rijden. In een' draf of stapvoets
rijden Zijt ge dezen weg meer yereden P
Hebt gij sneer op dit paard gereden? *-, op
of it) een' wagen , enz. zitten en vervoerd
worden: Wij reden in eene slede naar Zwolle.
Rijdt ge met de post ? Op schaatsen rijden.
rip stelten rijden , d. gaan ; fig. Het hems
rijdt op stelten , alles is in de war of ongerust. Op de tong rijden, het voorwerp der
gesprekken zijn. Eene koude koorts rijdt
over mijne leden.kwelt rijdt er voor,
hij is er aansprakelijk voor. 4-, van een
schip, °:zie linker. '1E-, b. w. op een rijtuig
vervoeren : Iemand naar Hoorn rijden.*-,
van het parcn der vischen: Is het nu de
tijd dat de snoeken elkander rijden ?
door rijden in zekeren toestand brengen,
als : Zich moede rijden. Den wagen omrer
rijden ; fig. De kledren van't lijf rijden.*-,
rijden op : Een paard rijden. *-, voor zijn
rijtuig hebben : Hij rijdt vier schimmels.
—er, m. (des -s, mrv. -s,) persoon , die
rijdt; zie ook l'aardrijder,Schaats-

f 14.00 waarop een ruiter is atgebeeld:
Drie halve rijders. enz. zie
Rijkales , enz.
Rijf, y r. (wry. -veer,) hark; rasp.
Rijfelaar, rn. (des -s,mrv.-s,) dobbelaar ;
inzonderh. degene welke eerie speelbank
houdt. —beker, m. dohbelbeker.
--bord o. dobbelbord. —en, o. w. met
11, dobbelen. —spel o. dobbelspel.
—treehter, in. rijfelbeker.
Rijgdraad, m. draad waarmee iets wordt
geregen , elders besdraad. —en, ongeL b.
w. (ik reeg, geregeri,)doorboorde voorwerpen
op eene rij aan een snoer vastrnaken: Koralen
rijgen met een snoer door p,aatjes vast makeir Een keurslikrijgen. Zich rijden,
d. een keurslijf rijgen ; van bier : Zij rijdt
zich (d. haar keurslijf) te sterk. met
holle steken vastnaaijen , b. v. de veering op
de buitenstof,, elders bessen geheeten.
--lacers yr. —lijf, o. op het land vaak
tot rielf verkort, keurslijf.
yr.
rijgriestel. —naald, naald , waardoor
men den veter steekt. —nestel, m. rijgveter. —pen, —pin, vr. rijgnaald.
—snoer o. —veter, m. veter waarmede iets word!, toegeregen.
Rijk, o. (des -s, mew. -en,) heerschappij
regering : Zijn rijk is nit , hij regeert niet
meer. *-,de geheele omvang van alles , waaraan eene heerschappij onderworpen is : Het
rijk van Nijmegen, van Aken, het gebied
dier steden. 4-, al , wat aan een gekroond
hoofd, keizer,, koning , enz. onderworpen is:
Het Fransche rijk. *-, inzonderli. hetgene
vroeger aan de heerschappij van den Duitschen
Keizer onderworpen was: Het Duitsc he rijk;
van hier eene menigte samenstellingen b. v.
rijkstroepen, rijksvorst , rijkswet, die geene
nadere verklaring behoes en. de vereeniging
van alles , wat tot eene soort behoort : Het
rijk der natuur, alles wat de riatuur oplevert;
van hier : De drie rijken der natuur zijn:
het dierenrijk, het plantenrij k en bet mineraalrijk , ook het delfstoffelijk rijk of het
rijk der delfstoffen geheeten.
- s,) zeer rijk
R,ijkaard, m. (des -s,
man.

Rijkales, y r. kales. waariu men rijdt
tegenstelling van postkales.
laijkdorn, m. (des -5, mrv. -men,) rijkheid
Zich op zijn' rijkdomberoemen.*-, overvloed
van aardsche goederen : Hijbezit ;route rijkdommen ; fig. overvloed van ;Indere dingen ,
welke als good worden beschouwd : De

rijkdom der barmhartigheid. De rijkdom
eerier tail. —elijk , (-er, -st,) overdadig,
verkwistend : De keukenmeidis te rOketijk.
ruim, overvloedig. *-, bw. verkwistend ;
in eene ruime mate , overvloedig.
-elijkheid, y r. overdadigheid -tiling,
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m. en y r. (des mrv. -en,) rijkaard , rijke.
—en, b. w. verrijken. *-, o. w. met Z.,
rijk worden. —heid , yr.
HijIknecht,m. knecht, welke bij de rijpaarden wordt gehouden en zijn' beer ter
bediening narijdt. vr. koets ,
waarin men rijdt, tegenstell. van draagkoets , enz.
Rijksacht, yr. verbanning uit het (voormalige Duitsche) rijk. —adel , m. — adelaar m. –advokaat , m. -ambt,
o. –ambtenaar, m. –appel, m.
een hot met een kruis. —belang, o.
–bende, y r. –bestuur, o. –bewind , o. –bodem m. –burger,
m. –burggraaf, m. –daalder,
m. muntstuk ter waarde yap f 2,50. -dag,
m. vergadering der standen des rijks , b. v.
weleer te Regensburg. —gebied, o.
–genoot, m. en y r. –gezag, o. -gezinde, m. en yr. -graaf 9 m. -graaf@chap , o. – gravin y r. –halve,
bw. van wege het rijk. -heerschappij,
yr. –hofraad, m. –hovenier, m.
–kamerheer, m. –kreits, m.
–kroon, yr. –leen, O. –leger,
0.—oord, m. weleer een vierde van een'
rijksdaalder. —oorlog, m. —opperhoofd, o. –opvolger,m–opvolging, y r. –prinses, y r. –raad , m.
–schepter, m. –stad, y r. –staf,
—stenden, m. nary standen of staten van
bet rijk. —troepeu 9 m. mrv. —veearts , m. -vergadering, y r. -yolk,
o. –vorst, m. –vorstendom o.
_vorstin y r. —vrij b y . slechts aan
den Duitschen keizer onderworpen ; weleer
titel van den onmiddellijken rijksadel. -wet,
y r. zorgen, yr. mrv.
Rijkunst, yr. kunst der paardrijders.-kussen, o. —laars, yr.
Iftijm m (des -s,) rijp.
Rijm, o. (des -s, mrv. • en,) overeenstemming
in klank , welke de eindlettergrepen van twee
woorden hebben, en deze gelijkklinkende
eindlettergrepen en bare woorden: Staand
rijm , b. v. begin , rer:uim. Slepend rijm,
b.v. liegen, vliegen. lien mag om het rijm de
taal niet re, valschen. *-, rijmende dichtregelen : Hebtgij de rijmen van C. gelezen?
—ader, yr. dichtader. (Rijmantel,
m. mantel , dies men te paard omheeft.)
o. rijmend dichter. -dichter,
m. —eittar, in. (des -s, ,nrv, -s,) —elaarster, yr. (mrv. -s,) die rijmelt. —elarij, yr. (mrv.-en,) het rijmelen ; slechte
verzen. —elen, o. w. met H., slechte verzen
maken. —eloos , b y . dat niet rijmt:
melooze verzen. —en, b. w. woorden in
eindklank doen overeen stemmen
rijmt
hak op bok.
verzen maken met zulke
eindklanken.*--; o. w. met II., in eindklank

Rijp
overeen stemmen : Vorst en worst 'linen,
dock vol en mol niet ; fig. overeen komen ,
stroken : Zijne daden rijmen niet met zijne
woorden. —er, in. (des -s, mrv. -s,) die
rijmt; fig. ellendig dichter. — erij , yr.
(mrr. -en,) het rijmen ; het gerijmde.
—klank, m. rijm. kunst, y r. kunst
om rijmende verzen te maken. —lust, m.
lust tot rijmen. —pje, o. (des -s. mrv. -s,)
verkleinw. van rijm ; fig. onbeduidend vers.
m. rijm. —ster, yr. (mrv. -s.)
—werk, o. dichtwerk. —woord, o.
rijmend woord, rijm. —1,voordenboek,
o. woordenboek, betwelk de rijmwoorden
eener taal bevat: Witsen Geigsbeek heett
een rijmwoordenboek geschreven.
Rijn, m. (des -s.) eigennaam eener bekende
rivier. —bezie, yr. bes van den kruisdoren ; kruisdoren , wegdoren. —bezieboom, m. kruisdoren. —bloem,
y r. roerkruid. —boot, y r. — dal, o. dal,
waardoor de Rijn loopt; dal aan den Rijn.
— graaf, m. rijksgraaf, wiens graafschap
aan den Rijn ligt. —graafschap, o.
graafschap aan den Rijn. —gravin, yr.
—land , 0. land aan den Rijn; eigennaam
van eene landstreek in Holland. —lander,
m. (des -s, mrv. -s.) bewoner van een of van
Rijnland. —handset, by. tot een Rijnland of tot Rijnland behoorende; van hier :
Een Rijnlandsche voet,(vroeger in ons land,)
eene der tneest gewone lengtematen , die in
twaalf duim en de duim in twaalf strepen
verdeeld is. —oever, m. —sch, (-er,
-ste,) b y . van den Rijn komende: Rijnsche
of Rensche wijn,00k Rijnwijn, even als Moezehvijn. De Rijnsche gulden ; fig. dewijl de
Rijnwijn zuurachtig van smaak is, heeft het
woord — schoon voornamelijk in dit geval —
de beteekenis van z u u r a c h t i g aangenomen
en wordt dan niet zelden rins ch of r en s c h
gesproken en geschreven : Die peren hebben
een' Rijnschen smaak. —Reid, y r. ook :
Renschheid, rinschheid. —schip, o.
—schipper, m. schuit, 'Yr;
—streek, yr. landstreek aan den Rijn.
—stroom, m. —vaart, y r. vaart op
den Rijn. —verbond, o. een thans niet
meerbestaand verboud , dat order Fransche
leiding de Rijnvorsten na de opheffing van
bet Duitsche rijk sloten , en waaraan ook
andere vorsten , b. v. de koning van Beijeren,
van Saksen , enz. deel namen. vorst, m.
vorst aan den Rijn. —water. o. —wijn,
m. Rijnsche wijn. —wilg, mondhout ,
liguster,, keelkruid. — zalin , m. zalm , the
in den Rijn wordt gevangen. —zwalniv,
y r. oeverzwaluw.
Rijp , m. (des -s.) ligte uitslag, waarmede
eene geringe vorst alles bedekt , rijm , beyrozert dauw.
Rijp, (mrv. -en,) rups.
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(-er, -st,) by. van vruchten en gewas-

Rimp
y r. —emeel, o. —en, onverb. bv4
—etaart, y r.(Itijstier , m. springbul.
—korrel y r. —land , o, —meel o.
—melk, y r. —nat , o. —oogst, m.
—pannelkoek m. —papier, o. papier van rijst. —podding, m. —soep
yr. —taart , Yr. —veld , o. —oink
—vogel m. zeker vogeltje, dat zich met
rijst voedt. --water, o. —worst , yr.

sen , die van den stam geen voedsel meer
noodig hebben , en ten aanzien van grootte
en voortreffelijkheid ten voile ontwikkeld
zijn Rijpe appels , bessen , druiven , kersen. Sprw. Vroeq rijp ,vroeg rot , vroeg wijs,
vroeg zot ; fig. tot de jaren der huwbaarheid
gekomen: Voor het hnwelijk rijp
tot genoegzame volmaaktheid gekomen: Eene
rijpe zweer. Rijpere jaren. Die onderne—zak , m.
ming is noy seenszins rijp. bw, zie Itijswaard, m. met rijs beplante waard.
Itijpelijk.
—werk , o. werk van rijs vervaardigd.
Rijpaard, o. paard , waarop men rijdt, Ripen, ongeli, b. w. (ik reet , gereten,)
tegenstel!ing van trekpaard , enz. —pad ,
scheuren, vaneen rukken : In stukken rijten.
o. pad, waarop men rijdt, tegenstelling van
Vaneenrijten.Viteenrijten.*-, o. w. met H.,
voetpad, wandelpad.
scheuren , splijten.
bw. fig. naar eisch : lndien ge de Rijtijd, m. tijd , wanneer de visschen
zaak rijpelijk overwogen had!, zoudt ge niet
rijden.
zoo spreken. — en,o.w.. met Z.,eene genoeg- Itijtje, o.(des-s,mrtr. -s.) verkieinw, van rij.
zame volkomenheid bereiken , om geplukt of
o. voertuig op wielen : Rijtuig
geoogst to worden ; fig. eerie genoe8zame
Louden. , o. (des -s, mrv. -s) verkleinw.
volkomenheid tot het gebruik bereiken : De
van rijtuige —anaker,,m. —schilder,,
jeugd rijpt vroeger,, dan voorheen. b.
m. —verhuurder, m.
w. rijp maker).
Rijven , ongel. en gel. b. w. (ik reef , geneRijpen, onpers, w. met H.. ligt vriezen: Het
ven,) harken ; inzonderh. raspen : Heeft de
rijpt alle nachten.
meld suiker gereven?
yr. het rijp zijn.
ltijwagen , m. wagen, welken men rijdt.
Itijping , yr. het rijpen.
—weg, m. —zadel , m. tegenstelling
Rijrok m. rok, dies men aanheeft , wanvan pakzadel.
neer men rijdt.
*111,ijzebos , m. takkebos. ---mijt, yr.
IBMs, o. (van het -, mrv. -zen,) jonge dunne
mijt of stapel rijzen of takkebossen.
boomspruit of boomspruiten ; van bier in Itijzen, ongel. o. w. met Z., (ik rees, gereGelderland , Overijssel , enz.: Rijzen , snoeizen,) hooger worden : Het water rijst , vast.
bout awl bossen gebonden , waarrnee bet
opstaan; Zij rees ijlings overeind. 4c,
vuur wordt gestookt : Drie vim rijzen.
opkomen , ontstaan : Er rees een storm ; fig.
plantsoen , inzonderh. van wilgen telgen ten
Vit de oneeniyheid der pronvincia rees een
gebruike van mandemakers , enz. : Ik wil dat
storm. opstiken : De zon rijst tat de
land met rijs bepoten. Sprw. Jong rijs kan
kirnmen ; fig. De haren re:en mij to berge,
men buigen , maar geene oude boomen, in
zie Berg. De rijzende zon aanbidden ,
de jeugd is de mensch buigzamer, dan in zijn'
do bovendrijvende partij buldigen. *-, zich
verderen leeftijd.
—bank, yr. rijsdam.
opdoen , verschijnen; in prijs klimmen : De
—bezem m. bezem van harken rijs.
boter rijst. De markt rijst. De effecten
—boompje, o long boompje. —bos, rn.
zijn gerezen.*-, van deeg enz. gisten : Het
takkebos. —bosch, o. bosch van rijs.
deeg riist. Gerezen pannekoek. *-, o. als :
—bundel, m. bos takken.
Het rijzen van een' berg , de karit of belling.
Itijschaaf, yr. soort van groote sciiaaf.
—end , by. van wijn , koppig ; zuurItijschoen m. schoen , waarmee iemand
achtig.
rijdt. —school, yr. school , waar de *Itijzeverkooping, vr. verkooping van
rijkunst wordt geleerd.
takkebossen of rijzebossen.
o.w. met H , van graangewassen, Itijzig,(-er,-st.)bv.lang en slank.—igheid
tle korrels laten uitvallen. *-, met Z., van
yr. slankheid. —ing, yr.
graankorrels , iritvallen.
Rikkekikken , o. w. met H., bet geluid
Itijshout, o. Mein bout , rijs , takken.
der kikvorschen doer hooren Hoor de kik—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
vorschen eens rikkekikkert.
rijs, takje , roedje.
o. w. met 11., beven , inzonderh. van
Rijspoor, o. wagensFoor
yr. spoor van
koude of afkeer: Zij rift van koude. - ling,
een' ruiter.
y r. (mrv. -en,) beving; trilling.
Itijst, y r. eene half doorschijnende voedm. (des -s, Wars, s,) onregelmatigc
ptooi : Dat ledr is vol inzonderh .
'lame graansoort der warme landen.
—a,ar, y r. —akker m. —ba,a1 , yr.
in het vel van een mensch : Zij heeft nog
—ebrij , rn. brij van rijst en melk.
weinig rimpels (in het gezigt). —achtig,
ebrood, o.
zie Itimpelig. —en , b. w. plooijen
m, -egort
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liamentrekken: Zij rimpelde haarpoorhoord.
-. 0. w. met Z., rimpels krijgen Dat perkement rimpelt ; fig. lint besriesen : De sloot
is digt gertmpeld. —ig, (-er, -st,) by.
gerimpeld : Een rimpelig olld
Eene
rimpelise
Dit Heed zit rimpelig.
—igheid, vr. —ing-, r. —tje , o.
(des -s, mry -s,) verkeinw. van rimpel.
ring , rn. (des -s, mrv. -en.) kring : Er is
een ring om de maan ; van flier : zekere omtrek, bil'l' et) welken de predikanten eenesoort
van vereeniging vormen : De ring van Assen.
*-, een cirkelvormig ding van metaal, borer, ,
hout, enz. : Zij had pen, kostbaren ring aan
den vinger. Sprw. Al drag st een aap een'
gouden ring. het is en blijft een leetijk ding,
wie leelijk is , die vsordt door weidschen tooi
niet schooner. *-, weleer in de steekspelen :
Naar den ring steken, in vollen ren met laps
of speer naar een' opgehangen' ring steken.
eerie vervuring in ciken bout. —band ,
m. in de ontleedk. een band , welke als eene
smalle strook aan ieder gevvricht van den
vinger ligt. —bord , o seheepsw. rahout ;
zeker speel t trig , —bout , tn.
bout met ee:,' ring aan het eerie einde.
—dijii, tn. dijk ow eene lags streek.
—doosje, 0. doosje ter berging van ringer'.
—duif,, yr. duif met een' Witten kring om
den hats ; dirif met een' zwarten kring orn den
hats. —musch , yr. musch , die zich in de
bosschen ophoudt. —elooren , b. w. (ik
ringeloor,, ens.) gemeenz. iemand naar
zijne hand setter) : Ik laat mi.) door hoar niet
ringelooren. —en, o. w. met H., gemeenz.
een' ring of ringer! dragon. —etje, o. (des
-s, mrv.
verkleinw. van ring.. -.-kas ,
yr. kas , waarin de steel ' van een' ring wordt
gezet. —koffertje , o. ringdoosje.
maliekoleier. —kraag,-hol—der, tn. bij
drenstdoende officieren , klein zilveren schild,
hetwelk door hen op de horst wordt gedragen
en een overblijfcel is van den voormaligen
kraag aan het harnas , die rondom den hats
ging. —loop , in. het steken naar den ring.
—muur, fn. mum- rondom iets. —rups,
yr. rups , die hare eijeren in ringen om de
takken legt. —sbestuur, o. bestuur van
een' ring (van predikanten). —sloot vr.
omringende sloot. —spier, vr. ringvormige
spier. —svergadering, vr. vergadering
van de predikanten eens rings. —swijs
by. en bw. ringvormig. ---vinger m.
vinger naast den pink. —vormig, by.
—worm , rn. een huiduitslag in den
vorm van eene ring.
Kinkel, m. (des -s, mrv. -s,) ringetje of
plaatje van eenig metaal , waarmee geluid
wordt gemaakt : De kinderstoel is goed
van rinkely voorzien. —bel
yr.
kinderbel met rinkels —bom
yr.
zeker speeltuig, soort van trommel met

rinkels. —en o. w. met H., met rinkels
spelen ; rammelen : De ,sebrokene glasruiten
rinkelden door het vertrek. —rooijen
0. W. ' net 11., (ik rinkeirooi , enz. ) onder laid
getier on dswerven: Langs de straten rinkelrooijen. —rooijer,, m. (des -s, mrv. -s.)
—rooister , yr. (sari. -s.) spel o.
spel met ritikels.
Rinket, o (des -s. titre. -ten,) luikje in eene
s!itisdeur. —je,o (des-s, mrv. - s,) verkleinw.
van rinket.
Itinkinken o, w. met H., een geluid
waken als brekend glas. b. w. in : Aan
stukken rinkinken, met gedritisch in stukken
smijten
Itinneken Rinniken, zie Grinne-

ken , Grinniken.
Itinnen, °nye'. 0. w. met Z. , verouderd, behalve in het veil. deelw. zie Geronuen.
Rinsch , enz. , zie Rijnseb, enz.
Rioel o. (des -s, mrv. -en,) eene vuilnisTijp :
Het rioel is verstopt. —tje, o. (des -s, mrv.
-5, ) verkfeinw, van rioel.
enz., zie Itioel, enz.
Rispen w. met H. , zie Oprispen.
Rust , yr. (awn. -en,) aan een' aalbessenboom
of wijnstok , getakt uitspruitsel , waaraan de
bessen en druiven zitten ; rist met de bessen ;
de uijen , welke aan stroobosjes vastgernaakt verkocht worden ; viasbundeltje;
bosje: Eene rist of Een ristje haken en oogen.
hoeveelheid op den kant gezette leijett ter
lengte van acht voet. —en , b. w. tot risten
maker : Uijen risten. —je, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van rist.
flit, m. (des -s, mrv.-ten,) een der onderscheidene wedloopen van een' paard , dat naar
den prijs dingt : De volgende rit moet alles
beslissen. toertje to paard : Wij deden
gisteren een' vermoeijenden rit, een' langen
rit. —je, o. (des -s, mrv. verkleinw.
van nit. —meester, m. kapitent der
ruiterij. meestersehap o. (des -s,)
rang van ridmeester —meesters-

dochter, vr.—meestersepaulet.
—meestersplaats, yr. —mees,
tersuniform, m. --nteesters.
vrouw, vr. —meesterswedu-we , vv. —nieesterszoon m.
Bits, tusschenw. als : Hid seheurde het, rite!
aan flardeu. m. (van den -, mrv. -en,)
scheur.*-, yr. (mrv. -en,) ritsijzer. —eh ,
(-er, -ste,) ritsig. —elen, o. w. met
o.

U. , een zacht geruisch voortbrengen , FHA
bewegende bladeren does : Er risselt geen
blad. 1k boor iets ritselen. —cling,
yr. (mrv. -en.) —en , b, w. bij hout,
handelaars , met het ritsijzer tnerkeru.
Die bow-nen moeten van daag nog geritst
worden. —ig , (-er, -st,) by. tot parer'
geneigd , loopsch : Eene ritsige teef ; fig.

gem= w. van vrouwlieden, wuipsch , gel!,
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wellustig. —Igheld, yr. —Ijzer, o. bij Roedrager,, m., –deg m. (des -s,
houtkoopers,zeker omgebogen ijzer,waarmede
nary. -s,) in sommige srreken , geregtsbode.
boomen, enz. worden gemerkt: —ing, yr. Roof , yr. (mrv. -veri,) tent eener schuit;
afgeschoten vertrekje achter in eene trekBitten, o. W. met 11. 7 been en weer loopen en
draven , zoo als men dartelende kinderen ziet
schuit, enz.: De roef is afgehuurd. een
doen. 4e-, b. w. al rittende in zekeren toestand
schuin deksel op eene doodkist , elders roof
brengen:De kledren van het till ritten,rijden.
geheeten. —bank , yr. bank in de roef
Rivier , yr. (mrv. -en,) een vloeijend water,
eerier schuit. —geld , o. hetgene men voor
hetwelk , door bronnen en beken gevormd ,
eene plaats in de roef betaalt. —je, o. (des
in eene groote rivier of in de zee uitloopt:
-s, mrv. -s.) verkleinw. van rod. -kussen
De rivier de Berkel loopt te Zutphen in den
o. kussen in de roef.
Ijssel uit. —aal rn. —arm , m. Floeibank yr. bank der roeijers : Eene
–baa,rs, m. –bad , o. –boot, yr.
galei van 25 roeibanken , d. galei , die aan
---brace on, m. –dijk,m. –god , m.
iedere zijde 25 roeibanken heeft, op neder
--karper, m. --kreeft, m. –mos,
van welke van 4 tot 6 man aan elken riem
trekker. —bark , yr. bark . die geroeid
o. –mossel , vr. –paard o. een
gedrogt in de Afrikaansche rivieren , inzonwordt. --dol m. roeipen, zie Dol. -jen,
derh. in den Nijl. —schip o. —tje ,
o. w. met H., wanneer de voortduring, en
met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van rivier.
—visch, m. —water , o. —zand, o.
wordt, zich heen en weer bewegen : Die man
roeit, beweegt onder het gaan de armen op
Rob , m. (des -s, mrv. -ben,) een tot de
zoogdieren behoorend water- en Ianddier,
en neder. De zwanen, eenden . enz. roeijen
met een lang ligchaam , dat naar achteren
met de pooten,bewe3en zich daarmede voort.
hoe 'anger hoe dunner wordt en in een'
a-, gemeenlijk , een vaartuig door middel van
vischstaart eindigt : De meest bekende soort
riemen of roeispanen voortbewegen: Roeit
vanrobben is de zeehond of het zeekalf. Zie
nu lustig. Wij zijn ors drie uur van bier
ook Zeerob. —behuid, yr. robbevel.
geroeid. Sprw. , zie Riem ; fig. gemeenz.
—bejagt, yr. —beknol, m. fig.
zegt men van eene vroedvrouw : Zij gnat
gemeenz. korte dikke jongen. (Robber,
uit roeijen.*-, b. w. al roeijende vervoeren:
De knecht roeide mij in minder dan een
m. (des -s, mrv. -s,) in sommige kaartspelen,
drie partijen om den zelfden inzet.) —bekwartier naar de overzijde. (Roeijen,
spek , o. —betje, o. (des -s, mrv. -s,)
zie Rooijen.) —jer m. (des -s, rnrv.
verkleinw. van rob. —betraan, yr.
-s,) die roeit. Zie ook
-bevel, o. vel van den rob, inzonderh. van
–pen , –pin , yr. dol. –riem m.
den zeehond. --bevellen, onverb. by.
roeispaan. –schip , o. –schuit , yr.
111.0bijn , (de steen,) m. en (de stof,) o. (des
—slaaf, tn. galeislaaf. --spawn , rn.
zie Riem. —ster , yr. (mrv. -s.)
-s, mrv. -en,) een roodkleurig edelgesteente ,
dat het naaste bij den diamant komt in
-stole, m, wijnroeijersmeetstok. ---vaarzeldzaambeid en hardheid , en daarom wel
tuig o.
eens roode diamant geheeten wordt. —en, *Froek , zie Rook, yr.
onverb. by.
Roekeloos , (-zer, -stet ) by. en bw. onachtzaam , zorgeloos , vermetel , al te stout :
'Loch , m. (des -s, mrv. rogchen,) zie
Rog, m.
Ben roekeloos mensch , bedry. —held ,
jk ,bw
Roe , verkorting van roede.
yr.
Hoede, vr„ (mrv. -n,) dunne , buigzame Roekoeken , 0. w. met El., woord, dat men
boomspruit ; van bier : geesel , hetzij die uit
bezigt om het geluid der duiven na te bootsen
een enkel teentje of uit meer bestaat : Een
of uit te drukken.
kind met roeden straffen ; fig. De roede Roem, m. (des -s,) gunstig oordeel van selen
kussen , zich gewillig aan de tuchtiging
omtrent de waarde van een' mensch , hetwelk
onderwerpen. weleer , maatstaf eener
op uitstekende deigenschappen , daden,
bepaalde lengte; thans tien ellen, decameter
verdiensten , enz, gegrond is: Roem vertwee tegenoverstaande wieken van een'
werven , behalen. Tot row& verstrekken.
moles ; een der stijlen van een' hooiberg ;
Roem op lets dragen , zich jets tot eene
staart van eene komeet; mantielijk teellid;
groote eer aanrekenen. Naar roem staan,
staf of staaf van bout , koper , enz. ,
streven. Roem in schande stellen , iets
zie Bedroede , Gordijnroede ,
schandelijks van zich zelven als roemwaardig
Tooverroede , enz. De roode roede ,
vermelden. —baar, (-der, -st,) by. dat
het teeken van den provoost ; fig. de protot roem verstrekt. —en , b. w. de goede
oost zelf. – drager, zie Roedrager.
eigenschappen van een' persoon of zaak luide
—hoofd, o. hoofd der mannelijke roede.
verkondigen of aan anderen bekend maker' :
311-,edje , o. (des -s, mrv. !rny verkleinw.
Hij wordt door elk geroemd. Men roentt
vaa roede.
zijne grootmoedi gheid a!lerwegen. Er is op
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hem niet veelte roemen , hij verdient weinig
roem. Zich van ids roemen , voor: Zich op
iets beroemen , zal tbans niet ligt voorkomen.
o. w. met H., als : Op iets roem,en , roem
op iets dragen , zich op iets heroemen. —er
m.(des -s, mrv. -s,) die roemt; zie Homer.
—gierig (-er, -st,) by. begeerig naar
roem. —gierigheid, yr. —ing, yr.
—rijk (-er, -st,) by . rijk in roem, grooten
roem hebbende of gevende: IN is uit een
roemrijk geslacht gesproten. —ruchtig,
(-er, -st,) by. en bw. roemrijk. —ruehtigheid , yr. beroerndheid. —ruchtiglijk , bw. —waardig, (-er, -st,) bv. en
bw. roem verdienende. -waardigheid ,
yr. —waardiglijk bw. - zueht
yr. begeerte of zucht naar roern.-zuchtig,
(..er, -st,) by. en bw. roemgierig. —zuchtigheid, yr. roemzucht.
noep , m. (des -s,) het roepen : Op den
eersten roep werd hij u' akker. *-, een luid
gerucht: Er gnat een slechte roep van hem.
De roep gaat , dat, enz. het gerucht loopt,
dat,enz. —en , ongel. o. w. met H., (ik
riep, geroepen,) schreeuwen : Met luider
stemme roepen. Zij riep om hull)] Om
wraak roepen , waarvoor men ook enkel
zegt roepen , van waar: Roepende zonden.
Om genade roepen.*-, b. w. uitschreeuwen :
Mooed en brand roepen, roepen, dat er
moord en brand plaats heeft ; fig. geweldig
schreeuwen;*-,schreenwend uitventen : Zij
roept knollen en bloemkool. *-, schreeuwend
bekend maken: De nachtwacht roept elf
uur. *-, tot het eene of andere doel bij zich
vorderen: Ik zal hem &g en roepen. Gij wordt
binnen geroepen. Men roept mij gestadig
van het week. Ik weed in den tuin geroepen
uit de keuken geroepen. Iemand te pulp
roepen. Bijeen of Te zamen roepen. *-,
noodigen: Mijn pligt roept mij. *-, dagen ,
dagvaarden : Iemand voor den regter roepen.
_remand tot getuige roepen ; fig. God riep
hem tot zich, hij stierf. roepende wekken:
Roep de meid om, zes cur. —ende m.
en yr. (des -n, mrv. -n,) iemand , die roept;
fig. De stem Bens roependen in de woestijne,
de stem van iemand, naar Wien niet gehoord
wordt. —er m. (des -s, mrv. -s,) die roept,
sohreeuwer ; omroeper ; spreektrompet ; in
scmmige spraakktmsten , vijfde naamval ,
welke den aangesprokene voorstelt, vocativus ; lokvogel. —ing, yr. (mrv. -en,)
geroep voorbeschikking; fig. Ik voel er
Beene roeping toe , ik heb er ;;een' lust toe.
--stem , yr. roepende stem; fig. Eene
roepstem in mijn binnenste zegt mij , enz.
—stet yr. (mrv. -s.)
Hoer ,• o. (des -s, mrv. -en,) werktnig om te
roeijen, roeispaan , riem , schoon weinig
gebruikelijk in deze beteekenis; een zware
breede riem,waarmede eene boot van achtcren

en voortgeroeid en bestuurd wordt , werk'
tuig , dat aan vaartuigen zulk eery' riem
vervangt : Naar het roer luisteren ; fig.
bestuur: Aan het roer van staat zitten. Het
roer van het schip zijn , alias besturen.
Zijne poos aan 't roer staan, behoorlijk
zijn' pligt vervullen. Het roer houden, de
zaken besturen. Het roer ligt er naar , bet
is er op gezet. Houd uw roer refit, pas op
uwe zaken; fig. (tot een' beschonkene, ) pas op
dat ge niet valt. Het roer vasthouden , het
bestuur in handen houden. Stijf op zijn
roer staan , niet toegeven of wijken.
Roer o. (des -s, mrv. -en,) pijp ; inzonderh.
pijp van een schietgeweer, en zu!k een
schietgeweer zelf, wanneer het !anger elan
pistool is; van bout of horen vervaardigde
huis, waardoor men tabak rook t , pjperoer :
Mijn roer is geborsten.
Roer, m. (des -s,) het roeren ; fig. zie Rep.
—baar, zie Roerend. — bak rn.
bij papiermak. bak , waaruit de stof in dc
kuip wordt gedragen.
Hoerband , m. band aan een scbeepsroer.
Roerdomp , m (des -s, rare. -en,) eerie
soort van reiger,, gees van kleur met bruine
vlekken. —pje, o. (des -s, met); s,) verkleinw. van roerdomp.
Roeren , b. w. aanraken van bier :
Kruidje-roer-me-niet ; zie op Kruidje;
Het eene huis roert het andere.*-, in bewea
ging brengen, bewegen : De saus roeren. Hij
kan zich uit gebrek aan plaats niet genoeg
roeren. Sprw. Hoe meer men den drek
roert, hoe meer hij stinkt , hoe meer men van
zulke dingen spreekt , hoe meer onaangenaamheden men veroorzaakt ; fig. gemoedsaandoeningen te weeg brengen : Dat verhaal
roerde Naar innig. *-, in beweging brengen
en daardoor geluid does geven : De trommel
roeren. —end , (-er, st,) b y. en bw. bewegelijk : .Roerende goederen , goederen, welke
men vervoeren kan, b.v. meubelen , enz. in
tegenstelling van vaste goederen . b. v.
gebouwen ; fig. aandoenlijk , treffend : Een
roerend tooneel.
Roerhard, (-er, -st,) by. ire : Ben
roerhard schip, d. schip, dat niet zeer
naar het roer luistert.
Roering, yr. (men -en,) het roeren , beweging ; buikloop; fig. opschudding , woel ing.
—kruld o. naam van onderscheidetie
krniden , die als een middel tegen den rooden
loop worden beschouwd. —Lepel m.
lepel waarmede geroerd wordt. —Lijk
zie Iloerbaar.
Roerloop, m. loop van een roer of schietgeweer.
Hoerloos , by.. van een schip , zonder
roer.
Roermaker, m . geweermaker ; Yervaardiger van pijperoeren
93
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roet valt. —. aehtig (-er -st.) b y . —ig
(-er,-st,) bv.roctachtig; vol roet. -igheid,
yr. - kleur, yr. - kleurig , by. -vlak,
-vlek,yr. -zak, m.zak, waarin de schoorsteenvegers het roet medenemen. zwart,
by. zoo zwart als roet. 4-, o. (des -s.) eene nit
roet vervaardigde kleurstof, bistre.

roer.
Hoerom m. (des -s, mry -men.) gebak
van gestadig oingeroerd beslag ; pannekoek ,
welke bij brokken uit de pan komt ; fig.
mengelmoes.
Roerpen , —pin , Yr. lang stuk eiken
bout , maarmee bet scheepsroer in beweging Roewaard zie Ituwaard,
gebracht wordt.
Roezeboezen , —emoezen o. W. met
Roerrniter, m. dragorider. —schut-H., razen en tieren . alsof men een' roes had.
—en , o. w. met H. , bij een' koop , eene
ter m. met een roer gewapende
ruiling , enz. een' fosse]] overs!ag over iets
Itoersel 0. (des -s. mrr. -S.) fig. beweging,
makers : Wij zullen maar roezen , d. i.
van beide zijden bet niet zoo naauw
aandoening ; togt , bartstogt. —spaan,
nemen.
m. spaan,waarmee geroerd wordt; hij apotbek.
spatel. —stof, yr. bij papierm. fijne stof Roczig , by. een weinig beschonken.
die uit den roerbak in de kuip wordt gedra- Roffel, vr. (rt rv. -s,) schaaf , waarmede
bet ruwste van bout, enz. weggenomen wordt,
gen. —stok m. stok , waarmee geroerd
roffelschaaf Geef die plank eenige streken
wordt.
met de roffel ; fig. Hij loopt er met de reel
Roerstok , m. stok aan het roer. -strop,
over keen , bij gaat er slordig mee te werk.
m. strop , waarmeé het scheepsroer wordt
gehouden. —tje, o. (des -s, rnrv. - s,) ver*-, eene wijze van trommelslag , cen
gestadig rommelen op eene trom: Eene
kleinw. van roer. tonw, o. touw aan het
roer.
roffel slaan.*- , kastijding van eeri' soldaat ,
m. lokviiik , dies vogelaars
die onder eene gestadige roffel door de
spitsroeden loopt heeft reeds meer dan
fangs eene stang op en n&r trekken, om hem
gene reel gehad ; fig. Eene roffel krijgen,
te doers fladderen en daardoor andere vogels
eene berisping ontvangen , doorgehaald worte lokkcn; meestal fig. oproerstoker, verleider
den. 4-, babbelaarster, rammelaarster.-aar,
van de menigte tot ongehoorzaamheid aan de
m. (des -s, mrv. -s,) —aarster, yr. (mrv.
overheid,
-s,) die roffelt , hetzij knoeit of babbelt.
Roes m. (van den -, mrv. -zen,) geringe
—en , b. w. met de roffel bewerken of
dronkenschap , ligte bedwelming door
schayen ; fig. los en vlugtig over iets beensterken drank : Een' roes hebben , krijgen ,
drinken. Zijn , roes uitslapen ; fig. Bij den
loopen , knoeijen. slordig bewerken: Wie
hee ft dat weer geroffeld? '-, onder eene
roes koopen , aannemen , d. i. op grond van
gestadige roffel door de spitsroeden laten
fosse gissingen zonder riaauw keurige opgave
loopen : Dit is de tu'eede maal, dat hij
of telling , bij den hoop. —je o. (des -s,
geroffeld wordt.*-, o. %Y. met H., knoeijen ;
mrv. -s,) verkleinw. van roes.
de roffel slaan ; fig. babbelen , snappers.
litoest, m. (van den -,) aan onedete metalen,
—ig, (-er, -st,) b y . en bw. fig. lomp,
inzonderh. ijzer en staal een aardachtig
slecht. —ing, yr. — schaaf, y r. ruwe
aanzetsel , hetwelk de oppervlakte dier
schaaf. —werk, o. geroffeld werk.
metalen bedekt en hun den glans heneemt:
De roest verteert het ijzer. —aehtig, noffiaan, m. (des -s, tare. -anen,) weinig
of niet meer in gebruik , hoerewaard.
st,) by. Haar roest gelijkende ; roestig.
--Schap, o. (des beroep van roffiaan.
—en, o. w. met H , in een' staat van roes—je, o. (des -s, mrv. -5) verkleinw. van
ling zijn : Dal ijzer roestte rreds verleden
roffiaan.
iaar. Spew. Oude lief de roest niet wat men
eenmaal lieflrad , wordt niet fig t yergeten.*--, Itoffioel, vr. (rnrv. -en,) soort van kleine
taart. —tje, o. (des -5, mrv. -s,) vermet Z., door roest verteerd worden : De pook
kleinw. van roffioel.
is geroest. —ig , (-er, -st,) by. zie Itoestachtig ; fig. heeseli , same. —igheid Rog, in. (des -s, mrv.-gen,) een geslacht van
zeevisschen , welke tot de kraakbeenige met
yr. — ing, yr. bet roesten. —middel
onbedekte kieuu en behooren , cen plat
o. middel ter v, ering van den roest. —papier , o. papier tepen bet roesten. -vlak,
vierkant ligchaam hebben, waarvan de kop
—vlek, yr.
moeijelijk van de borst te oriderscheiden is,
aan de zijdeo van vijf luchtgaten en van een'
Hoeswerk o. in den roes aangenomen
staart voorzien zijn , die gemeenlijk in twee
werk.
met stekels bezette spitsen uitloopt. Spew.
110et 9 o. (des -s,) zwarte of zwartbrnine stof,
Was er slimmer roy in zee , hid zou mij aan
die met den rook uit bet vuur opstijgt, zich
boord komen , zoo er grooter onaangenaamaan de %corm erpen becht en cell' bitteren
heid voor mij kon wezen , ik zou ze niet
smaak heeft : Men gebruikt thans het roet
ontgaan; fig. een morsigvrouwmensch slons.
ter bcmesting. Zoo bitter als roet. Bet
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Rog, vr. rogge.
llogbord „ o. scheepsw. zeker bord.
Rogehebel yr. rogchel.

IRol
lg oke, yr. (ntrv. -n,) rook , hooistapel.
itokie, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van

rok ; fig. Een rokken uittrekken , vermageren. ffet is wel een rokje kouder, de
koude is zoo zeer toegenomen , dat men wel
een kleedingstuk meer kan aantrekken.
—keband, o. soort van breed linnen band.
-kebont, o. zekere stof voor vrouwerokken.
Rokken, o. (des -5, mrv. -s.) werktuig, om
hetwelk men het vlas, enz. windt , dat men
spinnen wit: Bet rokken ledig spinnen. *-,
vlas. enz, waarrnee bet rokken gevuld is.
*-, b. w. op een spinrokken winden ; fig.
ontwerpen , heramen. —aar , m. (des -s,
mrv. -s,) —aarster, yr. (mrv. -s,) die
rokkent. —band, m. band van papier , enz,
om het vlas op het rokken. —blad , o.
rokkenpapier. —en, b. w. op bet rokken
winden. Sprw. zie Afspinnen; fig.
veroorzaken , ontwerpen. *-, 0. w. met H.,
fig. stoken, twist en tweeilragt pogen te
verwekken. —ling , y r. het rokkenen.—papier , o. papier om het vlas op het rokken.
—shoofd , 0. het hovenste bewegelijke
deel des rokkens; rokken..skop, m.gemeen,
rokkenshoofd. —ster, yr. (mrv. .s,) rokkenaarster. —stole, m. het ronde gedraaide
hoot, waarop het vlas wordt gewonden , zie
Rokken. —tie, o. (des -s, mrv. -s,)
--meet , O. —meelbloem., yr. verkleinw, van rokken.
yr. —mik, vr. mik van fijn Roksband, m. band van een' vrouwerok.
roggemeel. —n onverb. by. van rogge.
—sknoop, m. —skraag , m. -slijf,
yr. (mrv. -s,) eene mik van roggemeel.
o. —smouw, yr. —spand , 0. -sslip,
—ntje o. (des -s, mrv, verkleinw. van yr. —stasch, yr. --svo g ring y r. —sroggen.
yr. schertsend , jenever.
---zak , m.
—oogst 9 m. —pakhuis o.
Rol, yr. (mrv. -1Pn,) een cilinder van bout,
noggesaus , y r. sans , die men bij den rog steen , metaal, enz. dies men tot ondereet. —staart m. staart van den rog.
scheidene einden gebriiikt: Eels' steen op
Roggestoppel
—stroo, o. rollen voortslepen. De rollen van een'
—zaaijen, o. -zak, m. -zolder,m. mangel ; gelijk ook bet daarop geptaatste
Rok,o. (des -s, mrv. -ken.) rokken, spinlinnen : Hoe veel rollen hebt gij nog te
rokken . doch waarschijrdijk verouderd.
mangelen? *-, ronde schijf , die zich om eene
Rok , in. (des -s, mrv, -ken,) een kleedingstuk as beweegt: Eenerol, waarvan men zich in
van mannen, inzonderh. een lang opperkleed,
den landbouw . enz. bedient. ffij laat rollen
hetwelk ligcliaam en dijen bedekt, zie
onder zijn' stoel nalken. Een ledekant op
Moorrok Slaaprok, enz. meer rollers. *--, al wat in den vorm van zulk eene
bepaaldelijk een kort opperkleed, dat, aan
schijf samengepakt of opgewonden is: Rene
de zijden iiitgesueden . bet ligchaam tot aan
rol matters , lood , tabak , stokvisch, platen ,
heupen .)ingeeft, doch van voren de dijen
landkaarte n , teekeningen , ijzerdraad, zie
oribedekt laat , in terfistelling van kis ; fig.
ook Rolletie. * ,gesehrift op perkament .
Reit , rok uittrekken, zie Rokje. Zijn' rok
papier,enz., dat 013 eene rot gewonden werd
ornkeeren . van de eene gezinte of partij tot
of wordt: n In de rolle des hoeks is van mij
de andere overgaan. lernand den rok uitvegeschreven ; » van hies fig. Over de rol halen,
gen, zie Mantel. Sprw. De rok maakt den
verrnelden.*-. Iijst, zie Monsterrol, enz.:
man, zie Weed. bij vrouwen en
Op de rol plaatsen. *-, Iijst van personen ,
meisjes, een geplooid kleedingstuk, dat van
die gedagvaard worden : Laat hem op de
de heupen tot aan de voeten reikt en het
rol zetten. De cit' iele rol *-. plaats , waar
onderlijf , de dijen en beenen geheel bedekt :
zulke menschen verhoord worden : Hij gaat
De 1Voord- Amerikaansche vrouwen willen
naar de rol, *-, bij regtsgeleerden , tw ee
de rokken afschaffen.*-, onderstuk van een
bladzijden : Wat kost de vertalirag per rol ?
4-, papier , waarop hetgentl is geschreven ,
kleedje , dat van de heupen tot aan de voeten
reikt. *-, zeilklecd.
dat een tooneelspeler he& nit te vocreo ,
Rogehel m, (des -s, mrv. -s,) het rogchelen : Den rogchel in de keel hebben.
roadie' ,
—aar m. (des -s, mrv.
-s.) —aarster, vr. (mrv, -s,) die rogchelt.
-achtig,(-er,-st,)bv. gestadig rogchelende.
—bakje o. spuugbakje. --en, o. w.
met H., ten gevolge van slijm in de keel en
longpijpen gedurig kugchen en hoesten , of'
met een sidderend geluid ademen ; van hier :
reutelen. —ing , yr. (mrv. -en.) —pot,
m. rogchelbakje.*-, m. en yr. gemeenz. die
gestadig rogchelt. —tie, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van rogchel.
Rogge, vr. de bij ons meest gewone graansoort, nit welker meel het gewone brood
wordt gebakken : Die rogge is slecht gemalen, *-, plantgewas, hetwelk dit graan voortbrengt : Wanneer begint gij uwe rogge te
maaijen? —aar , yr. —akker m.
-angel, m. -bindster, yr. -bloem,
vr. korenbloem. —bouw, m. —brood,
o. —broodbakker m. —broodbakkerij yr. —gast, m. —halm,
m. —kaf, o. —kamp, m. —korrel
yr. —land, o. —maaijen
—magazijn,o. —markt, vr.
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gemaakt en met papier omwikkeld. -level,
leder toonerlspeler had weleer zijne rol
o. stuk pens, welke de rot omgeeft. —levet,
in de hand. Hij speelt zijne rol slecht ;
o. vet , dat men van het rolpensnat afschept.
Eene rol spelen , zich anders vertoonen
levleesch , 0. v i eesch waarvan men
dap nren is ; ook : een of meer bijzondere
rol maakt. --ling, yr. —paard , o.
bedrijven verrigten , die juist niet tot eer
door sommigen gebruikt voor roopaard ;
verstrekken. Gij heb uwe rol goed gespeeld ,
zie Roopaard. —pens, yr. elders
.1. uwe task wet verrigt. hetgene op die
roigenoemd , stuk pens, dat, met vleesch
rot geschreven staat : Hij kan zijne rol niet.
gevuld , zoodaeig gevormd en toegenaaid is,
*-, rol pens : Hoe veel rollen heeft uwe zuster
dat bet eenige gelijkheid met eerie rol heeft.
gemaakt? —band, o. soort van wollen, enz,
—pensnat, o. nat , waarin de rolpens
lint dat in rotten verkocht wordt.
gekookt is. —plank, y r. plank waarop lets
—bank, vr. bank op rotten. -bed, o.
worth gerold of uitgerold. —rond, by.
bedgop roller). —benrt, y r. heart van
rolvorrnig. —steen, m. steenen rot.
een' rewer om op de rot te zitten. —blok 9
—stoel, m. stoel op rotten. —stok, m.
0. rot van bout en steen , welke client
stok , waarmede lets ( b.v. door banketbakom over jets gerold te worden.—broett
yr. broek , die aan de knien omgerold werd
kers het deeg) worth uitgerold —tafel , yr.
tafel op rolletjes. —vast, er -ste,) by.
( of wordt ?). —brug, yr. brug, waarvan
een gedeelte met roller) kan weggevast in de rol , d. zijne rol good van bitten
kunnende. —wagen, m. rolkoets , loopschoven worden. —gordijn y r. gordijn ,
wagen.—zull, y r. zuil in den vorm eener rol.
welke over eene rol op en neer wordt bewogen.
—bout , 0. rolstok. —koets y r. koets Roman, m. (des mry -s.)over 't algemeen
een verdicht verhaal , loch vooral eene
op rotten ; rijtuig op lage wielen. —korf
ingewikkelde verdichte liefdesgeschiedenis:
m.met aardegevulde schanskorf,die aan weers..
kanten met vlechtwerk , enz. gestoten is, om
Romans lezen. Geschiedkundige romans.
de sappeurs tegen geweervuur te dekken.
—ce, y r. (mrv.-n,) dichterlijke voorstelling
eener romaneske gebeurtenis in den vorm
—kous,, vr. lange kous, die met de broek
van een lied. —dichter , —dichwerd ineen gerold. —laag, yr. rij steenen,
welke men -ewoonlijk boven en beneden een
teres, y r. —esk, (-er, -st,) b y . en bw.
betooverend , inzonderh. van landstreken :
kozijn naast elkander plaatst. —legaren,
Een romanesk landschap ; fig. die van het
o. garen , waarmee de rolpens wordt genaaid.
_len, o. w. met Z., wanneer de plaatsromaneske hondt ; ook dweepachtig. -held,
m. —heldin, y r. —leester , yr.
verandering , en met H., wanneer de voortdu—lezer m. —schrijfster, yr.
ring bedoeld wordt, onder beweging om zijne
as of zijn middelpunt van plaats veranderen :
—schrijver , m. —tisch , (-er, -ste,)
De bal rolt van het dak. Een' steen van den
b y . in de dichtk. wat het karakter der liefde
met bet buitengewone en wonderdare paart ,
berg laten rollen ; van hier: De wagens
rolden longs de straten, rolden longs de
inzonderh. van zekere schrikers , die alle
straat. De oogen rollen Naar in 't hoofd ,
regelen very. erpen,en van de werken door ben,
geschreven : De romantische school. -woebewetien zich naar alle zijden. Een traan
de, yr. overdreven zueht om romans te lezert.
rolde over hare wangen ; fig. van den donder,
romrnelen. *-. , tuimelen : Hij rolde
zucht , yr. romanvcoede,
van de trappen ; fi t; Hij zal nizj doen rollen. Romer, m. (des -s, mrv. -s,) wijnglas of
kelk met een' langen voet. —tje, o. (des -s,
Spr. Een dubbeltje kan aardig rollen, eene
zaak kan een' wonderlijken keer nemen.
mrv. -s,) verkleinw. van romer.
van verzen vloeijen : Rollende verzen. *-. Rommel, m. (des -s. mrv. -s,) rommelzo
b. w. om zijne as voortbewegen : Een' steen
bal. *-, m. er! yr. die alles ondereen wart.
van den berg rollen. Zich over den grond
—arij ,vr. (mrv. -en.) rommeling; mengelmoes, hoop, beet. —en , o. w. met H., een
rollen. *, met een rond ligchaam ellen of
dot geluid geven : Zijne ingewanden
glad makes Zijn de tuinpaden gerold ? *-,
rominelen. Het rommelt hem in de ingerollend vormen Het deeg rollen. om
lets wikkelen: Bet linnen op de mangelwanden. * -, van bijen , dommelen ; zulk een
geluid verwekken bij het roeren van
stokken rollen. —lenat. o. nat , waarin
een aantal verward dooreettgeworpen
rolpens gekookt is. —lende , y r. ineengedin gen : Waarorn romrnelt g.ij in de least?
rold lendegebraad. —leng , y r. leng
van den donder : Hoort gij de donder
(stokvisch) in rollen. o. w. met
rommelen? b. w. overhoop werpen of
H., de rotten verdeelen. —lering, yr.
Wen : Zij romrnelt alles dooreen. —lug,
—letje , 0. (des -s, mrv. -s ) verkleinw.
vr. (rare. -en.) —kam.er y r. kamer „
van rol ; inzonderh. Een' rolletje dukaten ,
waarin allerlei prullen dooreen zijn geworgulden s,rijksdaalders,halve guldens,kwartpen. —kas, ---kart , vr. kas , waarin
ies , dubbeltjes , stuivertjes, centers, cone
allerlei prullen vereenigd zijn. —kruid ,
zekere som van die speeien tot eene rol
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o. onderscheidene kruiderijen ondereen
gemengd. —la, —lade, yr. lade , waarin
velerlei dingen worden gevonden. —pot,
m. pot , bedekt met eene hlaas , waarmede
een zeker rommelend geluidt wordt gemaakt.
—sehuit, yr. schuit , tot vervoering van
( nude meubelen). —zo , y r. alles onder
elkander: Ik wil de gansche romrnelzo
verkoopen. —zolder , m. zolder ter
herging van allerlei huisraad , enz.
Romp , m. (des -s, mrv. -en,) aan menschen en dieren , het grootste en tevens hol le
hoofdgedeeite des ligchaams : Iemand het
hoo/d van den romp slaan. Van dat beeld
bestaat de romp nog. *i, van een hemd,
rok , enz. 14: De romp is af.*-,het ligchaam
van een gebouw ofschip : De dam verteerde
den romp. 4'.., in een' korenmolen , tremel ;
afgeslagen stukken ; hrok van kruidnagels en
muskaatnoten : Wat vraagt hij voor die rompen ? —ellg, (-er, -st,) b y . hobbelig :
Rompelig ijs. —slump, bw. slordig,
in wanorde : Rompslomp werken , slordig
werken. *- , m. slordige boel : Het is daar
een regte rompslomp.
Rond, (-er, -st,) b y . en bw. hetgene ever 't
algemeen in zijn' omtrek noch hoeken noch
kanten , noch merkbare hoogten of laagten
heeft : Zoo rond als een ei. Een ronde
steen. Een road brood. *-, meer bepaald en
in den strengsten zin datgene , welks oppervlakte of omtrek in alle punters even ver van
het middelpunt verwijderd is : Een kogel
en een knikker zijn rond. Eene ronde schijf,
tafel,Een ronde hoed. Kidders van de ronde
tafel. Een ronde dans , dans hand aan band
in de rondte; fig. opregt : IN is rond , een
ronde vent. De ronde (geheele , zuivere)
waarheid. Sprw. Goed rond goedzeeuwsch,
de zeenwen zijn over 't algemeen opregt.
Een rond (geheel) jaar. Een rond petal,
dat enkel uit tientallen bestaat. Eene ronde
som , d. i eene eflene som , zonder centen ,
enz. Zich rond aan iets eten , zich er den
bruik ter dege mee vullen, 4(--, bw. in het
rond : Een touw rond schieten , in het rond
leggen ; ook : her- en derwaarts: Rood gaan.
Laat het glas rond gaan. Rond draaijen.
Overal rond loopen of zwerven. -, voorz.
om ; doch weinig in gebruik : e Rond de
kerk boutrt hij een' voorhof. a*-, o. (des -s,
-en,) iets dat rond is, rond voorwerp ; van
hier : In het rond ,in de rondte. —achtig ,
b y . —a,chtigheid, yr. — as , y r (mrv.
-sen,) rond schild. —asje , o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van rondas. —borstig,
(-er -st,) b y . en bw. rond , opregt ; voor de
vuist, zonder omwegen. —borstigheid,
y r. —e , y r. (airy . -n,) een orngang:
De ronde does. *-, in de kijgsdienst , manschappen , welke 's nachts rood gaan : De
ronde kwam ons tegen. -eel,o, (des -sy rnvr.

Roo d
-en,) een half-ronde toren . ter verdediging
nit den muur gebouwd. —elijk , bw.
• rond. — emant, yr. ronde maat, inzonderh.
voor droge waren. —en, b. w. rond maken.
*-, o. w.met H.. de rondo. doen. —gaand,
by. in : Rondgaande brief, welke van den
eenen aan den anderen bezorgd wordt, of
waarvan ieder een gelijkluidend afschrift
krijgt , circulaire. —heid, vr. —pout,
o. scbeepsw. masten , stengen en ander hoot ,
dat rond is. —ing, vr. het ronden.—je ,
o.(des -s, mrv. -s.)verkleinw van rond;inzonderh. sierlijk bodempje in eene kindermuts;
in sommige kaartspelen , zoo veel partijen ,
dat elk nog eenmaal geeft : Zullen wij
haast de rondjes bepalen ? d. i. bepalen ,
hoe veel rondjes er nog zullen gespeeld
worden. --om, voorz. geheel en al om : De
soldaten stonden condom de kerk. *.-, bw.
in het rond , been en weer. *-, vr. (mrv.
-men,) hier en daar op het land , schijf van
brood en alzoo dubbele snede. ---s , yr.
(mrv. -en,) rad van eerie (lrukpers. —sel,o.
(des -s, mrv. -s,)klein rad , waarin de tanden
van een grouter vatten , of , aan eene persspil,
waarin de boom wordt gestoken. —selrad,
o. —seltje, o. (des mrv. -s,) verkleinw.
van rondsel. —te , yr. (mrv. -n,) ronde
omtrek : .Het dorp ligt in de rondte. In de
rondte , in bet rond, in een' kring. —uit,
bw. stellig. —touw, o. —viseh, m.
in den handel , soort van stokvisch.
Rung, yr. (mrv. -en,) aan een' boerenwagen ,
een der vier opstaande houten , waartegen de
wagenladders rusten.
litonken , o. w. met H., onder het slapen
snorken. —er , m. (des -s, mrv. -s.)—ing,
y r. —ster, yr. (mrv. -s.)
Ronselaar, m.(des -s, mrv, -s,) zielverkooper ; kwantselaar. —en, b. w. mannen
dronken waken en dan tot de krijgsdienst
aannemen. *-, o. w. met H., kwantselen.
—ing, yr.
Ronzebons, y r. (wry . -zen,) draagbare
poppekast , Jan- K laassen.
Rood , (-er, -st,) by. naam van eene eenvoudige hooge kleur en van eene hoedanigheid
der ligchamen , wanneer zij eene zoodanige
kleur he en 7 terwijl men er ter aanwijzing
der verschillende trappen of Braden een woord
voor plaatst , h. v. bloedrood, kersrood ,
scharlakenrood, enz., doch wanneer zoo veel
naauwkeurigheid niet gevorderd wordt,
zegt men enkel rood : Eene roode kleur.
Een ronde news, mond. Roode lippen ,
wangen , oogen. Rood hoar, krijt. Roode
wijn. Roode inkt. Eene roode koe. lie roode
vlag , de bloedvlag. Roode kaarten , d. 1.
harten en rusten, De beide roode azen.
Roode koeijen zijn minder geacht dan
roodbonte.Rood worden van schaarnte,toorn.
Roode kool. Roode loop, hloed-bnikloop ;-.
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-s,) verkleinw, van roof, y r. —nest 0.

fig. Den rooden haan in een schip steken,
verblijfplaats van roovers, hetzij hol , kasteel
de lont in 't kruid werpen. *-, o. (des -s,)
of stall. —schip, o. schip, hetwelk tot
roode kleur of verw : Het eerbaar rood der
zeerooverij dient. —spelonk , y r. roofnest.
schaamte. Is er nog rood in den verfpot?
—vogel, m. vogel , welke van roof leeft.
aarde, vr. rood krijt. —aarden , b.
( -er, -st,) by. grootelijks begeerig
w. (ik roodaard , enc.,) met poeijer van rood
naar roof. —zucht , yr. zucbt orn te
krijt wrijven. —achtig , by. —baard ,
rooven. —zuehtig,(-er, -st,) by . roofziek.
m. man met een' rooden baard. blitedig ,
yr. (beter, m.) het rooijen, aan leggen
by. met rood bloed. —bol , in. en yr.
en mikken op jets, dat men schieten viii:
roodkop. --boot, by . rood met witte vlakGeene rooi houden , niet behoorlijk mikken.
ken, of wit met roode vlekken : Roodbonte
Rooi schieten , iuist mikken; Geene
koeijen. —borstje, o. zeker vogeltje,
rooi van jets hebben, d. geen' slag van
dat zich des,najaars veelvuldig in thine( ' en
iets hebben. —Jen , b. w. op een doel
bosschen vertoont , eene roode borst hecft en
mikken en het bereiken : Ik kan den paal
liefelijk zingt. —bruin , b y. roodachtig
niet rooijen ; fig. Hij kan het zeer goed
bruin. —eroede, yr. zie Roede. —erooijen, d. zijn huisgezin goed onderhouloop, m. zie Rood. —gieter,, m. die
den. Hij kan het wel rooijen , d. zeer wel
allerlei gereedschappen van rood koper giet.
levee. 4-, schikken , regelen : Dat huis is
—grond,m.roodvonk. —haar,m. en yr.
niet refit yerooid , d. i. het springt buiten de
persoon met rood haar. -st,)
andere huizen afmeten: Wijn rooijen,
by. met roode haren -heid, yr. roode kleur.
thans meestal : Wijn roeijen. *-, uitgraven ,
-kiem, m. (des -s, mrv. -en,) aardappel met
(elders opdoen, steken , graven ,) als : Aardroode kiemen.-kleurig,(-er, -st.) b y. rood
appels rooijen. * , van bout en wortels
van kleur. —kop , m. en y r. roodharige man
zuiveren : Een' akker rooijen; fig. De
of vrouw. koraal, o. rood koraal.-kriJt,
graven rooijen,d. i. hen van doodsbeenderen
o. roodaarde. —mantel, m. iemand , die
zuiveren. —jing, yr. (mrv. -en.) —tneeseen' rooden mantel draagt. —olm , m. op
ter,, m. ambtenaar,, welke den stand der
de Veluw,, soort van roodachtig slib in water,
gebouwen regelt en schikt , erfscheider.
dat uit veenachtige streken komt.-schaar,
—paal m. paal , welke de afstanden
m. soort van stokvisch , klipvisch. -sehimaanwijst.
mel, m. schimmel (paard), die naar hct
roode trekt. —sel. , o. (des -s,) roode Rook, y r. (mrv.roken,) hooirook.
verw. —staartje o. naam van een Rook, verl. dw. van ruiken.
vogeltje met een' rooden staart. —ver- Kook m. (des -s,) damp , welke van brandende ligchamen zigtbaar opstijgt en de
wer, m. die rood verwt. —verwig ,
vlugtige deelen van het verbrandende ligby. —vonk, o. eene huidziekte, waarbij
chaam bevat , die meermalen met andere
zich roode vlekken vertoonen. —vos m.
grovere deelen, zelfs met waterdampen ,
roodkop; vos (paard), w elks kleur sterk naar
vermengd zijn: Waar vuur is, daar is ook
het roode trekt, tegenstell. van zweetvos.
rook. In den rook (te rooken) hangen. Naar
Roof , y r. (mrv. roven.) korst eener zweer of
den rook smaken, ruiken ; fig. Als rook
wond: De roven beginnen af te vallen.
verdwijnen. -aclatig , (-er, -st,) by.
schuin opgaand deksel eerier doodkist,
rookerig. —achtigheid, yr. —alroef; bovenste gedeelte van een' klomp of
tsar o. reukaltaar. —buis yr. buis
holsblok.
ter wegvoering van den rook. —en, o. w.
Roof m. (des -s,) het rooven : Pan roof en
met rook van zich geven : Nat hoot rookt;
plundering bestaan. fleet op roof zijn. k-,
fig. Dear kan mijn schoorsteen niet van
het geroofde , buit : Den roof deelen. Op
rooken , daarvan kan ik niet bestaan.*-, den
roof uitgaan. Roof op den vijand behalen.
rook daar verspreiden , waar die niet behoort:
Sprw. Hzj zou een , roof voor de hel weghaDe kagchelrookt.*-, onpers. o. w. met H.,
len, hij durft alles bestaan ; fig. Een roof
als : Het rookt in de keuken ; fig. Bet rookt
(prooi) der zonde worden , zonder tegenstand
er geweldig , er heerscht Yee' oneenigheid
zich door haar laten beheerschen.
tusschen man en vrouw. *-, tabak rooken:
tig (-er, -st.) by. tot rooven geneigd.
ij n vader rookt niet, dock snuift sterk.
—aclatigheid yr. —dier, o. dier,,
wasemen , dampen: De paarden rooken.
, t welk van roof leeft. —galei yr. galei ,
s-, b. w. doer rooken : Welriekende specewelke tot zeerooverij dient. —geld o.
rijen rooken.*-,in den rook drogen: Gerookte
geroofd geld geld, dat uit een' roof voorttongen. Men rookt vleesch , seek, ham,
spruit. --gierig (-er, -st,) by. en bw.
zalm , elft , haring. den rook van een
begeerig naar roof. —gieriglaeid yr.
brandend ligchaam, b. v. tabak, in den
gieriglijk, bw. —goed , 0, geroofd
mond trekken en er weder uitblazen : Hij
goed: Het lijkt wel roofgoed. —hoek
rookt duren tabak. 11 rook liever eene pijp
m. roofnest. (Roofje o. (des s, mrv.
M
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Jan eenicigaar. er m. (des -s, mrv. -s,) Itoopaard o. seheepsaffuit : Bet Roopaard wordt ook sours op hooge kustbattedie rookt ; inzooderh. tabakrooker. erig,
rijen , enz. gebruikt.
(-er, -st,) by. vol rook ; naar rook smakende
of riekende. -erigheid, yr. —erij, yr. Roos, y r. eene huidontsteking, waarbij het
y e! eene geelachtig roode blinkende kleur
(mrv. -en,) bet rooken van vleesch , enz. ;
heeft.
plaats, waar men vleeseh, enz. rookt. -gat,
o. igat, waardoor de rook ontsnapt ; fig. Boos ,vr. (mry rozen,) naam van eene der
rooknest. —hok, o rookkamer; fig.
schoonste zeer bekende bloemen aan doornige
rooknest. —ig, (-er, -st,) by. rookerig. -igstruiken , welke tot sieraad in de tuinen
held, yr. —ing, yr. (mrv. -en.) —jagekweekt wordt en veelal gevuld is : Men
ger, m. rookverdrijver. (Rookje, o.
heeft ook Witte , gele en rooae cozen ; fig.
Op rozen treden, wandelen , voorspoed
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van rook, yr.)
gettieten. Slapen als eene roos (verkeerde—Lamer, yr kamer, waar men vleesch ,
lijk voor : in roos , d. i. op rozen ,) zeer zacht
enz. rookt; kamer, waar men tabak rookt.
en gerust slapen Sprw. De tijd baart rozen ,
—leider, m. schoorsteenpijp ; rookbuis.
de tied brengt verandering ten goede. Er is
—lueht , yr. rookreuk. —meter, m.
geene roos zonder doormen, alles heeft zijne
—nest, yr. fig. huis, enz. waar het rookt.
—pijp, yr. rookleider. —pilaar, m.
onaangename zijde. bloem van een' anderen aard , die in den vorm met den roos
rookzuil. —plaats, yr. —reuk m.
eenige gelijkheid heeft : De Geldersche rocs.
—seherm, o. scherm voor den rook.
de sneeuwbat. De Sinesche roos. naam
—spek, o. gerookt seek. —tabak, m.
van onderscheidene dingen , welke naar eene
tegenstell. van snuiftabak. —venster, o.
roos gehjken: Eene roos van linters, van diavenster ter verdrijving van den rook. -vermanten."-. knop , waarin de naden van een
drijver, M. iemand , welke middelen
Gothisch gewelf samenloopen ; van bier : fig.
tegen het rooken van schoorsteenen , enz.
Onder de roos , vertrouwelijk ; ook : in het
aanwendt. —vertrek, o. vertrek, waar
geheim. *-, maagddom eener jonge dochter;
men tabak rookt ; vertrek, waar men vleesch,
zie ook Kompasroos. (Roosachenz. rookt. —vleesch, o. gerookt vleesch;
tig , zie Rozig.) —je, o. (des -s, mrv.
inzonderh. zoogenoemd nagelhout. -wolk,
-s.) verkleinw. van coos. —kleur vr.
yr. wolk van rook. —worst, Tr. gerookte
kleur der gevione tiiinroos. —kleurig,
worst. zolder M. zolder, waar men
by.
vleesch , enz. rookt. —wolk, yr. -zuil,
noosten , b. w. op een' rooster of andersyr. rook , die als eene zuil opstijgt.
Room , m. (des -s,) bet vette, olieachtige
zins boven een kolenvuur zoodanig braden ,
dat bet gebradene nitwendig eerie korst
deel van de melk, dat allengs op de opperbekomt : Vleesch roosten. Geroost meet ;
vlakte verschijnt en waarvan men boter
fig. zengen verzengen : Zij waren van de
maakt: Den room van de melk afscheppen.
zon yeroost. —er m. (des -s, mrv. -s ) een
Sprw. Nib heeft den room wey , en laat de
melk voor de anderen , hij heeft er het beste'
nit verseheidene,veelal naast elkander voorttoopende spijlen bestaand keukengereedschap
van genomen ; fig. bij dichters, en ook in
met pooten braadrooster : Worst op den
sommige streken , melk. —achtigr, by.
rooster braden. Sprw. Bet ,Ong er heet van
—boter, yr. boter van enkel room gekarnd. -en , b. w. van room ontdoen ,
den rooster , men vocht er woedend. .Het
afroomen : De melk roomen. "-, o. w, met
geld wordt daar op den rooster geteld ,
het geld moet daar met gevaar morden
zich met room bedekken. —kaas , yr.
kaas van room. —kan, yr. —lepel m.
gehaald. *-. menig ander ding, dat naar een'
rooster gelijkt, b. v. Rooster in eene kaychel;
—pot , m.
zie ook literkrooster. lijst van toerRoomsch, by. tot het hedendaagsche Rome
beurten. —eren, b. w. op een , rooster,
behoorende: De Roomsche paus. Roomsche
enz.braden, rooster). -ertje, o. (des -s, mrv.
boonen , Lommertsehe boonen eene soort
-s,) verkleinw. van rooster, —erwerk , o.
van klimboonen met eerie min of meer harige
oppervlakte. Duitsch : Het Roomsche
zeker ruitswijs traliewerk. —erwijze,
rtjk. De Roomsche (Duitsche) keizer.
by. en bw. als een rooster , in den vorm van
Roomschgezind : De Roomsche kerk , godseen' rooster. —log, yr. —pan, Yr.
dienst. Bet Roomsche yeloof, Men bezigt Roosverwig, by. rooskleurig.
ook : Roomsch-Catholiek. —e , m. en yr. Rooven, b. w. zich met snelheid en geweld
van jets meester maken : De waren uit een
(des -n, mrv. -n.) Roomschgezinde. —geyestrana schip rooven. "-, in sommige
zind, by. de Roomsche godsdienst belijkaartspelen, de als troef gekeerde kaart voor
dende. —gezinde, m. en yr. (des -n,
de laagste van die kleur inruilen : Bijroolde
mrv. -n,) die het Roomsche geloof aankleeft.
het aas met de zeven ; fig. ontnemen , outItoonstaart, yr. taart met room toebereid.
trekken : leinands hart rooven , iemands
—sebotel, m. --via , yr.

— 768 —

Itoov

Rott

genegenheid winnen. Iemands rust rooven , Rot, o. (des -s, mrv. -ten,) troep , bende r
hem die benemen. —er m. (des -s, mrv.
hoop vereenigde personen : Iletpriesterlijke
-s,) persoon die rooft; inzonderh. degene , die
rot. Bet rot der wigchelaren.* -, ma nschapeens antlers eigendom met geweld zich toe-,
pen onder een' korporaal : leder korporaal
eigent. Door roovers aangevallen worden.
had een rot onder zich. *-, de drie manschap—erbende y r. —ergeseltiedepen , welke bij een' marsch in drie gelederen
Ws y r. erhol 9 o. —erij, vr (mrv.
naast elkander gaan : Bij rotten vur;n.
-en,) ket rooven ; roof, daad van een' roover.
getal menschen , die met een slecht doel ver—erkapitein m.
eenigd zijn, vooral in samenstelling , b. v,
nos (-ser, -ste,) roodachtig Ros haar.
tiievenrot. op sommige plaatsen , wijk ,
Een rosse baard.*-,met ros haar : De vrijer
buurt.
van Anna is ros. —aelatig, b y . —ach- Rot , vr., zie Rat.
tiglieid yr.
Rot,(-ter, -st,)13v. van vloeibare of sappige ligRos, 0. (van het -, mrv.-sen,) edeler of deftiger
chamen, hoewel ook sours van droge, wanneer
naam voor paard : De generaal besteeg zijn
zij in de ontbindende of oplossende gistin3 kobrieschend ros.*-, slecht paard , knol , waarmen, daardoor onbruikbaar worden.onaangeschijnlijk als een afgedankt ruiterspaard benaam ruiken en tot bederf overgaan : Een
schouwd ; fig. slagen : Ros krzjgen. Iemand
rotte appel. Sprw. Die zijn lijf of lighaam
ros geven. baar yr. baar , welke
bewaart ,beweart geene rotte appels , d. i.
door paarden gedragen werd.
die voor zijne gezondheid zorgt.doet wel. Ben
Rosbaard , m. die een' rossen baard heeft.
rotteappel in een mande,maakt het gave ooft
Rosbeijer,, tn. (des -s, mrv. -s,) eigenlijk
schande , zie Appel. Het ziin geen
Ros Bayard , d. het paard der vier Heems.
rotte appelen , het zijn goede waren ; ook :
kinderen ; fig. een wild en woest schepsel :
het zijn nuttige dingen. Bij is niet rot, bij
Wat hebt ge rosbeijers van kinderen !
is geslepen genoeg. Zie ook Rijp. o.
Rosharig (-er, -st,) b y . ros van haar.
(des -s.) bet verrotte gedeelte : &Snijd het rot
Hosje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
uit de peren. —achtig , b y . eenigszins
ros. —kam , m. eigenlijk paardekam ;
rot. —aehtigheid , yr.
in bet gebruik , ijzeren werktuig met scherpe Rotgans , vr. soort van ganzen , boomgans :
tanden , waarmee de paarden worden geDe rotgans heeft een' Witten kring om
schraapt , om ze van stof te zuiveren : Er
den hals.
moet een nieuwe roskam zijn; fig. !emend Itotgezel, rn. degene, welke tot bet zelfde
met den roskam havenen, d. i. hem scherp
rot hehoort , makker.
beoordeelen. -kammen , b. w.(ik roskam, Rotheid, yr. het rot zijn. — koorts , yr.
enz.) met den roskam zuiveren , rossen ; fig.
koorts ontstaan nit eene scherpte, welke van
scherp doorhalen Elf werd dear onzacht
verrotte spijzen en dranken in de cerste
geroskemd. —kammer, m. die roskamt;
wegen komt en in het bloed overgefig. paardetuischer. —kammerij , yr.
gaan is.
paardetuischerij.
Rotmeester,, tn. korporaal: buurtmeesItosmarijn , m. (des -s,) een gewas , dat in
ter.
.wijkmeester. —sehap , o. (des -s,). bebet Zuiden van Europa aan de zeekusten
trekking van rotmeester.
voorkomtlen our zijn' aangenamenreuk in onze Rotneus , m. en yr. persoon met een' rotten,
tuinen is overgebracht -Mad , o. -geest ,
neus.
tn. eau de la Reine d' Bongrie , bij onze Rots , vr.fmrv.-en,) steenige verhevenheid op
grootmoeders op bet platte land oddelerein
den bodem der aard of der zee fig. vaste
geheeten , welke zij , op een sponsje gesteun , veilige toevlugt: Bij is mijnc rots.
droppeld , in een oddelereindoosje bij zich
—aelitig , (-er, -st,) b y . haar eene rots
droegen , om er van tijd tot tijd aan te ruigelijkende , rotsig. —aehtigheid , yr.
ken en aan te laten ruiken. —one, yr.
—brok m. (Rotten, zie Rosseu.)
—plant , y r. —stengel, m..—takje,
—gevaarte, o. rotsen. —hol, o. —ig ,
o. —water, o. —wijn, m. wijn , die met
(-er, -st,) bv.rotsachtig ; vol rotsen.
rosmarijn gekruid is.
held , y r. —klomp , m. stuk rots,
Rosmolen,m.molen,welke door een of meer
rotsblok. —kloof, yr. kloof in eene rots.
paarden in beweging gebracht wordt; fig.
—kruin , yr. —punt, y r. —speIn den rosmolen loopen , half gek zijn.
lonk , yr. —spleet , yr. —steen , m.
—sen, h. w. roskammen ; afborstelen , al- Itotswijze by. en bw. in rotten.
wrijven of afschuren ; fig. afkloppen , afran- Rottedrek , enz., zie Rattedrek ,
selen.*-, o. w. met H. , hard rijden: Rossen
enz.
rijden, hard rijden te paard of in een Rotten , o, w. met H. , als : Bijeen
rijtuig. Zij rossen en rijden het gansche
rotten, re zamen rotten, zie Samen2- aar door. —tuiselaer, m. weinig gebruirotten.
kelijk, paardetuischer.
Rotten , o. w. met Z., tot rotting of tot
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bederf overgaau., rot worden : De appels
rotten.
Inottenvuur, o. vuur met rotten , zie

een' koop: Zij gad rouwkoop. hetgene
men geeft, om van een' koop ontslagen te
worden: Hij gaf tien gulden rouwkoop.
–lied, o. lijkzang. –lint , o. –maal,
o. doodmaal. –mantel, m. –mutt ,
yr. –sehoen, m. –sleep, m. rouwstaatsie. —staatsie, yr. lijkstaatsie.
—vest, y r. —winkel , m. winkel
waar men rouwgoed verkoopt.
Rozebed, o. bed met rozen. —blad, o.
—boom, m. —bottel, yr. bottel.
–gaard, m. –geur, m. –hoed,
m. rozekrans. --Honig, m. –bout , o.
–knop, m. –krans , krans van
rozen ; bij B.-Catholieken , paternoster.
—laar, m. (des -s, mrv. -s.) rozeboom.
--Laurier, m. oleander. (Rozemarijn, m. rosmarijn.) —nedik , m.
nobel, in. (des -s, mrv. -s,) eene
voormalige Eng. goudmunt ter waarde van
16 sh.=f 9,60. —nolie vr. —rood,
by. –struik, m. –stek 9 –tak,
m. –tijd, m. –water, o. –wijn,
m. –wortel , in. —zair, yr.
Rozig, by. rooskleurig ; fig. liefelijk.

Rot.
Rotterij , yr. samenrotting.
ilottig, (-er, -st,) bv. rot , aangestoken.
—tigheid, yr. —ting, yr. bet rotten.
Rotting, m. (des -s, mrv. -en.) soort van
riet ; staf of stok van dierietsoort. —band,
m. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
rotting. —knop m. —olie, y r. fig.
stokslagen.- —slag, m.
Rouw, m. (des -s,) droefheid in 7 t algemeen:
In rouw gedompeld. 4f droefheid over een
bedrijf berouw Ik heb er geen , rouw van.
4-, droefheid over iemands dood: Ik deelin
?men rouw. kleeding of andere uitwendige
teekenen , waardoor men zijn' rouw toont :In
den rouw zijn. Den rouw aannemen ;
gemeenz. In den rouw gaan. Zich in den
rouw kleeden. De aware of heele rouw. De
ligte of halve rouw.*-,(mrv. -en,) kleederen,
(of het geld daar oor ,) Welke aan bedienden
worden gegeven , bij bet overlijden van een'
Glee buisgenooten : Twee rouwen in e eine
maand ontvangen. bij modemaaksters
rouvvkleederen voor een huisgezin Mejuffr.
'Chad in de afgeloopene week drierouwen.
floers. enz. dat als een teeken van rouw
neef heeft rouw aan den hoed.
dient
Len huis met rouw hehangen. rouwtijd ;
lijkstaatsie. (Rouwaard, zie Huwaard.)-baai, yr. zwarte baai.-band,
m.. rouwlint. —bedrijf, o. teekenen
van rouw. —beklag, o. betuiging van
leedwezen over den dood van iemand aan
zijne naastbestaanden : Rezoek van rouwbeklag. Zijn rouwbeklag afleggen. Beieven
van rouwbeklag. —brief , rn. brief, waarin
het overlijden van iemand word!, aangekondigd gemeenlijk met zwarte randen ; ook:
brief met zwarte randen van iemand , die in
den rouw is. —doek m. -draagster,
yr., —drager, rn. die rouw draagt.
—broek, yr. —en, o. w. met H., rouwkleeren dragen, in den rouw zijn. h. w.
met rouw of leedwezen vervul len , berouwen :
filet rouu't haar niet. (Rouv.r en, b. w.
laken , enz van vlokken zuiveren , en glad en
effen maken.) —Boers, o. —gedicht,
o. –gesp m. –gewa,ad, o. ■ goed,

o. –handsehoen, in. –hoed, rn.
—ig, (-er, -st,) by. droevig , treurig: Zij is

Rozig,zie Roosachtig.
Rozijn, enz., zie Razijn , enz.
Ruchtbaar, (-der, -st,) bv. bekend ,
wereldkundig : Ruchtbaar maken, worden,
zijn. —heid, yr.
Rug, m. (des -s, mrv. -gen,) het verhevene
zich in de lengte uitstrekkende deel van iets:
De rug van een' berg. bij dieren het
boyendeel van den romp, en bij menschen
het acbterdeel des romps van den nek tot aan
het kruis: Een breede hooge ,krornme rug.
Op den rug liggen dragen. Iemand den
rug toedraaijen , toekeeren. !fat op den rug
krijgen, een pak slagen krijgen ; fig. Het
geluk heeft mij den rug toegekeerd, heeft
mij verlaten. Achter iemands rug, in zijne
afwezendheid. Sprw. Ik heb een' breeden
rug, daarop ken veel ajstuiten , ik stoor
mij aan kleinigheden niet. Ik heb veel op den
rug, te mijnen taste. -, het achterste gedeelte van sommige dingen : De rug van een
mes. Zie oak Irerug, dat men vroeger te
rug
tu s chreef. —ader,, yr.

Rugehelen,

0. w. met H., balken.

—ing,

vr.

Ruggebeen,

o. ruggegraat.

—grant,

yr. de vereenigde rugwervelen. len , o. w.
met H., aarzelen , schoorvoeten.
bw. rug aan rug ; achterover ; achteruit.
—lingseh, by. achterwaartsch Rune-

er niet rouwig ow. 4E-, berouw hebbend.
—kamer,5 yr. met rouw behangen kamer.
lingsche sprong. —merg 0. —n, b. w.
—klaagster, yr. zieitouwidager.
rugsteunen ; bij boekbind. den rug van een
--klagen, 0. w. met H., (ik rouwklaag,
bock maken : Een scheef gerugd bock , d. i.
enz.) klagen en weenen over iemands dood.
bock , welks ribben scheef loopen. —pijn,
—Mager, m. die rouwklaagt ; gehuurde
vr. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
persoon , die bij de nit vaart van iemand weent.
rug. —vleeseh, o.
a.
laced
vr. lijkklagt.
–hoets, en. –hoop, m. berouw over Rughaar, o. haar van den rug. —hoot,
.97
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o. bout , waaraan jets op den rug mord!:
gedragen. —kleed, o. schabrak. - ktier,

yr .-korf , m. -leuning , yr. -wand,
vr.-riem, m. -spier , yr. -steen,
m. —steun , m. steun in den rug ; fig.
ondersteuning, steun. —stennen, b. w.
( ik rugsteun enz.,) ondersteunen , bijstaan.
—stuk, o. stuk uit den rug stuk , waarince de rug worth gedekt. —tering, yr.
—titel, m. titel op den rug van een bock.

-yin , vr.-wervel, m. -wol, yr.
-zennw, yr. -zuil, yr. ruggegraat.
zieillei, en Hui -len.
*Rui,

(van den -,) het ruijen, der vogelen.

lauidig, (-er, -st,) b y . schurftig. Zie Ruit.
—heid, vr.
Huff, yr. (mrv. - y en,) in een' stal , schuine
bak van latten, waaraehter men het hooi ,
gras, enz. vverpt. —el, yr. (mrv. -s,)
ruif.
Huig,( - er, - st,) by. en bw. met haar, wol ,
vederen , enz. bedekt: Ezau was ruig van
vas De ruige kant van een vel ; fig. oneffen ,
ruw : Ruig hout. Ruige kousen. Ruig over
jets heen loopen , weinig moeite aan jets
besteden. Een ridge apostel- , zie
o. (des -s,) de haarkant. —heid, yr.
—schaaf, yr. roffelschaaf. —te , yr.
(mrv. - n,) ruige kant; allerlei wild gewas ;
fig. gemeen yolk, geboefte, gepeupel.
nuijen o. w. met H., in sommige streken ,
zingende hand aan band in 't rond dansen.
Ruijen o. w. met H., van veéren verwisselen, verveeren : De hoenders ruijen ; fig.
soms, hoewel min gepast , verharen. -jing

vr.

Ruiken

ongel. o. w. met H., (ik rook,
geroken ,) reuk van zich geven : Hoe
lijk ruiken die rozen .Hij rook naar tabak ,
naursterken drank. Sprw. De ziekten van
arme en de pannekoeken van rijke lieden
ruiken ver,, wanneer een rij ke ziek is en een
arme het minste genot smaakt , heeft elk er
den mond van vol. Zie ook Mosterd.* - ,
een' bedorvere reuk van zich geven : Die
worst begint te ruiken. Aangebrand ruiken.
/I-, den reek van lets traehten in te ademen :
A an eene lelie ruiken ; fig. Gij zult er niet
aanruiken , er niets vanjirijgen.*-, b. w. door
middel van den reuk gewaar worden : 1k ben
zoavoilkouden. dal ik niets ruik. De hoed
rook het wild spoedig ; fig. Lont ruiken,
onraad merken. —er m. (des -s, mrv. -s,)
eenige saamgebonden bloemen, hetzij natuurlijke of gemaakte. .. - erfleseh yr.
reukfleschje. —ermaakster , yr.
—ertje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van ruiker. —erverkoopster, yr.
Huilebuiten, 0. w. met 11., (1k ruilebuit,
enz.,) ruilen , ronselen. —ebuiter, m.
—ebuitster, vr. (mrv. - s.)—en , b. w.
bet eene tegen het andere verwisselen : Ik heb

dien hoed van hem geruild voor een vest.
--handel, halide!, waarbij men de
eerie waar voor de andere geeft. —ing, yr.
(mrv. -en.)
Huhn, (-er, -st,) by. en bw. geschikt orn veel
te bevatten: Een ruim vertrek, gebouw, huis.
Ruim wonen , zitten, Is dat kleed niet al te
ruins ? ; fig. Een ruim geweten hebben , d.
i. een geweten.hetwelk zich suet ligt bezwaart.
rijkelijk, welvoorzien: Eene mime beers.
Bet komt daar ruim om , men leelt daar in
overvloed. *-, onbekrompen Eene mime
bedeeling. Eene mime mast. *•, onbeleFnmerd: Nu heb ik de handen ruim. Zij heeft
ruins spreken.*-, bw. jets meer dan : Ruim
viiftig gulden. Voor ruins drie maand.
o. (des -s,) ruirnte, uitgestrektheid , loch
enkel in samenstel ling , zie Luchtruim,
enz. 11-, in een schip, ruimte onder de verdekken , welke voor de lading client. Het ruim
eener kerk , ruinite van de hoolddeur tot bet
koor tusschen de lagere zijderi , waarvan het
veelal door pilaars afgescheiden is. - baan,
yr. mime baan, ruirnte : Ruimbaan maken,
krijgen ,hebben. —elijk, hw. —en, b.
w. ruim waken , ledigen : Een sekreet ruimen. Het laatgat van een geweer ruimen.
Eene beck of sloot ruimen , van modeler
zuiveren. inzonderh. door zijn vertrek
ontiedigen : Tegen paschen ruimen wij het
huis. Eene stud ruimen,. Veroordeeld
worden, om het land te ruimen; fig. (lit
den weg ruimen, doen ophouden of verdwijnen , wegnemen. Spoedig waren nu alle
zwarigheden nit den weg geruimd, opgeheven. Iernand nit den weg ruimen, hem op
eene heimelijke wijze van kant maken. o.
w. met H., zich met het opredderen van een
huis, enz. onledig houden: Waar kinderen
zijn, moet aanhoudend geruimd worden.
*-, met Z., zeew. van den wind , aanwakkeren,
gunstig worden. —er, m. (des -s, wry. -s,)
die (b. V. een sekreet) ruimt. —heid, yr.
—ijzer, o. ruimnaald. —ing, vr.
—naald, vr: sterke naald , waarniee.. het
laatgat wordt geruimd. —pen , —pin,
yr. ruimnaald , ruimijzer. —schotel, m.
en vr. iemand , die verkwistend feeft.

schotig , (-er, -st,) by.mild , rnildda— schotigheid , yr.
spraak, yr. weinig gebrulk grootspraak.

dig , ruim.

—sschoots, bw. scheepsw. met een'
uitgevierden schoot, voor den wind: Ruins:schoots zeilen ; fig. ruim, mild , in ruime
mate. - sschootsch, (-er,meest-,)bv.ruimschotig. - ster, yr. (mrv. --s,) die ruirnt. - te,
yr. (mrv. -n,) over 't algemeen datgene,
waarin wij ons alle ligehamen voorstetlen :
De begrippen van tijd en mimic zijn van
onze voorstellingen onafseheidelijk. *-,
ledige plaats van zoo veel uitgebrcidheid ,
als elk ding noodig heeft: Is er nog ruimte
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voor zes personen Maak daar wat ruimte;
fig. onbekrompenheid van plaats, enz. : De
ruimte schaadt niet. In ruimte en overvloed
leven.*-, vrijdom van benaauwdheden: In de
ruimte stellen.*-,ruime Iticht.-teni.aat,vr.
Ruin , rn. (des -s, mrv, -en,) gesneden hengst.
vr. (mrv. -n,) bouwval.
Ituinen, b. w. (een' hengst) snijden, lubben.
Ituineren, b. w. arm maken; in bet verderf
storten.
Ituintje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw,
van ruin.
Unip, enz. zie Mips, enz.
Ituisch, y r. enkel in: Koning van de ruisch,
eene soort van ruisvoren omstreeks Waverveen. —en, o. w. met H., een dof geluid
voortbrengen, vooral zulk een, als de wind in
het loaf der boornen en sterk stroomend water
bij een' val veroorzaakt: Dc bladeren der
beuken ruischen in den wind. De beek
ruischt. Hoort gij den wind niet ruischen ?
Zijden kleederen ruischen. "-, onpers.
met H., een geruisch veroorzaken of doers
hooren:Het ruischt geweldig in mijne ooren.
—ing, vr. piljp enz. zie Ituis
pijp, enz.
Ituismuizen, zie Itoezemoezen.
Ituispijp, yr. doedelzak. er,, m.
Fluisvoorn —voren m. rietvoren ,
een visch , welke tot bet geslacht der karpers
behoort.
Unit, yr. zie Itete, Reute.
Unit, vr. wijnruit.
Unit, o. in sommige streken , (wclligt beter
raid wegens ruidig,) schurft.
*Unit o. uitgewied onkruid, of ook langs
akkers, heggen en bossehen gesneden Bras,
dat behoeftige lieden aan hun vee geven.
Ruit yr. (mrv. -en,) oorspronkelijk iederc
vierkante of vierhoekige vlakte , weshalve de
vierkante veristerglazen nog ruiten heeten :
Er zijn vier ruiten gebroken. Ronde ruiten. op speelkaarten, eerie der figuren ,
waarmee de roode zijn geteekend ; vierkant
vakje op een dam- of schaakbord ; vierkant
perkje op stollen; de stof, welke geruit is :
Ik neem eene ruit , d. eene stof met ruiten.
inzonderh. cen gelijkzijdig vierkant met
scheeve hoeken , rhombus.
Ituiteblad, o. blad van de wijnruit. —tedik, m. azijn , die op wijnruit getrokken is.
Ruiten, vr. eene der vier kleuren op de
speelkaarten: /k speel in ruiten. Ruiten is
troef. yr. (mrv. -s,) eene enkele kaart van
die kleur:Hoe yen ruitens hebt 91?*-,onverb.
b y . tot de kleur van ruiten behoorende:
Ruiten aas , boer , zie Marten. —en, b.
w. ruitvormig maken , zie Geruit.
Ruiten o. w. veroud. plunderen.
Ig niter m. (des -s, mrv. -s,) die te paard
rijdt ; krijgsman te paard ; fig. Een oude
ruiter, iemand , die het klappen van de zweep

kent. Spaansche ruiter , Friesche ruiter,
vier- , zes- of achtkantige boom of balk van 2
of 3 el lengte met sterke pinnen ter versperring van ingangen , enz. --bende , yr.
—drown, m. —ij, y r. paardevolk.
_kracht yr. —lijk (-er, -st,) b y . en
bw, fig. als een echt krijgsman, onbewimpeld,
onbeschroomd : Ruiterlq k voor iets uitko men. —schap o. (des -s,) stand van
miter. yr. ruiterij. —sjongen, m.

—smantel m. —spaard, o. -spistool , yr. —ssabel, vr.-standaard,
m. —standbeeld, o. staudbeeld te
paard. —from, yr. keteltrom. —vaan,.
yr. —wacht, yr.
Ituiterzalf, vr. zalf tegen de schurft.
Itnitezaad, o. zaad van- wijnruit.
in. tijd. wanneer vogels ruijen.

Uniting, yr. geklonterde melk,.
Imuitswijze, by. en bw. rnitvormig..
Ituitvormig, b y. en bw.in den vorm eerier.
ruit,

link, in. (des -s, mrv. -ken,) de dead van
rukken ; fig. In een' ruk, in een oogenblik.
Bij rukken , bij horten en stooten. —je, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van ruk. -ken
b. w. met eene plotselinge beweging van zijne
plaats brengen : remand eenboekuit de hand
rukken. Zich de Karen uit het hoofd rukken.* o. w. met Z., haastig of plotseling
van plaats veranderen: Het schip rukte van
het anker. De vijand rukte te velde of in het
Veld. Vit het veld rukken, Poor eerie stad
rukken. De wind rukte noordwaarts.-king,
yr. —reis, yr. kleine reis , reisje. —togt,,
m. kleine togt. —wind, rn. wind , die met
rukken komt.
null, vr. driftige toeloop ; fig. sterk vertier
van sorammige waren , als ware het nit vrees
voor bet stijgen van den prijs: Er is eerie rui
in den 'tabak.
Rull, (-ler, -st.) by. oneffen , ongelijk , hobbelig. —held, yr.
verkleinw.
Itulletje o. (des -s, mrv.
van rul.
Rum m. (des -s,) nit suiker gestookte
brandewijn. —drinker, m. —drink-

ster, y r. —Resell, y r. —glas o.
—metje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw,
van rum ; inzonderh. glas rum: Hij dronk
verscheidene rummetfes.—pons, m. pons
van rum. —stoker, m. —stokerij 9
y r. —ton , vr. —vat , o.
Itumoer o. (des -s, mrv. -en,) verwarde
beweging , opschudding , meestal van laid
getier verzeld: Er ontstond een geweldig
rumoer op de markt. —en o. w. met H.,
rumoer maken , allerlei luidruchtige opschudding veroorzaken.

Run,

zie

Ben.

Run, y r. gemalen eiken schors , ter looijing
van leer ; later : ook onder den naam van
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ktf tot verschillende einden gebruikt , zelfs

om er runturf van te maker:. —bak
ltund o. (des -s, mrv. -eren , -ers,) naam

S
—bed , o. —dag, m. —eloos (-zer,
-st,) by. en bw. onrustig , zonder rust.
—eloosheid , y r.
en , o. w. met
bewegeloos zijn ; verpoozing van bewe
ging en arbeid genieten: Zij rusten van hull'
arbeid. Hij slaapt niet, hij rust slechts ;
van hier: Rustend leeraar , emeritus predikant ; fig. slapen : Rust wet! Hoe heeft
uwe nicht gerust? *-, gestorven zijn : Hij
rust in t graf.*-, op iets leunen , steunen:
Op zijn' elboog rusten. *-, bestendig in of
op iets b. w. doen of laten rusten:
Rust uw hoofd op mijn' schoot.
Rusten (zich), w.w. zich gereed waken: Zich
ten oorlog , tot den strijd , ter reize , enz.
rusten.
Rustig, (-er, -st,) bv. en bw. wakker. levendig , ylug , moedig , flick ; gerust,
vreedzaam. —igheid, ye. —iglijk, bw.
Rusting, yr. (mrv. -en,) wapenrusting.
*Itustjaar , o, sabbatjaar.
Rustkam.er, y r: wapenkamer.
y r. op schepen , sterk touw dat aan den
kraanbalk of digt daaraan bevestigd is , ow
het anker daarmede aan den tokkemast te bevestigen. —meester , m. opziener yan
een arsenaal of rustkamer.
nustplaats, yr. plaats waar men rust.
—punt, o. punt , waarhij men rust of
rusten moet ; steunpunt. —stoel, m. leunstoel. —tijd , m. —uur, 0„ —veer,
y r. zekere veer aan eon schietgeweer.— verstoorder m., —verstoorster, Yr.
Ruw, (-er, -st,) by. en bw, met oneffenheden
op de oppervlakte bezet : Eene ruwe huid.
onbewerkt : Rune wol. Run hout. Rune
zijde.*-, van stoffen, ongebleekt, ongeverwd;
van beestevoeder , ontoebereid Ruw vat.,
stroo, hooi, gras, klaver fig. onaangenaam,
onstuimig : We krijgen ruw wear ; fig. van
gedrag en taal , onbeschaafd , lomp , woest :
Een run mensch. Een ruwe (ruige)
apostel.Ruw met iets omgaan.
Itu.waard, rn. (des -s, mrv. -s, -en,) welter
een aanzienlijk ambtenaar,, bestuurder,,
rustbewaarder:De ruwaard van Voorne
en Putten.
Ruwelijk, bw. raw. —harig, zie
Ruigharig. —heid,vr. (mrv. -heden,)
oneffenheid ; fig. lompheid , woestheid.
—lokkig, (-er, -st,) bv..met ruwe lokken.
—smid, m. grofsmid. --sverker, rn.
die in het ruwe werkt.
Ruzie , y r. krakeel , kijvazje. aehtig,
(-er, -st,) by. krakeelachtig. -maakster,
y r., —maker, m. die ruzie maakt.
—zoeker, m., —zoekster, y r. die

dier soort van huisdieren , waarvan het mannetje but of stier en het wijije koe beet. -erha,rst, m. —errib, yr. —erstal, m,
—erworst yr. —vee, o. runderen.
—vet, o. —vleesch , o.
Rune, y r. (mrv. -en,) regtlijnige letter , in
het noorden Wings in steen , enz. gesneden ,
ook : Runische letter geheeten.
Itunkoek m. oude run , om to branders
tot een' koek gemaakt en gedroogd. —molen , m. eekmolen.
Ittannen, zie Itennen. —set, o. (des
-s,) stremsel , waarmede men de melk doet
stremmen , om er kaas van te waken.
*Itunturf, m. runknek , zie Run.
Rups , y r. (mrv. -en,) diertje van onderscheidene soort en grootte , dat in eene pop
verandert waaruit eene kapel voortkomt.
—edooder, m. naam van onderscheidene diertjes , welke rupsen verslinden, doch
inzonderh. van eene wesp , die hare eijeren
in gaten legt, welke het in de huid der
rups heeft geboord. —edrek m. —ejagt, vr. als : Op de rupsejagt gaan,
rupsen vangen of dooden.
o.
—eschaar , yr. ijzeren schaar aan een'
langen stok , om de takken met rupsenesten
of te snijden. —eschijter, m. kapel.
—evanger, m. —evangst, y r. -je,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van nips.
Busch m. (van den -, tnrv. russchen,) in
sommige streken , hies. —dijk, m. met
biezen begroeide dijk. —kleed o.
Rusgeel, o. roode arsenik. —leer, o.
juchtledr. —leeren, onverb. by.
Itust,vr. (mrv. -en,) toestand, waarin iets op de
zelfde plaats of in den zelfden staat blijft,bewegingloosheid: De rust beminnen;
toestand
van remand, welke door geene gemoedsbewegingen wordt gekweld : Hij heeft rust noch
duur.*-, vrijdom van twist en krakeel : In
rust levee.''-, toestand van eon land, 't welk
door geene vijandelijklieden beroerd wordt,
vrede : De rust is overal hersteld.*-, eetrwige zaligheid : In de rust gaun.* verpoozing
van moeite , zorgen , verdriet , enz. : /Vu
zal hij eerst rust krijgen. Nen zal ons wel
met rust laten. Zijne schuldeischers lieten
hem geene rust. *-, tusschenpoozing van
een p,ezang , enz, ; afdeeling van een , psalm ,
pauze ; slaap Zich ter rust begeren. Hij
is in de rust. Ikwensch u eene aangename
rust.*-, dood : .Hij is reeds in de rust , is
reeds dood. zeker deel aan een schietgeruzie zoekt.
weer : De haan staat in de rust.*-, aan een
S.
schip , veelal mrv. rusten , sterke dikke ,
maar niet zeer breede planken , welke orn- 5, de negentiende letter van het alphabet
en de vijftiende van de medeklinkers. Zij
stpeeks de masters uitwendig aan het sehip op
heeft een' scherpen klank en is verwant
'mar' hoogen kant linger). —bank , yr,
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Saai
met de z, waarin zij bij de uitspraak
overgaat, wanneer zij onmiddellijk door b
of d wordt gevolgd : Leesboek , losdoen.*-,
yr. (mrv. s's, hoewel in het dagelijksche !even
veelal essen,) naam der letter : Eene Grieksche S.
Sa, tusschenw. woord van aanmoediging , opwaking of aansporing : Sa Mannen, vlug
aan 'twerk. ook client het ter ophitsing
of uitiouwing : Sa , pak hem ! Sa I sa !
hij durft niet!
Saai, o. en vr. (des -s, mrv. -jen,) eene gekeperde wollen stof van onderscheidene soorten , bij v. lakensaai : De saai heeft gemeenlijk eene groene kleur. ;:Deze vrouw
heyt eenige ellen saai voor een regenkleed
ontvangen. (jer, -st.) by. fig. gemeenz.
langzaarn , temerig onbeduidend , droog :
Een saaije knaap. Wat is die vent saai !
—fabriek , y r. —fabrikant m.
—hal , yr. —jen onverb. by. van saai :
Saaijen bedgordijnen , ledikantbehang sels.
-jet , enz., zie Sajet, enz. -waver,
m. -weverij yr.
Sam , samengetrokken nit semen.
Sabbat, m. (des -s, mrv. -ten,) bij de Joden,
rustdag , de zevende of laatste weekdag De
sabbat beyint op vrijdag avond. Den sabbat
streng vieren. Sabbat /Louden. Den sabbat
vieren , breken schenden , ontheiligen ,
ontwijden ; fig. bij de Christenen , eerste dag
der week , zondag. dag, m. sabbat.
—jaar o. elk zevende jaar,, wanneer de
velden moesten braak liggen en alzoo rusten . rustjaar. —lamp , Yr. lamp , welke
op den sabbat wordt gebrand. —schen-

der,m. —schending,vr. schendster, yr. —smeid yr. bij de hedendaagsche Joden , onjoodsche meid of vrouw ,
door welke zij op sabbat het noodzakelijke
week laten verrigten. -spijs, yr. —sreis
yr. een bepaalde afstand , welken de Joden ,
in strijd met de Mozaische wet, op eery' sabbat
meenen te mogen alleggen. —svrouw
yr. sabbatsmeid.
Sabberder, m. (des -s. mrv. -s,) die sabbert. —en o. w. met H. , kladschild@ren;
ster,9 yr. (mrv. -s.)
snappen , wawelen.
Sabel , yr. (mrv. -s,) een breed krorn zijdgeweer , dat wij van de Turken overgenomen
hebben Hij trok de sabel , zoo dra hij zljte
medeminnaar zag. Het mann. p;eslach t , ook
wel door onze ouden gebruikt , schijnt de
voorkeur te vinden.
Sabel, m. (des -s, mrv. -s,) zeker dier, 't welk
tot de wezels behoort en een kostelijk bout
oplevert ; een halsdeksel van dit bout : Doe
uw' sabel om , .Tuffrouw , want de koude is
zeer hevig ; fig. halsdeksel van bont in het
algemeen. —bout , o. bout van sabelvel.
Sabelboonen , yr. aim soort van boonen,
die breede seheeden hebben.

Saje
Sabeldler o. sabel.
Sabelen , b. w. , dock enkel in samenstelling gebruikelijk , zie Nedersabelen.
—gevest , o. —houw m.
Sabeljagt vr, jagt op saheldieren.
Skbelkling, yr. kling eener sabel.
Sabelmof yr. mof van sabelbont.
—pels , m. pets van sabelbont.
Sabelscheede, y r. scheede eener sabel.
Sabelstaart, m. staart van een' sabel.
Sabeltasch, y r. soort van plattc tasch ,
die bij de sabel van een' huzaar, enz. haugt.
—tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
sabel (in beide beteekenissen).
Sabelvanger, m. die op de sabeljagt gaat.
—vangst 9 yr. sabeljagt : Men ging schier
elken dag op de sabelvangst.
Sadduceen m. mrv. Sadduceers. —ceir , m. (des -s, mrv. -s.) bij de oude Joden,
aanhanger eener sekte,welke noch aan upstanding noch aan onsterfelijkheid geloolde.
—ceesch by. van de Sadduceers of
Sadduceen : De Sadducesche leer.
Saffier , enz. , zie Safier enz.
Saffloers enz., zie Safloers enz.
Saffraan enz. , zie Safraan, enz.
Safier (de stof,) o. en (de steen,) m. een ongemeen hard edelgesteente met eerie afwisselende blaauwe kleur : MannPtijke
safieren , de donkerblaauwe Oortersche.
Vrouwelijke safieren, de bleekblaauwe
Europesche. —en , onverb. by. van safier.
—hleur, yr. —steen, m.
Safloers,o.(van het-,)wilde safraan,waarmee
de echte maar al te dikwijls vervalscht wordt.
Safraan m. (des -s,) een bolgewas met
roodgele bloemen; de uit de bloemen verkregene deelen , welke in den handel voorkomen en tot onderscheidene einden gebruikt
worden : Sommzge menschen gebruiken
safraan in de thee. —achtig, by. naar
safraan gehjkende.—bioem, yr. -boom,
m. op Ceilon een boom , welks bladen na het
afvallen eene hooggele kleur aannemen en
als safraan gebruikt worden. --Feel , by.
en o. de safraangele kleur. —kleur vr.
—lucht , yr. —plant , vr. —reuk ,
m. —stam, m. stam van den safraanboom.
Safranen onverb. by. van safraan.
Safranig , by. safraanachtig.
Sage , yr. (mrv. -n,) zie Zage.
eagen , o. w. met H. , weinig meer in gebruik , zie Versagen.
Saizoen , o. (des -s, mrv. -en,) een der
vier jaargetijden : De lente is het aangenaamste saizoen des jaars ; fig. geschikte
of gepaste tijd Het is thans daartoe het
saizoen niet.
Sajet , o. (des -s, mrv. -ten ,) getwijnd wollen
garen , inzonderh. voor kousen : koop mij
een pond grijs sajet. van eene fijnere
soort bcdienen zich tegenwoordig de dames
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Sake
tot het vervaardigen van allerlei fraaije voorwerpen. —spinner , —spinnerij,
yr. —spinster, yr. —ten , onverb,
b y . van saiet vervaardigd : Sajetten kousen,
wollen kousen. —werk, cis —werker,
m. —werkster ., yr. —winkel, in.
Sak, m. (des -s, mrv.-ken,) lang vrouwekleed,
fosse japon.
Sakerdaanhout, o. een buitenlandsch
hout , bruin met zwarte strepen en een'
aangenamen reuk.
Sakje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
sak.
Sakrament o. (des -s, wir y . -en,) naam
van zekere uitwendige verrigtingen , voor
zoo verre zij als middel der goddelijke genade
worden aangezien , in wellien zin de R.Catholieke kerk zeven sakramenten heeft ,
bondzegel : De doop en het avondmaal zijn
sakramenten. —eel , by. en bw. tot de
sakramenten behoorende ; volgens de sakramenten. —huisje, o. tabernakel. —sdag , m. bij de R.-C. , feest ter eere van
Christus' ligchaam , door Paus URBurns
in het jaar 1252 ingesteld.
Sakristie, Yr. (mrv. -ien,) in de R.-Catholieke kerken een vertrek , waarin de kerkelijke gereedschappen worden bewaard en
de geestelijken hunne ambstkleederen aandoen. —iemeester, m.
yr. (mrv. -en,) sakristie : De pastoor ging
in de sakristij. —ijn m. (des -5. mrv.
-en,) opziener over de sakristij , koster.
*Salaad, zie Salade.
*Salaa,dje o. (des -s; mrv. -s,) verkleinw.
van salade : Wilt gij een salaadje met ons
eten?
Salade , yr. (mrv. -n,) eene koude spijs , die
veelal uit raauwe planten met olie en azijn
wordt toebereid : Salade eten. Is de salade
aangemaakt ? ; fig. dragen sommige spijzen,
die men koud nuttigt, dezen naam , bij v.
haringsalade. zeker moeskruid , dat in
tuinen op den kouden grond en in warme
bakken wordt gekweekt , latuw : Salade
zaaijen , planten. Zijne docker is eene
lief hebster van gestoofde salade. —bak
m. warme bak , waarin salade wordt gekweekt saladeschotel. —bed, o. -blad,
0. —emmer rn. emmer met gaaties ,
in welken men de salade wascht. —krop
m. —lepel m. lepel van Loren of hout,
waarvan men zich met eerie dergeli i ke York
tot het toebereiden van salade bedient.
—mand yr. —meisje o. meisje ,
dat salade fangs de huizen verkoopt. -olie,
yr. olie, die men op (le salade gebruikt ,
meestal olijfolie , (loch ook welpapaverolie,
en andere soorten. —plant , y r. —schotel. m. —stronk 9 —struik, m.
..--tijd, m. —thin, rn. --York, y r. zie
Saladelepel. —vrouw, y r. vrouw,

Same
die salade langs de huizen verkoopt.
0. saladevrouw. —wortel , m. -zaad, o.
Salamander,m.(des -s,mry -s,) soort van
haagdis ; ri ?; . vuurgeest. —boom, m. in
Oost-Indie zekere boom , welks dikke en
saprijke schors aan de werking van bet vuur,
langen tijd weerstand biedt. —tje, o. (des
-5, mrv. -s,) verkleinw. van salamander.
*Salaris , 0. (van het -, mrv. -sen,) vastgesteld loon , dat op bepaalde tijden wordt uitbetaald: Het salaris is gering . —je , o.
(des mrv. -s,) verkleinw. van salaris.
Salep, yr. zekere drank , welke ait den in
honig gekookten salepwortel hereid wordt,
en in Turkije van een uitgestrektgebruik is.
—wortel, m. eene soort van knaapjeskruid.
Salet, 0. (des -s, mrv. -ten,) gezelschapszaal;
fig. gezclschap : Salet houden. —jonker,,
m. modegek, pronker. --juffer , —pop,
modepop, pronkster. —rekel, m. saletjonker.
Salie, yr. een gewas van een' specerijachtigen
reuk en eeriigszins bitterer smaak , in sommige streken z elv e geheeten ; saliemelk.
—blad, o. —bloem , yr. —melk
y r. zoete melk , waarin saliebladen gekookt
zijn en sommigen voor eene lekkernij en
anderen voor een zweetmiddel dienen.
—struik, m.
Salingen, yr. mrv. kruishouten waarop de
marskorf rust.
Salpeter, o. (des -s,) zeker middelzout,
hetwelk nit plantenloogzout en zijn eigen
zuur bestaat. —aarde, yr. —achtig,
b y . --bereider, m. —geest m.
—groef,, y r. —grond, m. —grondlaag , yr. —hut, yr. - ketel, in.
—koker, m. —kokerij y r. —koking, yr. —loog, yr. —lucht , yr.
--water, 0. —zieder m. —ziederij , yr. —zuur, by. en o.
Suluut, yr. (mrv. -uten,) een visa , anders
meerval geheeten.
Saluut 9 o. (des -s, mrv. -uten,) groet, heilwensch : Den lezer salnut.
Saluutje, o. (des -s, mrv. .s,) verkleinw.
van salunt , yr.
Saluutschot, o. schot ter begroeting : De
huizen dreunden nan de salautschoten.
Salvo , o. (des -'s, mrv. -'s,) het afschieten
van onderscheidene geweren , eereschot ,
vreugdeschot.
Samaar, yr. (mrv. -aren,) een oud deftig
vrouwekleed. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van samaar.
Samen, (ontstaan uit te zamen , zie Zamen,) bw. van samenstelling, wanneer
samen den hoofdtoon heeft en steeds scheidbaar is, bijeen, bij elkander , te zarnen ,
als: Samenbinden , bijeen linden , samenkomen, bij elkander of bijeen komen.
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Smitten

Samen

buigen. —bonden, verl. dw. van samensou p s komt het buiten samenstelling voor,
namelijk wanneer het den hoofdtoon mist,
binden. —gedaan, vent. dw. van samendoen. — dreven, vent. dw. van samendrijals: Samen (d. i. met elkander) overeen
yen. —Iloten, dw. van sarnenfluiten.
stemmen. Samen naar buitengaan. Samen
.—goten,verl. dw. van samengieten.-leid,
vrijen. Samen spelen , d. i. met elkander
vent. dw. van samenleggen en sarnenleiden.
spelen, terwijt samenspelen te kennen geeft ,
—regen, verl. dw. van samenrijgen.
dat men voor gemeenseha F pelijke rekening
ten , verl. dw. van samensluiten. —smolspeelt. —ankeren , b. w. met ankers
ten , vent. dw. van samensmeiten. —troksamen verbinden. —ankering, yr.
ken , verl. dw. van samentrekken.-vloch—bakken, ongel. b. en o. w. met Z.,
ten , vent. dw. vat) samenvlechten. —vreaaneen bakken. —bellen, b. w. bellend
yen , vent. dw. van samenvrijven. —wonof door bellen bijeen doen komen : Al de
den , verl. dw. van samenwinden. -wrebedienden werden samengebeld.-belling,
ven.Yerl. dw. van samenwrijven.-wrong%r. —bengelen b. w. door bengelen
en, verl. dw. van samenwringen. —zwobijeen doen komen. —bergen ongel.
ren verl. dw. van samenzwerer. —zwob. w. bijeen bergen : Berg die kleedingstukrene, rn. samenzweerder.
kensamen. —berging, yr. —blazen
Samengieten , ongel, b. w. bijeen gieten :
ongel. b. w bijeen blazer). —blijven
ongel, o. w. met Z., bijeen blijven. -binden,
Giet al die dranken maar in dit vat samen.
—gieting , yr. —groeijen o. w.
onyel. b. w. bijeen of aaneen binden. —binmet Z., aaneen groeijen : Al de vingers der
der, rn. —binding, yr. -bindster,
linkerhand zijn samengegroeid. Met iets
y r. borgen , b. w. door borgen
anders samengroeijen. —groeijng vr.
bijeen zamelen. —brengen, onreg. b.
—haten , b. w. bijeen haters Zij haalde
w.bijeen brengen.-brenger ,m.-brengalles samen , wat zij maar vinden kon.
jug , y r. —brengster, y r. —Orod—haling, y r. —hang, m. onderling
delen, b. w. ondereen broddelen. —buiverband : Er was Been satnenhang tusschen
gen , ongel. b. w. bijeen buigen. —buide verschillende deelen zioner rede.
ging , y r. —dieven , b. w. door dieverij
trachtte vruchteloos nit den samenhang de
bijeen zamelen. --doen onreg. b. w. bij
bedoeling van den schrijver te vatter.
elkander of bijeen doen: Doe al die dranken
—hangen, outlet. 0. w. met H., onderlthg
maar samen. *-, o. w. met H., jets voor geverbonden zijn , aaneen hangen : De verschilmeenschappelijke rekening doen : Zij hebben
lende deelen hangen slecht samen.Hoe hanyt
faros samengedaan , wader dat iernand er
dit met uw gezegde van gisteren samen?
van wist.—douwen, b.w. bijeen douwen.
—heekten. , b. w. aaneen bechten , hech---draaijen , b. w. bijeen draaijen ; ineen
tend samen verbinden : De lippen eener
draaijen. yr. —dragen,
wonde samenhechten. —ltechting yr.
ongel. b. w. bijeen of bij elkander dragen :
—hoopen , b. w. opeen hoopen : Wie
liebben zij alley reeds samengedragen?
heeft die steenen samengehoopt? —boo—draging, yr. —drijven, ongel. b.
ping , yr. —ketenen , b. w. aaneen
w. bijeen of bij elkander drijven : Men heeft
ketenen, door ketenen verbinden : De schede koeijenvoor de brag samengedreven. *
pen waren samengeketend. -ketening,
0. w. met Z., zich drijvend vereenigen: De
yr. —kleven , b. en o. w. met II., aaneen
ijsschotsen drijven bij het slot samen.
kleven: Die twee bladen kkven zoo sterk
—drijving , yr. —drukken , b. w. al
aaneen,dat men ze zonder scheuren moeijedrukkende vereenigen of bijeen brengen.
lijk van elkander zal kriigen.-knoopen,
drukking, yr. --du.wen. b. w.
b. w. aaneen knoopen Knoop die twee eindsamendouwen, —eggen , b. w. met de eg
les touw samen. —knooping , yr.
bijeen brengen. —dweilen , b. w. bijeen
—komen, onreg. o. w. met Z., bijeen
dweilen. —feiten, b. w. samendweilen.
komen Zij komei, iederen avond te zevem
—fluiten, ongel. b. w. door gefluit doen
uur samen , clock hebben tot dus verre nog
bijeen komen: Jan heeft al zijne speelmakniets van eenig belang tot stand gebracht.
kers samengeftoten. —11u.iting,yr.-fom.komst , yr. t mrv, -en,) bijeenkomst ;
melen , b. w. ineen fommelen. —fromvergadering: Zij hebben reeds drie samen!!
melen , b. w. ineen frommelen. -gaan,
komsten gehad. —kooijen , b. w. aaneen
onreg. o met Z., met elkander gaan , in
kooijen. – lkoppelaar,, m., —koppegezelschap gaan : Zij gaan altijd samen.*-,
laarster,, y r. die samenkoppelt. -kopmet H., fig. bestaanbaar zijn bezit een
pelen, b. w. aaneen koppelen : Paarden
aanzienlijk vermogen en zijt altijd om geld
samenkoppelen ; fig. Eenpaarjonge lieden
verlegen: hoe gaat dat samen?
of verliefden samenkoppelen. —koppeSamengebonden, verl. dw. van samenling y r. —leggen, gel. en onreg. b.
binden. --bleven , vent. dw. van samenw. bijeen leggen , ineen leggen Hij legde
blijven. --Bogen, verl. dw. van samen-

-
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;twine handen samen. -7-legging, yr.
—leiden, b. w. bijeen lijden. -legging,
yr. —leiden, b. w. bijeen leiden: Leid
het vee op de markt samen. —leiding,
yr. —leving, yr. onderling verkeer: Zoo
lets ziet men in de samenleving iederen dag.
—lij men, b, w. aaneen lijmen: Die twee
stukken maeten samengelijmd worden.
--lijming, y r. —loop, m. het samenloopen of ineenloopen plaats, waar onderscheidene dingen — b. v. rivieren, wegen -ineenloopen: De sarnenloop van Rijn en
Moezel; fig. reeksonenigte: Door een' semenlaop aan onistandigheden werd ik verhinderd , rnijne belofte te vervullen. —loopen , ongel. b. w. met elkander loopen. "-,
met Z., ineen loopen: Diebeide wegen loopen
bij P. semen ; fig. zich vereenigen: Er
liepen vele omstandigheden samen. van
melk , stremmen, schiften. —mengen,
b. w. ondereen mengen : Meng die vochten
samen. —menging, yr.—mengsel,
o. het saamgemengde. —naaijen, b. w.
aaneen of opeen naaijen : Die twee shaken
moeten samengenaaid worden. —na,aijing, ye. —pakken , b. w. hijeen
pakken,ineen pakken,opeen pakken,-,(zich),
w. w. in : De wolken pakten zich boven ons
samen, d. dreven hijeen. —pakking,
yr. —persen, b. w. ineen persen. -persing, yr. —plakken , b. w. opeen of
aaneen plakken : Laat die twee stukken
samenplakken. -plakking, yr.-raapsel, o. (des -s, mrv. -s,) het samengeraapte:
Met dat samenraapsel van yolk zal hij
weinig uitvoeren. —rapen, h. w. bijeen
rapen :Raap al die schaarden samen en lent
ze weer aaneen lijmen ; fig. van onderseheidene kanten als in haast bijeen brengen
waarbij 'neer op de boeveelheid dan
op de hoedanigheid wordt gelet: Met dien
samengeraapten hoop zal hij weinig uitvoeren. Srmengeraapte leugens. —raping,
yr. —rijgen, ongel. h. w. aanecn rijgen :
Al die geralen moeten nog heden samenge regen worden — .riging, yr. -roepen,
ongel. b. w. hijeen roepen : Al de leden wer.
den oogenblikkelijk samengeroepen. -roeping, yr. --roeren , b. w. ondereen
roeren : Boer alles goed samen. —roering, y r. —rotten , b. w. ineen rollen.
—rolling, yr. —rotten, o. w. met Z ,
troepswijze bijeen komen , veelal met sledge
hedoelingen: Zij begonnen weldra samen te
rotten. —rotting, yr. (mrv.r-en,) het
samenrotte; oproerige hoop. --rukken,
0. W. met Z., snel bijeen komen. —rukking, yr.—schakelen , b. w. aaneen
schakelen, —schallteling , yr. -scharrelen,b. w, bijeen scharrelen. zie Scharrelen. —schikiken , b. w. bijeen schikken : Schik al die papieren behoorlijk

Sainen
samen. —schikking, yr.-scholen,
o. w. met H., bijeen scholen. —scholing,
yr. (men. -en,) bet samenscholen ; saamgeschoolde menige. —sluiten, ongel. b. w.
ineen sluiten. , yr. —stnelten, ongel. b. w. ineen of ondereen smelten.
o. w. met Z., zich smeltend aaneen hechten of samen verbinden : Die beide stukken
molten spoedig samen. —smelting, yr.
—spannen, ongel. b. w. bijeen spannen:
Die paarden moyen niet samengespannen
worden. o. w. met H., zich tot jets. (slechts)
verbinden : Zijne vijanden spanden samen,
om zijn' ondergany te bewerken. —spanning, vv. (mrv. -en.) —spelden , b. w.
met spelden samenhechten : Speld die twee
doeken samen. —spraak, yr. het spreken
samen ; hetgene personen mtt elkander gesproken hebben ; verdieht geprek tusschen
twee of meer personen : Erne samenspraak
van buiten leeren. —stet, o. het samenstellen ; lets dat samengesteld is , systema
stelsel : Een samenstel van godgeleerdheid.
—stellen, b. w. bijeen stellen , nit onderscheidene deelen vervaardigen: Een werktuig
samenstellen. Eene verhandeling samenstellen. Samengestelde woorden. — steller , m. vervaardiger. —stelling, yr.
bet samenstellen ; samenstel ; samengesteld woord. —stelster,yr.-stemmen,
o. w. met H. , overeen stemrnen. —stemming, yr. —stooten, ongel. b. w. onder
elkander stooten of stamper) Stoot alles
Toed semen. —stooting , yr.
—strengelen , b. w. aaneen strengelen —strengeling, vr.—trekken,
ongel. b. w. bijeen trekken ; fig. van zuren :
Dart trekt mij de liepen sanzen. *-, o. w.
met Z., zich met elkander verbinden : Beide
levers zijn te A. samengetrokken. —trekkend , by. in de geneesk. van zuren , enz.
astringerend. —trekking, yr. —vatten , b. w. bijeen vatten ; vereenigen :
Bet werd in een kort bestek samenyevat.
—vatting, yr. —vlechten, ()vet
b. w. ineen vleebten —vlechting, yr.
—vlechtsel , o. het sarnengevloehtene.
—vloed, m. samenvloeijing ; het samengetheide: Eden samenvloed van rivierwater.
—vloeijen, o. w. met Z., ineen vloeijen :
De pokken zijn sanzengevloeid.-voegen,
b. w. bijeen voegen. —voeging, yr. het
sametivoegen ; plaats, waar twee of meer
dingen samengevoegd zijn ; fig. verband,
samenhang. —voegsel, o. het samengevoeg de ; samenstel. —vouwen, ongel.
b. w. ineen vouwen. —vouwing, yr.
—vrijven,enz., zie Samenwrijven,
enz. ---wassen, ongel. o. w. met Z., zie
Samengroeijen. —wassing, vv.
—weefsel. o. bet samengewevene ; fig.
Een samenwerfsel van bedrog en leaven.
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Save
Sanwa
peloosheid, yr. —pig , -st,)
—werken, o. w. met IL, medewerken.
bv. veel sap bevattende. —pigheid yr.
--jerking, —weven ongel. b.
—rijk,(-er, -st,) by. sappig. —verf,
W. ondereen woven. —weving, vr.-winy r. verw uit plantensappen
den , ongel. b. w. bijeen of ondereen
bereid.
w'inde'rs. —Winding , yr. —wonen
--wonky;,
Sarazijnsitruid, o. soort van aristolo0. w. met IL, bijeen woven.
chia , durine hoiwortel.
yr. —wrijven, on,gel. b. w. ondereen
wrijven , wrijvend ondereen mengen : Die Sardijn, m. (des -s, mrv. -en,) een visch ,
sprot. —net, o. —vangst, yr. —visverwen moetengoed samengewreven worden.
scher m.
—wrijving yr. —wringen, ongel.
b. w. ineen wringer). —zetsel o. satnen- Sargie, yr. (mrv. zekere gekeperde
wollen stof, veclal groom waarvan de boerinstd. —zetten, b. w. bijeen zetten. nen jakken dragen of droegen. Surzie of
net-ting, yr. —zweerder m. die samensarzie voldoet beter aan de uitspraak.
zweert. —zweren 9 ongel. 0. w. met EL,
—in,onyerb. by.
zich door cen' eed tot cen slecht doe! verbinden. —zwering vr. (mrv. -en,) het Sarraceen, m. (des -s, mrv, -even,)
samenzweren ; sainenspanning tegen eat'
vorst of swat: Men hoorde gedarig van
nieuwe samenzweringen.
Samereus m. (van den -, nirv. -zen,)
lang platboOmd vaartuig op den Rijn. —je,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van samereus.
Samkijn,m. (des -s, lure. -en,) een Turksch
koopvaardijschip. —tje o. (des -s, mrv.
-s verkleinw, van sarnkijn.
Sammelaar, m. (des -s, mrv. -s,)
—aarster y r. (mrv. -s,) die sammelt.
—arij , y r. sammelen , gesammel. —en,
o. w. met H., langzaam te werk gaan ,
talmen, dralen: Hoe kunt gij toch zoo
sammelen!
*Sandaal , yr. (mrv. -alen,) soort van pantoffel , die slechts de zool en een gedeelte
van het bovenste des voets bedekt.
*Sanda.rak , yr. zeker bars, dat uit den
jeneverboorn vloeit; zekere dellstof.

-domje,.—kr
Sandelboorn , rn. cell groote boom in
welke het sandelbout opieverf.-hout,
0. het blaauwe bout van den sandelboom ;
Braziliehout.
Sandrak, enz., zie bet betere Sanda-

Arabier,, eerste aanhanger van Mahomet ; fig.
Turk. —sch by.
Sarren , b. w. den toorn van mensch of dier
opwekken , tergen : Gij moet dien hood niet
sarren. —ring, yr.
Sas , o. (van het -, mrv. -sen,) sluis ; ligplaats
voor schepen.
*Sas, m. (van den -, mrv. -sen,) bij ernstvuurwerken , mengsel van brandbare zelfstandigheden , welke dienen oat een aanhoudend vuur te veroorzaken. —bak , m. -le-

pel, m. —schop , yr.
Sassefras , yr. cell W.-I. welriekend hoot,
dat in de geneesk. wordt gebruikt. -boom. ,
m. —olie, yr.
Sasser , m. (des mrv. -s,) sluiswacbter.
Satan , m. (des -s, mrv. -s,) opperste der
duivelen ; duivel booze geest ;
Een
,
saran van een wijf , een boos wijf.
b y . en bw. none
duivel gelijkende , duiveisch : Eene satansche boosheid.
Saler, m. (des -s, mrv. -s,) boschgod , eat
beeld der verwilderde menschheid ; fig. geil
mensch ; lage poetsemaker. —sbek tn.
—sgezigt, o. —tje o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van sater.

Sa,tije , yr. (mrv.
soort van Italiaansehe
rak.
bark.
Sanhedrin, m. (des -s,) weleer, hooge
Satijn o. (des -s, nary. -en,) eenc glanzige
road te Jeruzalem.
zijden std. —aclitig , by. —en , onSant, tn. (des -s, mrv. en,) heilige, inzonderh.
een door besluiten van pausen en kerkververb. by, —wever m. —weverij, yr.
gaderingen y our heilig verklaarde ; fig, in Saucijs , yr. (mrv. -zen.) eenc gekruide
worst van varkens yleesch. —brood , 0.
scherts , iemand voor wien men een' bijgeloo—je , 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
vigen eerbied koestert. —ekraam yr.
gemeenz. boot, zoodje: Daar heb je de
saucijs.
heele santekraam. —in, y r. (mrv. -nen,) Sans , yr. (mrv. -en.) allerlei vocht of sap ,
waartnee spijzen smakelijk worden gemaakt;
heilige.
vocht , waarmee andere dingen , b. v. tabak,
Santorie, yr. dUizendguldenkruid.
Sap , o. (des -s, mrv. -pen,) de vochtigheid of
toebereid worden ; fig. hetgene do aangevloeistof, die zich in de tusschenruimten van
naamheid van .yen genot verhoogt : De saus
de vaste deelen tens ligchaams bevindt : Het
van het leren. —en, w. met saus bereiden ; fig. veraangenamen. —er in. (des
sap der planten , vruchten , berken. (Sa-s. mrv. -s.) —ing , yr. —je , o. (des -s,
panhout, o. een gee! verfhout, dat uit
nary. -s.) verkleinw. van sans. —kom yr.
Japan koint.) —groen, o. groene vcrw,,
—lepel, m. —pan , yr.
die uit plantensap wordt bereid. -peloos
(-zer, -ste.) b y . dot weinig of Been sap heeft. Savelboom , in. zevenboorn.
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SAVOneit g y r. mrv. -ten,) zeep a . —bal,
M. door, y r. —je o. (des -s, mrv.

nitspringen e hoeken , die elkander be.
strijken.
Schaal, vr. (mrv. -alen,) eene figuur,, die,
even als de sporten eener ladder , met
lijnen is verdeeld en gebruikt wordt, om
de evenredigheid tusscben de teekeningen
en de geteekende voorwerpen [aan te wijzen,
zie Mijlschaal , lreilschaal.
Schaal , y r. (mrv. -ales,) buitenste ornkleedsel , schel , sehil , doch weinig of niet
in gebruik , behalve voor de buitenste plank
van een' in de lengte doorgezaagden boom :
Een paar donne schalen zijn daartoe voldoende.*-, harde en buitenste omkleedsel
van de eijeren der vogels : Dit ei heeft eene
harde schaal. een holle sebotel , inzonderh. wanneer hij langwerpig is: De toespiazen
werden in schalen opgezet. Eene porseleinen
het wegen,een van de Nee borden
of bekkens, die met touwen , enz. aan de balans hangen en op de eene zijde bet gewigt en
op de andere de goederen bevatten: Leg
het gewigt op of in de schaal; fig. het
geheele werktilig, de schalen en de balans;
fig. De schaal gelijk houden, onpartijdig
zijn. soort van bord of bekken , waarop
armverzorgers liefdegaven inzamelen : Met
de schaal onigaan. De vrek lei een' halven
cent op de schaal. *-, zaadbal , teelbal ,
nog enkel gebruikelijk in eon paar min ede/e
uitdrukkingen , als Iemand voor de schalen
schoppen , hem de schalen aan stukken
slaan.—bijter , een kever,, die zich
op de teeldeelen der paarden zet ; vliegend
p ert. — boter , o. haa I bo t er. --dier, o.
dier Welk in eene harde schaal leeft, b.
v. de schildpad. —tje, o. (des -s, rnrv. -s,)
verkleinw. van schaal. —visch m. visch
met cent harde schaal.
Schaamachtig, (-er, -st,) by. zich ligt
schamend, ligt bedecsd , of verlegen , voor
onkuischheid bevrcesd. —achtigheid ,
vr. —been, a. in de ontleedk., het kleine
naar voren gelegene deel van bet heupbeen,
waar dc eigenlijke schaamte mode gevormd
wordt.
broli , m. laatste brok van eenige

-s,) verkleinw. van savonet.

Savooikool, y r. eene soort van witte kool.
Scit uitgang van bijv. naamvv. Flij is in zijn'
oorsprong isch , staat onmiddellijk achter
den stain , en geeft een afkomstig zijn van
eerie plaats of een' persoon te kennen , in
dier voege , dat aan het voorwerp , welks
afkomst dos wordt aangewezen tevens een
karakter overeenkomstig den aard dier
plaats of diens persoons wordt toegekend.
Doch adjectieven op sat , die van yolks- of
landnamen zijn afgeleid , duiden vaak enkel
overeenkomstigheid van karakter met den
landaard aan , b.v. liollandsche kaas Fransche taal , terwijI Vaderlandsche geschiedenis voor geschiedenis des vaderlands beboorde plaats te maken. Zie isch.
*Scha , verkort van schade.
Schaa,f, y r. (mrv. -schaven,, werktuig
met hetwelk de ruwe oppervlakte van bout,
effen wordt gemaakt : Net de schaal bewerken ; fig. De grove schaaf orer iets laten
gaan, loopen , jets met overhaasting of rum
bewerken. De fijne-schaaf over lets strijken,
jets met ordc en netheid voltooijen ; oak: jets
aanmerkelijk verbeteren.
zeker gel
schap , in latere jaren uitgevonden , am di.
in te maken buiskoo 1 op eene geschikte
wijze fijn te snijden , gemeenlijk koolschaaf
geheeten. bank , yr. bank , waarop of
waaraan men schaaft. —beitel m. bet
sehuin staandc ijzer in de schaal,waardoor de
oneffenbaden weggenomen worden. -ijzer,
o. schaafbeitel ; schaafmes. —je , o. (des
mrv. -s,) verkleinw. van schaaf.—krulq
y r. krul, welke met de sehaaf van jets mordt
afgenomen, zie sues, o.bij enderscheidene merklieden een mes, waarmede zij
de oppervlakte van iets afschaven of wegnemen. —sel o (des -s,) hetgene van lets
wordt afgeschaatd. —spaan , —spaanschaafkrtil. —stroo o. cen
der ,
plantgevvas paardestaart.
Schaak tusschenw. in bet schaakspel :
Schaak den koning ! , waarschuwing aan
den koning, het voornaarnste stuk in het
spel, dat hij verplaatst moot warden, opdat men hem niet vastzette : Len spel
schaak spelen.-bord, o bord, waarop men
schaakt. —mat, bv. als : De koning is
schaakmat , de koning kan Herder Been'
stag mcer docn. Een schaakmatte koning;
fig. Schaaktnat zijn , niets meer klippen
uitvoeren. —partij y r. —scliijf, vr.
—speelster, y r. spel , 0. bet
schaken ; bet bord en de stukken , welke
oor het spel noodig zijr, : Hcbt gij een
schaakspel? —speler , m. — sink,
o. een der stukken , die men op bet schaakFord zet.
vestingwerk met
werk ,

spijs , diet' men zich schaamt to nemen.

—deel, o. teeldeel. —lid, o. teellid.
—rood, by. van schaamte blozende.
—schoenen, rn. rnrv. fig enkel in:De
schaamschoenen uittrekken , gemeenz. alle
sehaanite afleggen. —te , yr. bet onaangename en veelal met blozen verzelde gevoel bij

bet oordeel van anderen over onze naaktheid
en onvolmaakthcid , inzonderb. wanneer wij
er zelven schuld aan hebben: Geene schaamte hebben. Van schaatnte blozen heeft
alle schaamte afgelesd. Eene valsche
schaamte is die , welke men bij dingen heeft,
waarover men zich niet behoeft to schamen,
b. v. bij armoecle boiton onze schuld.
de
geschiktheid , am slit gevoel tc hebben
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Seha,

Waar geene schaamte is, &car is ook geene
—sieder, o. schaprJeer.
eer. #-, die ligchaamsdeelen, welke gemeen—sschop , yr. herdersstaf met een klein
lijk bedekt zijn : Ifij is zoo arm , dat hi]
schopje aan het eind , hetwelk dient om
zijne schaamte niet bedekken kan.
kluiten mee onder de schapen te werpen.
—sschot, o. s tal voor schapen, —sstal 9
inzonderh. teeldeelen ; in de ontleedk. ,
m. sehaapssehot
benedenste deel van den smeerbuik boven de
teeldeelen , pubes. — teblos m. bfos nit Schaar, vr. (mrv. -aren.) rnenigte menschen :
schaamte —telijh, (-er, -st,) by. en bw.
Eerie groote schare van menschen. De
zonder het minste gevoel van sehaamte
schaar der zanggodinnen. werktuig ,
onbeschaamd. —telooshead , yr.
hetwelk nit twee ijzeren of stolen bewegelijke
Schaap, o. (des -s, mrv. -apes,) een hekend
stukken (bladen)hestaat , die tot op de helf't
zoogdier met gespleten Maar ' wen,dat om zijne
seherp eri awl de einricn veelal met oogen tot
wol geacht wordt Het mannet/e ran het
het aarivatten zijn voorzien : Met eene schaar
doorsnijden. Men bee ft ook scharen
schaap heet ram, het wijfie ooi, het Jong
zonder oogen, b. v. de tainschaar,, de
lam , de gesneden ram hamel. Eene ku lde
schaapssehaar, Sprw. Daar hangt de schaar
schapen. Schapen houden, hoeden. scheren.
nit, in die herherg bctaalt men dour.; 11,f.
Sprw. Een sehurft schaaptsteekt de geheele
Eel' , lap door het oog van de schaar halen.
kudde aan, bederft de geheele kudde , een
d. stolen. *-, awl een' ploeg, een van vomit
slecht mensch kan een geheel gezelschap
bederven. Er gaan veel makke of tamrne
spits todoopend ijzer , waarmee de voor
schapen in den hok , wanneer men niet al Le
opgesrleden en tos,emaakt wordt nijper
van een' kreeft.
veel vervangt , kan men ligt Wa gs vinden.
Men moet de schapen scheren naar dat schaar, yr. (ntrv. -aren,) schaarcl.
zij wol hebben, men moet de mensehen weten A' chaarti , yr. (mrv. -en,) break in het
te onderseheiden. De eene scheert de schaseller ') van een mes „„enz.: Dit pennemes
iv vol schaarden. ; fig. De schaarden
pen en een ander de varkens , de eene krijgt
uiislijpen, eene verkeerdheid weder goed
veel, de andere weinig ; fig. als een zijnernaken. *-, seherf van aardewerk , steen , enz.
beeld van zaehtmoedigheid en geduld , of
—e , yr. (mrv. -nOsehaard..—ig, (-e,-st,)
ook van eenvoudigheid en domheid , wordt
by. vol schaarden. —je, o. (des, mrv.-s„)
het van menschen gehruikt: Even goed,
verldeinw. van schaard.
eenvoudig , vroom , geduldig ,dom schaap.
De arme schapen (van kinderen) hebben Sehaarajzer,, o. soort van hoefijzer , dat,
even als eene schaar , nit twee ,bewegelijke
thans geen' vader meer. Schaap zijn of
stukken hestaat, zoo dat het door rniddel van
blijven , aan een' koop blijven hangen. *-,
Christen met opzigt tot zip herder : Een
eene schroef op ,groote en k!eine hoeven kan
goed herder zorgt voor zijne schapen.
gelegd worden.
Een verdoold schaap. Zie ook Schaapje. ' Schaars , bw. naauwelijks : Ilet geld komt
schaars lnj hem om.*- , onzdier,, ongewis ,
—achlig, (-er, -st,) b y, fig. onnoozel
zelden : Schaars wordt de man van verdiendom. —achtigheid, yr. —herder,
sten beloond. —oh, (-er, -ste.) by. in ;cringe
m. —herderin , yr. die de schapen
hoedt.-herdershut , yr. -herdershoeveelheid voorhanden: De aardeppelen
star, m. —je, o. (des -s, mry -s.) verzijn schaarseh. Het geld is schaarsch ; fig.
kleinw. van schaap. Sprw.De wolf verslindt
dal gebrek aan de noodzakelijkste helloe.Gn
de getelde schaapjes ook , de beste voorheeft : Een schaarsche ti;jd. —heid, yr.
zorgen baten niet al Loos. Zane schaapjes op
geringe hoeyeelheid : Bij schaarschheid
het droge hebben , op zijne muiltjes gaan ,
van geld.
genoeg overgewonnen hebben, om onbezorgd Schaarslijp, m. (des -s , mrv, -en .)
te kunnen leven ; fig. klein wit wolkje aan
schaarslijper. die schaar-slgp fangs (IC straat
de 'richt: Er zijn schaapjes aan de lueht.
roept. —slijper, m. iernand , die scharen,
—Luis, yr. teek. —sch , (-er, -ste,) by. en
messen, enz. slijpt. —slijpersbedrijf,
bw. schaapachtig. —schaar , yr. groote
--slijpersberoep , o. —stijper4 schaar zonder niet , welker bladen van achdockter, yr. —stijpershortad , m,
ter door een' ijzeren beugel, welke de plaats
—slijpersjongen , m. —slijwarsecner veer vervangt , zijn' verhonden ; om de
kna,ap , m. —slijperskraiwa,wol der schapenaf te snijden..scheerder,
gen , m, —slijpersvronw , vr,
m., —scheerster, yr. die schapen
—slijpersweduw, yr. —slijperg,
scheert. —scheren , o. het scheren der
iiverk, o. —slijperszoon
schapen. —schheid, y r. —shoofd, o. Schaarstok , m.
smal hoot tot stevikop van een schaap ; fig. Dat kornt nit geen
ging van het dek. —tje o. (des -s, mrv. -s,)
schaapshoofd , dat komt van geen' domoor. I verkleinw, van schaar.—wacht, y r. ronde.
—skooi, y r. schaapsschot. —shop, m.
—wachter, m. enkel man van de ronde.
sehaapshoofd.
m. en vr, domoor. Schaats y r. (mrv. -en,) houten voetzoot-
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van onderen met eene glad geslepene ijzeren
roede , waarmede men zeer snel over bet
ijs voortglijdt of ook daarop kunstige bewegingen maakt : Op schaatsen
rijden, loopen ; fig. Eene goede schaots
rijden , dat is goed op schaatsen rijden.

dine schaden en kosten zip), voor rekening
van den trooper, Sprw. Men moet leeren met
schade of met schande, door zijne misslagen
wordt men wijs. Door schade wordi men wijs,
niet rijk , door misslagen wordt men wijs.
Die de schade heeft , heeft de schande er
bid , die een verlies lijdt, wordt vaak bespot.
*-, tusschenw. dat echter wel een weinig naar
een germanismus gelijkt, en daarotn geene
aanbeveling verdient , al komt het ook
bij vroegere schrijvers voor , in de beteekenis
van : Het is jammer. —baat , zie
Sehabaat. —lijk, (-er, -st,) by. die
of dat schade veroorzaakt: Schadelijke spijs,
lucht. Een schadelijk mensch , ecn mensch
die niet alleen schade doet, maar ook geneigd
is, om schade te doen : Schadelijke boeken.
gemecnz. onvoordeelig : Schadelijke
boter , d. boter,, waarvan men meer, dan
van andere , noodig heeft. —lijkbeid
Yr. —loos, by. zonder schade , geene
schade lijdend of veroorzakend : remand
schadeloos ho y den , stellen , hem de schade
vergoeden. Schadeloos van jets afkomen ,
in de seheepgeene schade bij iets lijden.
vaart en den koophandel reddeloos : Het
schip kwam schadeloos binnen werkeloos , (men vermijdt deze beteekenis , even
als de voorgaande , om den onzin ,) als
Schadeloos toopen. —loosheid vr.
-looshouding vr. -loosstelling
y r. bet schadeloos stellen ; hetgene sehi.
loos stelt : lk waving eene schadeloosstelli,„:
van dertig gulden. -III, o. W. met 11.
nadeelig. zijn , schade aan iets toebrengen:
Baat het niet,het schaadt niet, zie Oaten.
Het schaadt u niet ! sehertsend, gij hebt bet
zelven te mijten. —vergoeding, yr.
sehadeloosstelling. —verhaling , yr.
schaverbaling.
Schaduw yr. (mrv. r.en,) bet donkere
beeld van een lip;chaam op eene late vlakte,
ook wel schim geheeten : Zij zag hare
schaduw op den grond. Naar eene
schaduw grijpen ; fig. Voor zijne eigene
schaduw (whim) bang zijn , zonder reden
bevreesd zijn. *-, zinnebeeld ; fig. Geene
schaduw van waarheid , niets dat naar
waarheid gelijkt. *-, in cene schilderij , diepsel ; fig. verkwikking , beschutting, bescher-achtig by. naar eene schaduw
gelijkende ; fig. zinnebeeldig. —beeld
o. schaduw van een ligchaam als beeld ;
fig. silhouet. —en, b. y . schaduw in eene
schilderij of teekening brengen. --hoed,
rn. zonnehoed, hoed, welken de vrouwen voor
dc zonnestralen besebutten. —jug, yr.
(-er, -st,) by . dat veel schaduw
geeft.
Schaffen, b.w. maken , dat iets tegenwoordig zij , bczorgen : Raad scho§en , geld
schaffen. *-, doen , verrigten, maken : Wet

--band, M. —enrijden , o. --enrijder, m.—enrijdster, vr. -h out,
—je , o. (des' - s, mrv.
o.
-s,) verkleinw. van schaats. o.

—riem 9 —rijden o. —rijden, m. —rijdster, vr. --roede,
vr.—schoen m. schoen zonder pollevij.
—schroef, yr.
Schab , y r. (mrv. -ben,) weinig meer in
gebruik , ligte mantel of kleed , inzonderb.
wanneer het versleten is , waarvan schabberig , schabbig.
Schabaat, tusschenw. gemecnz. dat zoo
veel zegs als : lijd ik voor bet oogenblik al
schade , misschien brengt bet mid baat
(d. voordeel) in het vervolg.
Schabbe, yr. (mrv. -n,) schab. --rig,
( -er, -st,) by. gemecnz. van kleederen gescheurd,slordig;van cen'persoon,met slordige
en geschcurde kleederen : Een schabberige
j as, keret —berigheid, yr. —tje,
o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw. van schab.

Schabbig,zie Schabberig. -heid,vr.
Schabel vr. (mrv. -len,) voetbank. —le,
vr. (mrv. -en,) schabel. o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van schabel.
Schabrak yr. en o. (des -s, mrv. -ken,)
sierlijk kleed; dat het kruis van ecn paard
bedekt. je 9 o. (des -s, mrv. -s,)verkleinw.
van schabrak.
Schacht, vr. (mrv. -en,) het Lange, regte
en gladde gedeelte van con ding een lang
refi t , glad en sevens dun ding zelf; man
bier : steel eener pick ; de pick zelve ; bet
regte gladde deel eerier mil tussehen bet
voctstuk en het kapiteel ; het gedeelte tusschen den voet en de kap eener laars ; de
stok van een anker,, zie Ankerschacht;
de mannelijke roede ; kleerstok draagstok;
bet met merg gevulde deci van eene sehrijfpen ; sehrijfpen vleugel eons vogels. emaker, m. die schaehten voor laarzen
rnaakt. —je o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van sehaeht. —koker m, pen..
nekoker. —leer o. leer voor laarzeschaebten.
Schadde yr. (mrv. -n,) eerie groene node
doch in dezen zin verouderd ; in sommige
streken , afgestoken sink veenachtigen , enz.
grond dat gedroogd en als brandstof
bruik t ordt.
Schade, y r. (mrv. -n,) nadeel , verlies:
Schade lijden , veroorzaken , doen , toebrengen. bij Teed schade aan goeden
naam , aan zijne gezondheid. Buiten uwe
schade zonder dat gij er schade bij lijdt:

m
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heeft die vent bier te schaffen ? opdis- Schalien, onverb. b y . leijen; Schalien
daken.
schen , te eten seven : In die herberg tvordt
goed geschaft ; van bier voor: eten, waarvoor Schalk, m. (des -5, mrv. -en,) oudtijds :
knecht ; thans: een looze knaap of mensch ,
men ook schaften zest, als : Is er wat te
Welke de vaardigheid bezit, om ondcr den
schaffen ? kan goed schaffen. - fer,
schijn van onschuld anderen te bedotten of
m, (des -s, rnrv. -s,) weinig sebruik. iemand,
te versehalken: llij is een regte schalk. *-,
die de huishouding bezorgt. —fins yr.
(-er, -st„) b y . loos. —achtig, (-er, -st,)
—gat , o. gat in de deur cener gcvangenis,
bv. en hw. schalk , loos ; guitachtig. —ach.waardoor het eten gereikt wordt. —1klok,
tigheid, y r. —elijk, bw. schalk. -je,
yr. klok , die men luidt , wanneer het tijd is
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van schalk.
om te eten. —lijst, vr. spijskaart.:Amtees—nar, m. hofi-mr.—sch , (er,-ste,) by. en
ter, m. spijsmeester.
bw. schalkachtir —sclabeid, yr.
Schaft, zie Schacht.
Schaftemaker, zie Schachtema- Schallebijter, m. schalcbijter.
Schallen, o. w. met H., klinken , galmen.
ker.
Schalm. m. (des -s, mrv, -en,) schakel
Schaften zie Schaffen.
(eerier keten).
Schaftgat, o. schafgat.
Schalmei, y r. (mrv. -jen,) een houten
Schaftijd, m. etenstijd.
blaasinstrurnent , hetwelk eene pijp met
Schafting, vr. het schaften.
gaten en kleppen is, van boven cen dun
Schaftje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
mondstuk en beneden een wijder klankstuk
schaft.
heeft. —speler, m. —tje, o. (des -s,
Schaftklok, y r. schafklok.
mrv. -s.) verkleinw. van sehalmei.
Schaftkoker, m. schachtkoker,
Schalmpje, o. (des -s, mrv.-s.) verkleinw.
koker. leer , o. schachtleer.
van schalm.
Schagchelaar, enz., zie SchagcheSchaloos, zie Schadeloos.
raar , enz.
Schageheraar, m. (des -s.; mrv. -s,) Schamdelk, o. verbasterd van schampdek
seheepsw. bovenste dikke plank, welke bet
woekeraar. —en, b. w. gemcenz. woekeren.
hoord in eene schuine linie bedekt, om bet
—ij, yr. (mrv. -,) woekeren woekerwinst.
indringen van bet zee- en regenwater tusschen
Schakeerder,m. (des -s, mrv. -s,) die
de huid en inhouten te beletten.
schakeert. —sel o. (des -s, mrv. -s,) het
geschakecrde. yr. (mrv. -s,) die Schamel, (-er, -st.) b y . en bw. verlegen ;
van bier : naakt ; inzonderh. arm, behoeltig :
schakeert.
Schamele lieden. gering: Een schamel
Schakel, yr. (rnrv. -s,) schalm , ring eener
dak. Een schamel diehter. *-, eerbaar,
keten ; maas in een net ; schakelnet ; fig.
kuisch. —heid, vr. —lijk, bw.
verband, samenhang: De schakel zijner
cede werd ongelukkig afpbroken. — en , Schamen (zich), w. w. schaamte gewaar
worden of gevoelen, verlegen en beschanmd
b. w. hechten„ verbinden:.Ringen schakelen.
worden: Toen hij zijne dwaling bemerkte,
Aaneen schakelen ; fig. in behoorlijke orde
schaarnde hij zich. ll schaamde zich, den
op elkander laten volgen. 0. w. met II.,
misslag te bekennen. Zich dood schamen.
met bet schakelnet vissehen. —ing, yr.
Zich in zijn hart scharnen, gemeenz. zich
—net, o. zeker vischnet , kleefgaren.
grootelijks schamen. Zich voor iemand
0. (des -s, mrv. -s,) ver kleinw. van schakel.
schamen, verlegen worden, slat iemand
Schaken,b.wimet WCZCII lij k of schijhaar geonze ornstandigheden ontdekt heeft of ontmeld wesvoeren : Een meisje schaken. Zij
dekken zal. Schaamt gij u niet voor uwen
liet zich door hoar' minnaar schaken.*-,
vader? Zich over iemand of lets scha-ren ,
rooven,doch in dezen zin viceinig gehruikelijk.
(waarvoor men ook nog wel bezigt:Zich eener
Scha,ken, 1). en o. W. met H., op bet
persoon of zaak scharnen.) met opzigt tot
schaakbord spelen. —er m. (des -s, mrv.
eene persoon of zaak schaamte gevoelen.
schaakspeler.
Schaker, m. (des -s, rnrv. -s,) die een Schamp, rn. (des -s, mrv. -en,) een ter zijde
afgeweken slag , houw of snede kreeg
meisje, enz .sehaakt ; roover,, dief.
een' scharnp van de biji. —en , o. w. met
Schaliêren, w. mengelen , doen amis.
Z., even raken en ter zijde afwijken : De big
selen : Kleuren schakdren ; fig. Zang met
schampte , zie Afschampen, (Titsnarenspel schale'ren. —ing, yr. (mrv.
schampen. —er, (-der, -st.) b y . en
-en,) mengeling , afwisseling.
bw. scherp, honend , bits, spijtig: Een
Schaking , yr. bet schaken , wegvoeren.
scham per antwoord. —eren, o. w. met Z.,
Schal, in (des -s,) galm , klank.
schainpen. —ering, yr. het schamperen.
schalbijter, Schalebijter, zie

Schaalbijter.
Schalie, yr. (mrv. -ieri,) lei, inzonderb.
deklei. —dak m, dekker,

—erheid, yr. —ertijk, bw. —ig,
(-er, -st,) b y. glad. —scheut,-schoot,
m. school, die maar even raakt en ter zijde
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verschansing in de gedaante van een' vier -,
vijf- of zeshoek: Rene :charts opwerpen.
stadswal, inzonderh. te Amsterdam : Hij
woont achter de schans. Sprw. Dude paarden
jaagt men achter de schans, degenen , van
welke men geene dienst meer kan hebben ,
worden niet Langer geacht. scheepsw.
sterkte van de stuurplecht. —en, b. w. zie

tijging, steek ender water: Ook hij kree.;
nu en dan een' schampschoot. Elkander
schampschoten geven.
Schandaal , 0. (des -s, mrv. -glen,)
aanstoot , ergernis , ergerlijk tooneel: Een
groot schandaal aan de kerk geven. rn.
en vr. die aanstoot geeft of tot schande strekt:
,N is eene regte schandaal voor hare faVersehansen. —graver, m. in de
milie.
krijgsdienst degene, welke de wegen ellen
Schandbord o. bord dat tot sehande
maakt , aan loopgraven werkt, enz. pionier.
strekt. —daad, yr. onteerende daad:
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
Zulke schanddaden zou men van hem niet
schans. —kleed o. op sehepen , kleed
verwacht hebben. —e , yr. misvorming of
van omstreeks 4 voet breedte , hetwelk de
verminking , waardoor lets zijne ware
buitenzijde van de regelingsstukken en het
gedaaote verliest , en de toestand , waardoor
vinkenet bedekt , en van de regelingen tot
lets hiertoe komt , nog enkel in de taal van
aan den voet der regelingsstukken hangt ,
bet clagelijksehe !even: Een paard te schanten deele tot sieraad en ten deele als eene
de (d. bekaf of kreupel) rijden. Te schande
blindering dient. --korf, m. een gemaken , bederven , misvormen. Te schande
vlochten en met aarde gevulde hooge korf,
slain, vreeselijk slaan. Zich te schande
welke dicnt om de soldaten en schansgravers
loopen ; fig. zedelijke misvorming en oneer
voor het grove gescbut des vijands to bein een' hoogen graad , gepaard met verne-schermen. —looper, m. bij zeelieden ,
dering in de burgerlijke samenleving, of ook
cen korte wijde overrok van eene dikke wollen
de toestand desgenen , welke zit,b h znlke
stof, die van voren niet geknoopt maar als
oneer bevindt : Het is schande. Zane eigene
een mantel toegeslagen wordt; een ruime
schande openbaren., niet kunnen verbergen
dikke jas, vroeger bij krijgslieden op de wacht
of ;mid' gen. Dee daad zal hem. tot schande
teen koude en regen; owl sleek paard, dat
verstrekken. Schande met fete inleggen,
achter de schans loopt , knot. —loopster,
behalen. Zich lets tot schande rekenen.
yr. legerhoer. —pa.al, m. stormpaal,
!remand te schande maken , hem schande
palissade.
aandoem 1e schande worden, in schande Schap, een achtervoegsel ter vorming van
geraken. Sprw. Armoede is geene schande,
zelfstandige naamwoorden a.) nit bijvoegelijstrekt niet tot oncer.*-,onkuisch heid,on tucht.
ke: gramschap , gerneenschap , b.) nit
(Schandek, zie Schamdek.) —eandere zelfstandige naamwoorden. Het
koop by. gemeenz. schandelijk (d.
beteekent 1.) achter hjvoegelijke naamwooruiterst) goedkoop. (.er, -st,) by.
den Beene eigensehap of hoedanigheid
en bw. p,eschonden deerlijk gehavend : Er
gramschap , gemeenschap ; 2.) achter zelfschandelijk uitzien ; fig. dat tot schande
standige naarnwoorden , *.) eene algemeenverstrekt , met groote schande gepaard ,
heid van personen in een vergaderd ligchaam:
snood , alschuwelijk : Ern schandelijk gede burgerschap ; ".) eene waardighcid : het
drag , Leven, Een schandelijke key-el. Een
hurgemeest e rse hap.
schandelijk.bedriff , beroep. Iemand schan- *Schap , o. (des -s, mrv. -pen,) in Gelderdelijk verlaten. bw. p;emeen en lair w..
land, enz. plank , welke client om er lets op
in eene hooge mate : Zich schandelijk laag
te zetten , hetzij aan eon' wand of in eene
aanstellen. -elijiiheid, yr. (mrv. -heden,)
kast: Het boek staat op het onderste schap.
bet schandelijk zijn ; schandelijke daad ; Schapeba,nd m. schaapsleeren band om
onknisehheid , schande. —geld, o. door
con bock. —borst , y r. —boter, yr.
schandelijke middelen verkregen geld; spotboter van schapemelk.-bout, m. -darns,
prijs. -gewaad , o. schandkleed. -hoer,
m. —drek , m —fokker,, m. —fok yr. gemeene hoer —jo:agen m. jongen ,
kerij y r. —kaas , yr. —keutel m.
welke tot het plegen van onnatuurlijke zonde
—klaauw m. —kop m. —leder,
won't gebruikt. —lileed o. onteerewl
—leer , 0. —lever , yr. —long, yr.
k teed. —merk o. sehand teeken. -pail,
—luis, yr. —markt, yr. —esnelk ,
kaak; geeseipaal. —prijs m. spotprijs.
yr. ---,nest, —mist, m. —scat, o.
—straf, y r. onteerende straf. -teeken,
vleeschnat van sehapevleesch. —nlaok , 0.
o. onteerend teeken; brand merk. —vlek ,
m. en o. —parkement ,
yr. vlek , die lets sehendt ; fig. eerloos
—perkement, o. —pens, yr. -poot,
menseh: Zij is eene schandriek voor haar
rn. —r , m. (des -s, mrv. -s,) in sommige
g eslacht. —wlekken, b. w. ik (sehandstreken , elders scheper, , schaapherder.
vlek , enz..) met schande overdekken.
—schouder,,m.—staart, m. -stal
Schaus , yr. (mrv. -cri,) in de vcstingb. elks
m. —stront, m. —tand,m, -teelt, yr.
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o. —vieesch,
— vacht, y r.
o. —vlies, o. —voeder, —voer, o.
—wei,
yr. --wolf, yr.
*Schapje, o. (des •s, mrv. -5 ) yerkleinw.
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grond sterk been en weer hewegen. Hoe zit
hij zoo te scharreletil *-, met Z. , sleepvoetend gaan. -,b.w. als: Bijeen of Te zarnen
scharrelen, met zekeren ijvcr bijeen brew„ en,
van schap.
Het op de tafel liggende geld haastig te
:amen scharrelen ; fig. Geld te zamcn
Schappelijk, (-er, -st,) bv. en bw, gescharrelen geld met eene angstvallige hemeenz. redelijk , tamelijk: Zij ziet er schapgeerte bijeen schrapen , zonder op de
pelijk
—heid, yr.
Schapraai, yr. (mrv. -jen,) — rade, yr.
meerdere of mindere geoorloofdheid der
middelen te letten.
(mrv. -n,) weinig gehruik. , etenskas.
Scharren , o. w. met H. , krabben , zic cok
Schar, y r. (mrv. -ren.)seharre.
Scharrelen.
Scharbier, o. dun ot gering bier. Sprw. Hij
betert als scharbier op den tap , hij slaat Scharretje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van schar. —tjesvrouw, yr.
van kwaad tot erger over, bij worth hoe
vrouw , (lie scharretjes verkoopt, izizonderh.
langer hoe slechter.
Scharen, b. w. schikken , in orde plaatsen:
tangs de huizen.
De mannen schaarden zich am den kwak- Schat, m. (des -s, mrv. -ten,) otultijds
zalver,
have, good , hetzij roerend of onroerend ;
van bier nog titans : cone groote menigte of
Schareslijper, m. schaarslijper.
Scharing, y r. bet scharen.
voorraad van iets , als : Een schat van goed,
boeken geleerdheid, alles , wat met
Scharlaken, o. (des -s, mrv. -s,) eene
zorg bewaard of als iets uitstekends
hoogroode kleur,die eenigszins in het gelo valt;
schouwd wordt : Waar au' schat is . door
eene stofvatt die kleur : Zieh in scharlaken
zal oak uw hart zijn. De gezondheid is
kleeden. —klteur, yr. —koorts, yr.
de grootste schat. vieiwoord ter aanduikoorts met uitsiag, waarbij het gansche
ding van een' geliefden persoon , inzonderh.
ligchaam als scharlaken wordt. —rood,
by. —sch , b y. —verwer, —vermet den verkleinenden uitgang : Mijn :chat!
schat je voorraad van kosthare of
werij, yr.
als kostbaaraangemerkte Bingen: Een' schat
Scharlei, yr. eon kruid met seharlakengraven , opdelven vinden , erven. *-, inroode bladen.
zonderh. voorraad van geld of geldswaarde,
Scharluin,m. (des -s, mrv. -en,)misschien
rijkdom : Schatten verzamelen. —baar
reeds verotiderd, schohbejak. —tje o.
(der -st,) by. die of dat verdient geschat
(des -s, mrv,
verkleinw, van scitarluin.
to worden ; kostelijk; cijnsbaar schatplig.
*Scharminkel, zie Scherminkel.
tig.—baarheid, yr. —bewaarder,
Scharmutselen, o. w. met II., met
in. die het opzigt over eon' schat of cone
kleine hoopjes vechten : Men scharmutseide
schatkist heeft.
rerscheidene wren , dock het kwam tot
geen eigenlijk gevecht. --ing, yr. (mrv. Schateren , 0. w. met H. , NV eergalmen :
Hare stem schaterde door het gansche
-en.) bet scharmittselen ; gevecht tusschen
een weergalmend geluid don hooren:
kleine boopies.
Scharnier o. (des -s, mrr. -en,) beweegZij schaterde van het lagehen. Zij tackle
bare vereeniging van twee stukken metaal ,
dat zij schaterde. hoorden eensklaps
een sehaterend geluid. —ing, yr.
bout, enz. die in elkander grijpen en met
eene doorloopende pin vereenigd zijn , urn S chatje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
elke de beide deelen zich bewegen , sums
schat; zic ook Schat. —hairier , yr.
tot tinier verkort : Ilet seharnier is gebrokamer,, waar ich de schat hevindt ; fig.
verzamering van het wctenswaardigste ecner
ken. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
kunst of wetenschap. —hist , y r. openvan scharnier.
bare geldmiddelen , financial. —kistbilScharre, yr. (mrv. -n,) snort van platvisch,
Welke gedroogd met grave door velen
jet, o. biljet of brivfje , hetwelk door de
schatkist moet betaald worden. -ineester,
wordt gegeten : Feel menschen holden
m. degene welke den schat , de gelden of
weinig van scharren.
penningen be!icert, die ze ontvangt en uitScharrehier, zie Scharbier.
Scharrelbeenen , o, w. met H., (1k
8 eeft. —meesterschap, o. post van
sehattneester. —rijk, by. ongemeen of
seharrelbeen , enz.) met de beenen of voeten
buitengewoon rijk : Hij trouwde een schatscharrelen , zie Scharrelen; schrijrijk meisie. —ster, yr. (mrv. -s,)
beenen. —en, o. w. met H., krabben,
schat, d. i. de waarde van iets bepaalt,
eene nabootsing van bet geluid , hetwelk
zie Schatter. —ten , b. w. daarvoor
door sterk krabben wordt te weeg gebracht :
hotiden , over iets oordeelen naar waarde,
De hoenders scharrelen ( charren) met de
gewigt , getal : 1k schat haar twinti,gjaar,
pooten in de g arde. Met de voeten scharreof op ttvintig iaar. Op hoe reel of .Hoe /wog
len 7 de voeten op con met 'Lana /),'strooiden

—
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Selaeel

schat glj dat landgoed?; fig. op prijs stel len :
Iemand hoog schatten. de waarde van
jets bepalen , waarderen : Een' inboedel
schatten ; van hier : lemand schatten , de
som bepalen , die iemand tot het eene of
andere moet opbrengen. —ter , m. (des -s,
) iemand , welke de waarde en den
prijs van iets bepaalt , inzonderh. welke van
hooger hand daartoe aangesteld is , vooral
bij de directe belastingen De schatters
komen van daag.—ting, yr. (mrv. -en.) het
schatten ; belasting : Zijne schatting betalen. —tingbaar , by. eijnsbaar.
—tingpenning,.m-tinggeld, o. geld
dat als schatting moet betaald worden.
—tingpligtig, b y. verpligt schatting te
cijnsbaar.
betalen. —tingschuldig ,
Schaveelen , o. w. met H. , plaats maken,
opschikken ; fig. Het begint te schaveelen.
het begint vrij goed te gaan , het begint te
schikken. De wind begint te schaveelen, d.
b. w. als : De zeilen
i. goed te waaijen.
vr.
schaveelen , de zeilen schikken.
Scliaveling, m. (des -s, mrv. -en,) seliaafsel. —en, b. w. met eene schaaf bewerken :
Eerie plank glad schaven. In den 'utak
schaven ; fig. overzien , verbeteren : Ik had
aan die verhandeling vrij wat .te schaven,
voor dat ik het waagde, haar voor te lezen.
bij loaijers vellen (met het sehaafmes)
schaven; van hier : Het vel van den arm
schaven, door eene schurende beweging
daarvan afstroopen. o. w. met H., eene
schavende of schurende aanraking veroorzaken : Met den arm over iets schaven. De
schuiten voeren schavende langs elkander.
Schavergoeding, yr. schadevergoeding.
—verhaling, yr. schadeverhaling.
Schaving yr. het schaven.
Schavot, o. (des -s, mrv. -ten,) weleer (Ake
stellazje; thans nog in gebruik voor: snijderstafel; inzonderh. stellazje,maarop misdadigers
worden gestraft:IN is meer dan eens op het
schavot geweest. —je o. (des -s, mrv. -s.)
verkleinw. van schavot-danser,nbiemand,
die eene geeseling ontvangt. —kleur vr.
donkerroode kleur. m. geeselpaal.
—plank, yr. —springer, m schimpnaam voor kle&maker. —teren , b. w. op
het schavot brengen : De chef wordt mors-en
reeds geschavotteerd. —tering, vr„
Schavuit, m, (des -s, mrv. -en,) deugniet ,
schelm , fielt. —estreek , m. —estuk ,
0. —ewerk o„ —je , o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van sehavuit.
Scliedel, m. (des -s, mrv. -s,) hersenpan ,
bekkeneel: Men zag er nog menigen schedel; fig. hoofd. —boor, vr. trepaan.
--huid, yr. huid , welke
—breura , vr.
den schedel. bedekt : De schedelhuid is
gewond. —leer , vr. kennis van de verhevet.heden op den schedel en van de teekenen,

die sommige ontleedkundigen daarin vinden
ter bepaling van de neigingen des mensehen ;
bock , waarin die wetenschap geleerd worth:
De schedelleer van GALL. —tje, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van schedel. —vlies, o.
Schee , --de, yr. (mrv. seheeden.) ding,
hetwelk een voorwcrp van de overige scheidt
en het in zijne holle ruimte ontvangt , inzonderh. de leéren koker,, waarin men snijdcnde
voorwerpen steekt : Het mes of den degen
de scheede steken ; fig. Het zwaard in de
scheede steken , den oorlog staken.*-, naam
van sommige dingen, welke eenige gelijkh eid
met eerie scheede hebben : Scheede der baar9noeder,, moederscheede. Scheede der klimboonen. —demaker,, m. —derok ,
m., —devlies, o. huid der moederscheede.
—dje, —detje, o. (des -s, mrv. -s,)verkleinw. van scheede.
*Scheer, yr. (mrv. -yen,) houtachtig stutije
van den vlasstengel : Het vlas is volscheeven.
De scheeven hebben vuur gevat en zijn aan
,t branden geraakt.
Scheer, (-ver, -ste,) b y. en bw. van de regte
of de behoorlijke rigting afwijkende : Een
scheeve net , hoek. Een, scheeven rnond
zetten , trekken. De tafel staat scheef.
De knaap schrifft altijd scheef.
gemeenz. krom: Scheeve beenen hebben; fig.
De zaak gaat scheef , d. niet zoo als het
behoort. —been , m. en y r. persoon met
scheeve beenen. —bek, m. en yr. persoon
met een' scheeven mond. —heid, yr.
—hoek, in. tegcnst. van regthoek.
—hoekig , b y . —nek , m. en yr. persoon met een' scheeven nek. —neus, m. en
yr. persoon met een' scheeven news. —te,
yr. —voet, in. en yr. persoon met scheeve
voeten.
Scheel , o. verond. versehil.
Scheel , o. (des -s, mrv. -elen,) weinig
bebalve in sommige streken, deksel.

Scheel ,
-st.) by. en bw, seneef,
uit den haak : De plank is scheelgetrokken.
inzonderh. seheef ziend : Een schele vent.
De vrouw ziet scheel. Een scheel oog,gezigt.
Schele wip ! scheidwoord voor een' scheelziende ; fig. aftpuistig : Debleeke schele nijd.
Over iets scheel zien,door het verdraaijen der
oogen zijn ongenoegen over jets aan den dag
leggen. Dat yeeft schele oogen, dat verwekt
aigunst , baart ongenoegen , ontevredenheid.

Scheel , o. (des -s, mrv, -en.) haarscheel.
Scheelaard, m. die scheel zict.
Scheelachtig , by. een weinig scheel,
loenseli.

Scheelen , b. w. scheiden: .Het haar
scheelen.*-, van de ingewanden der slagt-

dieren schoon maken : Barmen scheelen
het vet van de darmen scheiden. (Scheelheld , Yr. het seheelzien.) —hoofdpijn, y r. hoofdpijn aan 66 zijdc , dik.
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-soverste , tn. - splank , yr.
wijIs scheele hoofdpijn geheeten. lug, yr.
-splititje, y r. -sprnat ,
—naald , yr. haarnaald. (Scheeloog,
raad . m. - ssptegelgevecht , o.
m. en y r. die settee! ziet.) —priem , m.
-sstrijd m. --sterna , selteepsscheelliaald. (Scheeltje, o. (des -s, mrv.
woord. -stimmerman m. -stalls-s,) verkleinw. van scheel; die scheel ziet.)
merwerf,, yr. -stoerusting , % r.
—vet, 0. darmvet , plukvet.
-stogt m. -stouw , o. -striSateen veil. tijd van schijnen.
omit", -striumf, tn. -stuig , o.
Scheen , yr. (rnrv. -en,) het voorsie gedeelte
-suitdrukking , vr. -svlag , vr.
van het been , scheenbeen : remand voor de
-svloot , y r. - svotk 0. - svoogd,
scheenen schoppen, stooten. Zijne scheenen
m. -svleugely aan
m.
tie. -SSbranden fig. Zijne scheenen stooten , zijne
vracht , yr. -swerk, o. -swig, -sonderneming zien tnislukken. remand iets
wir,ge, vr. -swoord,o. vaitet vr.
voor de scheenen (voor de voeteti) werpen,
zee% aart.
hem iets verwijten. Dat zal hem voor de
scheenen springen , dat zal tot zijn nadeet Scheer , yr. (mrv. -ereri,) schaar. — bans ,
m. barbier.—behken, o. barbiers! ekken.
of zijne schande uitioopen. Eerie blaauwe
dag ,
elag , waarop men zich scheert
scheen loopen of halen , een blaauwtie
of mat seherem —dock In. dock , en
loopen, zijn huwelijksaanzoek afgewezen zien.
Ac barbier of degene , dies hij scheert , ender
Het hard voor zijne scheenen hebben , het
de kin vastmaakt. —der , rn. (des -s, mre.
zeer hard hebben. lemand het vuur aan
-s,) die scheert ; barbier. —doos , vr. doos
de scheenen knelt , hem sterk dringen.
met seli pergereedschap. —draad in.
*-, hoop van een' ring ; zie Armscheen
draad t:ri de schering eons weefsels.
en Beenscheen ; bij smeden , ijzeren
—gazmetat , m. flirty. op eat' schip,
band , era. ter versterking. Dewiji men in
zekere ciunae lat. —geld , o. scheerloon.
sommige streken scheenen zegt , heeft men
--gereedschap,
reden te vermoeden , dat het woord de zacht0. gereedschap tot
het schereti van den baard. hank, tn.
lange e behoort te bebben. —been o.
op schepen weleeer,, zekere hank of soort van
—bordje 0. bordje voor de scheenen
zeis aan de nok der ra om bet touwwerk di s
tegen het y our. o. mrv. beenvijands door te snijden —haturo.afgesehoscheenen ; een straftuig , waarin lunatid
ren Naar. —jongen m. barbiersjonp;en.
met de beerier) wordt gestoten. —pijp
—klant In. klant van cell' barbier.
yr. scheenbeen. yr. seheen bordje.
—koffertje, o. koilertje , waarin som-sehroef,vr.de schroef,die iemand alsstraf
mige barkers hurt scheergereedseliap :hewn
om het been wordt hevestigd. - tje,o. (des -s,
en mededragett. —koker, in koker met
pakzade!.
mrv. -s,) verkleinw. —zadel,
of voor scheergereedschap. —liju , vr.
Scheep, 0. schip, veroud. hehalve in het
seheepsw. iijn,die zich ira twee of racer eindm,
rnrv. (schepen) en eenigc uitdrukkingen en
verdeelt.
samenstellingen als: Te) scheep gaan , komen , zijn , doen , aan boort! gaan , komen , Scheerling , (Scheer-link ,) fn. (des.
-s,) dolle kervel. —better, rrr lig. Denzijn , brengen ; lig. Varen , waarroor men
scheerlinsbeker (seheertingdrank) drinken,
te scheep komt , zijn' pligt doen. —je, o.
— drank , tn.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van scheep, klein
Scheermeisje , 0. meisje ,
elk baarschip. —reeder m. reeder. —sbed
den scheert . - loon, [men o.
eso.nws
0. bed op een schip. —sbehoeften yr.
ter schering des bards
essests aker,
mrv. -sbeschuit, yr. -sbestuur, 0.
m.
inesseslijper , In. .raani ,
-sbezem m. -sbijI ,o. -sblok,
y r. en o. zeker raam der wevers. —pimp ,
0. sboord o. --sbouw m. -srn. riem , waarop men scheermessen strijkt.
bouwer, m. -bouwkunst, vr.
-sbouwitieester, rn. -sbuik , rn.
-sdrank, rn. -sgelegenheid, yr.
gelegenheid om iets met een schip te verzenden : Wij rnoesten op scheepsgelegenheid
wachten. -sgereedschap , o. -s-

huurder, tn. -sjongen rn. skapitein rn. -skelder, m. -skeuken y r. -skist, yr. -skok
skrijgsraad,
m. -skost , m.
-skroon , yr. -slading , yr. -slantaarn la,ntaren , yr. -stapper , tn. -sleden, o. fire. -s, yr. -sloon, o. en tn.
-sonkosten, in. mrv.
°Dicier,,

o. (des -s.) ',het afgesehorene
—stok, rn. zeker stuk bout op schepen.
, in. tijd, manneer men de schapen
scheert tijd wanneer men geschoren wordt
or zich scheert. --Spiegel, m. - uur, o.
urn. , waarop men zich gewootilijk scheert of
gesehoren wordt. —water o. water dat
men bij bet baardscheren gehruikt. —winkel, m. barbiersminkel. —wolf y r. wol ,
welke bij het lakenscheren afvalt. —zak
m. zak met of voor het scheergereedschap.
—zeep , yr. zecp, waarrnee de baard wordt
ingezeept.
Scheet,
tijd van schijtcn,
rn (des -s,
99
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tnrs.-eten,) gemeen, w., wied, veest : Len'
scheet laten. Bet is Been' scheet (niets)
waard. --;fie, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van scheet.
Schegge, yr. (mrv. f-p,) zeker Lang dun
bout.
Schei, yr. (mrv. -jen,) soort van bruede lat.
Zie ook Scheede en Scheiding.
Scheidbaar, bv. dat gescheiden of afgeseheiden kan worden : In oyerzetten is over
een scheidbaar voorzetsel. —baarheid,
y r. —boom, m. boom ter alscheiding.
—buor, y r. —brief, m. bij de oude
Joden , erne oorkonde, door welke de man
zijne vrouw wegzond en baar veroorloofde een'
anderen man te trouwen: bij gni hoar een'
scheidbrief, —dronk, m. afscheiddronk.
— elijk, by. scheidbaar. —en, ongel.
h. w. (ik scheidde, gescheiden,) van elkander
verwijcleren:Ilet kaf van het koren scheiden.
door bepalinff der grenzen : De Ripen
scheiden Italic van Duitschland. *-,bet
yereenigde van elkander verwijderen : Twee
echtgenooten scheiden, bun huwelijk ontbinder,. Zich laten scheiden. bij scheikundigen , out binden , in zijne bestanddeelen
oplossen : Het goud van het zilver scheiden.
*-..,hetgene een' zelfden hoop of eene zelfdc
n-ienigte uitmaakte , van elkander alzonderen:
De schapen ran de bokken scheiden. Twee
veehtenden scheiden.*-, vereffenen en deelen:
Een' boedel scheiden.*-, bijieggen vereffenen:Den' twist scheiden."-,ongel.o.w. met Z.,
schturen , vaneen gereten worden : De berg
scheidde door eene aardbeving. zich van
lets verwijderen: Van de kerk scheiden. Uit
zijn beroep scheiden. Van zij ne vrouw
scheiden ; Bij kan van het grid niet
scheiden, 116 is zeer vasthoudend , zeer aan
zijn geld gebecht. *-, ‘ ertrekkeil: Uit dit
Leven scheiden,stervett.*-. elkander verlaten,
van elkander pan : Wij moeten scheiden.
—er, m. (des -s, wry. -s,) die scheidt ; fig.
middelaar, zie de samengestelde Floe-

delscheider , rtletaaischeider,
enz. —fang , yr. (mrv. -en.) —maal, o.,
m. alscheidsmaal. -merk,
o. merk ter aischeiding. —nruur, m.
tusschennilmr; fig. beletsel , hinderpaal.
, die eene scheiding
---pawl, in.
set, o. (des -s, rnrv. -s,) ices
aanw kis!.
dat aiSebeidt scheiding.
(wiry . -itedeii.) veman, ieniand die een'
twist 1,esfeeht. bemiddelaar. --sFoor, o.
spoor, dat tot alscheiding dient. Steen,
in. swell , die eerie alseheiding aanwijst. —svrottly , vr. berniddelaarster. —teeken,
o. in de spiaalth, teeken, waardoor de
yersehillende deelen van een' volzin worden
aangewezen . b. v. comma punt ,
enz. —weg, m. weft , die tot scheiding
client.

fiche
Scheikunde, y r. wetenschap, welke c/scheikurist leert, chemie. -kundig, b y . en
hw.in de scheikunde bedreven. over de scheikunde handelende ; volgens de regelen der
scheikunde. —kitiandlige, in. en yr. (des
-n, mrv. -n,) die de scheikunde verstaat.
—kunst, vr. kunst , om met behulp des
vuurs de natuurlijke ligehamen in hmine
eenvoudige bestanddeelen op te lossen,00k
ze weer tot nieuwe ligchamen te verbinden.
—kunstenaar, m. remand, welke de
scheikunde verstaat en aanw end t. —linie,
vr.-nagel , m. zekere nagel aan een schip.
--tje, o. (des wry. -s,) verkleinw. van
sehei. — y acht, o. sterkwaler.
Schel, yr. (mrv. langwerpig rond
klokje, waarin een klepel hatigt, bel: De
sehel of don de sehet trekken. Bebt gij de
sch ?l wel gehoord? -st,) by. en bw.
bel klinkend , helder of klaar van geluid ,
vaak met bet bijdenkbeeld van onaangenaambeid : Eene scheile stem. Een schel geiuid.
Schelklinken.
Sehel, zie Sehil.
Sehelaard , tn. (des -s, 'me. -s„) eent
schele.
Scheidbrief, m. beleedigende brief; fig.
schimpschrift. —en, ongel. b. w. (ik schold,
gescholden,) zijn ongenoegen door hevige
woorden aan den Jag !cacti , te l;en iemand
uitvaren: Scheid gij den hoogepr ester Gods?
lasteren iemand een' gek of voor een.
gek schelden , hem voor een' gek uitmaken.
out verklaren , nog over in : Ientandiets
ktvijt sehelden, zie o. w. met
H., hevige woorden bezigen tot rtadeel van
een' persoon of zaak , uitvaren : Op iemand
schelden. Hij schold op de reg., ring. Hij doet
niets dan razen en scheNen. —er , m. (des
-5, mrv. -s.) --lug, vr. —naana m.
sehimpnaani : lemand scheldnamen geren.
5-, spotnaam. (Scheldraad. m. draad
aan cone schel.)—sehrift. o.sehimpschrilt.
—woord, o. beleedigend woord ,scheldwool den teen iemand uitbraken.
Schelen, 0, w. met H.. versebillee Zij
schelen weinig in jaren , zi j n hiJkans even
oud. Bet scheelt mt.) wet twint% gulden,
als ik deze muntneem. .Het scheett mij niet,
(bet is mij onversehillig,) of gij het schriet
of zegt. Wat scheelt het mij ? wat gaat het
mij aan ? Bet scheelt mij weinig , bet is me
vrij otverschillig. *-, Out broken , mangelen:

Er scheelt zoo veel niet aan die soot. Er
scheelt veel aan , dat het bier is, zoo als
mij gezegd word. Er scheelde weinig can,
bij ware gevallen , hij viel Nina, Indien
hij B een schurk is dan scheelt er weinig
aan , dan is hij er niet verve van verwijderd.
5-, schorten , deren : Wat scheelt u ? Wat
scheelt u aan den voet ? seheeltniets;
fig. W at seheelt er non dat bock, waarom
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H , het midden tusschen licht en donker
is dat bock niet goer! ? 1k kan niet merken,
dat er iets aan die kaas scheelt.
bonder) , van den tijd voor den op- en na den
ondergang der zon : Het schemert, reeds. Het
Schelf, vr. (niry -yen ?) hooischelf. —er
Schiffer , enz. —je , o. (des
schemert mij voor de oogen ; fig. Bet scheer/.
,
zie
-s,mrv. -s,) verkleinw. van sehelf. —zee
inert hem niet (voor de oogen), gemeenz, hij
vr.in den Bijnel , Roode Zee, Ayahische
is sehrander.*-, o. w. met H.., gemeenz. in de
zeeboezem, dos genocrnd naar het Yerouderde
schemering zitten: Laten we nog een poosie
schelf, (Hoogd. Schilf,) hies.
schemeren ;
onduidelijk zien:
Schelheid , vr. het schel zijn , zie Schel.
oogen schenterden van al dat licht. Daarvan
schernert mij nog iets voor de oogen , er staat
—klinkend,(_er, -st.)bv.dat een' schellen !dank heeft. —koord, yr. belkoord.
mij nog iets van voor. --ing, yr. (wry. -en,)
o. stilikende gonwe. —len, o.
toestand van het licht , wanneer het, om zon
w. met H., aan de schel trekken : Er wordt
te spreken , met de donkerheid kampt . de
tijd voor of na den ondergang der zon: In de
gescheld.*-, b. w. door het geluid der schel
bij zich ontbieden Wie heeft den knecht
schemering. —licht, o.flaauw licht.-tiid,
gescheld ? (lie ook Schillen.)
m. tijd der schemering.
Schellevisch, zie Schellvisch.
Scheinpen, enz. zie Scliimpen, enz.
Schelling,m. (des -s, mrv, -en,) %'oormalige Schendbrok, m. en vr. lasteraar,, kwaadmiint in Nederl. ter waarde van 30 cent ; hij
spreker
lasteraarster,, kwaadspreekster.
de Engelschen het twintigste gedeelte van een
—elijk , (-er, -st,) bv, en hw. afschuwepond sterling.
lijk. —elijkheid. yr. —en, ongel. h. w.
Schelluidend, zie Schelklinkend.
(ik schond , geschonden.) bederven , ontsieSchelm in ides -s. mrv. -en.) een mensch,
ren : Boomen schenden. Van de pokken
die orn zijne misdaden ecrloos gewerden is:
geschonden zijn. Sprw. Die zijn' nevus
lemand voor een' schelm ultnzaken,d. i, hem
schendt, schendt zijn aanqezigt, die kwaad
een' schelm noemen of voor een' schelm vervan zijne naastbestaanden spreekt , henadeelt
klaren. Iemand voor schelm wegjagen.
zich zelf.*-,onteeren: Rene maagd schenden.
Als een schelm handelen. Een schelm • die
.1*-. lasterenlentands goeden naamschenden.
wegloopt
in cen' zachteren zin, schalk,
ontheiligen : Den dag des Heeren schen: Ik zie den schelm niet. Waar is de
den. er , in. (des -s, mrv. -s.) —ig, er,
kleine schelm ? De arme schelm wist geen'
-st,) by. schendelijk ; onteerend. --lug, yr.
raad. —achtig, (-er, -st.) by. hedriegelijk,
—keuken , m. en yr. iemand, welke door
boos. eerloos: Een schelmachtige vent.'-,
zijne magerheid de keuken tot schande versnaakseh : Een schetnachtig gezigt. —e-strekt. —ster,, yr. (mrv.-s.) —tong, m.
, yr. (mrv. -en.) bedriegerij; gaiterij.
tongig, (-er, -st,) hy.
en yr. lastertong.
—sch (-er, -ste,) by. en hw. sehelmachtig.
lasterachtig, kwaadsprekend. —ziek (-er,
—streek m. —stuk, o. schelmerij.
-st.) by. lasterziek.
Schelp, yr. (Jury. en,) een hot of gebogen Schenkambt , o. ambt van schenker.
ligchaam , dat een ander omgeeft en bedekt:
—azje , o.' (ntrv. -s,) geschenk. -blandDe schelpen der nesters, mosselen, slakje , o. hlaadje , waarop men iets in een glas ,
ken. —dier 0. Bier, dat in erne, schelp
ern. sehenkt of aanbiedt , presenteerhlaadje.
leeft. b. v. slak. —je. o„ (des -s, mrv. -s.)
—blad , o. hlad waarop men wijn , thee,
verkleinw. van sehelp.
k , m. nit
enz schenkt, theehlad. —bord , o. schenkschelpen gebrande kalk. —pad, o. pad van
blad. (Schenkel, enz. , zie Schinkel ,
schelpen gemaakt of daarmede bedekt.
enz.) —en , ongel. b. w. (ik schonk , ge-visch , m. visch . die in eene schelp woont.,
sehonken,) een vocht nit een grooter in cen
b. v. ()ester. —weg , m. weg van schelpen
kleiner vat gieten : Wijn nit eene flesch in
gemaakt
door zulk gieten in
een glas schenken.
Scheltrompet, vr. klproen.
zekeren toestand hrengen: Dr glazen vol , te
Schelve. yr. (fire.
vol, half vol schenken. 1k heb de fleschlegg
sehelf,
Schelnwaard , zie Schelaard.
geschonken.*-.dranken in 't klein verkonpen:
Schelvisch, m. een zilverkienrige en zeer
De waard schenkt geen' wijn. Hier schenkt
smakelijke visch : Houdt gij van schelvisch?
men goeden wijn. *, ats eigendom vrijwil-biaas . yr. —great, vr. —kieuw,
lig geven , vereeren : lemand een Trani
, yr.
yr. -kop , m. —kuit yr.
paard , zijne vriendschap, eene buiten---oog , 0. —schnb , yr. —staart , m.
plaats schenken.*-, laten hehouden: remand
—tand, m. —vanger, rn. —vangst,
eene sehuldrordering , de stra het leven
vr.
Yr.
schenken ; fig. gemeenz. lk schenk het it
Schelwortel , rn. schelkruid.
zal het u gedenken , er n voor strafnet,
Schemer, m. (des -s,) schernering. —achfen. —er. m. (des -s, mry -s,) die inschenkt;
tig , b y. flaauw, onduidelijk. —avond.
mondscheriker: De schenker kwam vrij, dock
m. avondschemering. —en onpers. w. met
de bakker werd gehangen. 'IL, die jets schenkt
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geelt. —ing , yr. (mrv. -en,) het schenzij de jonge zwermen opvangett. —lepel ,
ken ; gift. — kan , vr. kan , waaruit bier
m. —net, o. net, viaartneé visschen nit
wijn ,geschonken wordt. —ketel , m,
eene kaar,, enz. warden geschept. —pen,
ketel waaruit men iets schenkt , inzotiderh.
b. w, met een vat eene doeistot nit een' groowaterketel , waarin zich bet kokende water
teren voorraad nernen : Water uiteenebron ,
voor dethee bevindt. —ster, yr. (mrv. -s,)
uit eene rivier scheppen; fig. Aden schep' lie ioschenkt.; geefster. - tafel, y r. eene
pen, ademen , adem halen. Men schept een
tneestal vat: optic kas voorziene tafel, waarop
luchtje. Men schept (d. vindt) vermaak,
genoeyen in iets. De zeilen scheppen den
zich de dranken met de noodige gereedwind.*-, door scheppen in zekeren toestand
schappcn bevinden en voor de gasten ingeschonken worth. —teljoor , o. seheuk brengen : Een vat lediy , vol scheppen. *-,
bord. — vat , o. een met water gevuld vat ;
Ifij papiermakers, scheppend vervaardigen :
Papier scheppen, d. i. de stof op den vorm
waarin men de flesschen , enz., zet , om de
nemen en alzoo het blad vervaardigen: Getivankcnkoel te harden.
schept papier. 4-, ongel. b. w. (ik schiep,
Schennis, y r. misdrif, snoodheid , sthelmgeschapen,) voortbrengen : God schlep kernel
sulk ; schande ; schending, verderf.
en aarde, Zie ook G-eschapen,, —per,
Sehep, In. (des -s, mrv. -pen, ) het scheppen,
een lepel-vol: Geef het kind een haar
m. (des -s, mrv. -s,) schepvat ; die jets schept
scheppen seep. —bord 0. aan een' bovenof voortbrengt : God is de Schepper van alle
dingen. —ping, y r. (mrv..en„) bet schepslagswatermolen plank , waarop het water
valt , elders $cho/fel gelieeten. o.
pen ; het geschapene. —pingsgeschiedenim , yr. —pingsfeest, o. -pings(des -s, mrr. -s, en , van een hep. telw. voorafverhaal, o. —pingswerk,o.-rad,
ogaan , in sormnipgevallen -,) oarspronkeo. rad, hetwelk water opvoert. —radwalijk eene hone ruimte; van hier: zekere
termole.,n, molen tot het opvoeren van
maat van onderscheidene ,grootte voor droge
waren : Een nieuw schepel koopen. 4-, hoewater.)—sel , o. (des -s, mrv.-s,-en,) al wat
veelheid,die een schepel kan bevatten: Eenige
geschapen is , creatuur. —seldienst , yr.
schepels erwten. Drie schepel royge. 4-, zoo
eerbewijzing aan schepselen. —seltje, o.
veel land als met een schepel koren wordt
(des -s, firs. -s,) verkleinw. van schepsel.
bezaaid : I ij pachtte :even schepel lands, Schepter, m. (des -s, mrv. -s,) rijksstaf,
staf ,des gehieders : Den schepter zwaaijen.
waaronder twee .schepel Lleigrond was.
Een koninklijke schepter.
Schepeling , xn en yr. (des -s, mry -en.)
iemand, die zich aanboord van een schip be- Schepvat, o. vat waarmede geschept wordt.
vinth; inzonderh. Schepelingen, scheepsvolk, Scheren, ongel. b. w. (ik schoor, geschoren,)
met een scherp mes haar of wol van de oppersehepelLsmand, vr. mand , die een schev.lakte eens ligchaams wegsnijden: Den beard
pel inhoudt. —szak m. zak , die een
seheren ; van hier: iemand op die wijze
schepel inhondt. —tje o. (des -s,mrv.-s,)
den baard afsnijden: Wie scheert U ?
verkteinw. van schepel. —vol , 0, inhoud
scheer mij zelf. Zich laten scheren; fig. met
van een schepel.
de tanden afsnijden Ilet vee scheert de
Schepen , o. inn% van sehip.*-, b. w. aan
klaver,, de weide. 4-, met eene schaar
boord brengen in een schip laden : De
goederen worden gescheept. met El. en Z.,
fangs de oppervlakte wegsnijden Wol scheren ; van bier : scherend van wat , haar,
weinig gehrui kei ijk , varen.
enz. berooven : Een' hoed scheren. Sehapen
Schepen , m. (des -s, mrv, -en, -s,) voorheen,
;viper, iemand die regt spreekt , het oordeel
scheren, Laken scheren. Eene hey scheren ;
fig. Iemand.scheren , d. snijden , hem te
over eene zaak uitsprcekt en daarvan de
veel laten betalen : De waard scheert zijne
gronden opgeeft In enkeie sarnenstellingen
gasten geweldi g „ Allen over 66nen kam
komt bet nog hier en daar in het dagelijkscheren , alien op de zelfde wijze behandelen.
sche leven voor. —brief, m. obligatie door
Zij zijn alle over eenen kam yeschoren , zij
schepenen verIeden. —don", o. (des ..s,) de
zijn alle van den zelfden sternpel. Lie
schepenen. yr. . hypotheek in
ook Schaapje. Den gek scheren getegenwoordigheid van schepenen gesteld.
meenz, sehertsen zie ook Gelischeren
—sbank, y r. —sch-ap , o. (des -s,) waaren Gek. lastig vallen , enkel in : Gedigheid of ambt van schepen. —skamer ,
schoren (d, opgeschcept) met iemand of
y r. kamer, waar de schepenen vergaderen.
iets zijn. spannen : Eene lijn of Een
—splaats, y r. plaats van schepen, —stouw scheren. Een webbe scheren , een
rol, y r, rol der schepenen.
weefsel opspannen. *-, o. w. met Z., zich snel
Sehepje,o. (des -s, mrv. -s,) verk Ieinw. van
bewegen ; heengaan, in welken zin men ook
schep: Mag ik nog om een schepje boonen
zich scheren hezigt : Scheer u ran hier,
verzoeken ?; ten, slokje, mond-vol : Jan,
zie Wegseheren.
geef nog een scake,pje„ —korf, m. bij
immekerseerieseort van platten korf, waarin , Seherf, yr. (mrv. -ven,) sink van een p;eref
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broken geheel , inzonderh. van een glazers f
kid doordringend , eenigszins krijschend ,
stierpend : Len scherpe toon klank , een
of aardeu vat : De scherven van het glas
doordringende toon ; (in de spraakk.) eel)
liggen 'log op de tafel. —bond, o. hakkorte heldere tom , waarmede eerie letterbord. —iizer,, o. —je 0. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van scherf.—mes,o. hakmes.
greep kort eu duidelijk met eerie merkbare
verhefling der stern wordt uitgesproken.41-,
Schering , y r. (mrv. -en,) het scheren ;
inzonderh. het scheren van een webbe ; van
o. (des -s,) het scherpe gedeelte van iets,
bier : de geschoren draden van een webbe,
b. v. van een mes ; hetgene men ter beschaDat is schering
tegenstell, van insl a g;
dining op een schietgeweer Iaadt : Met scherp
laden , schieten. —achtig, by. —een inslag bij hem, daarvan spreekt hij
jk bw. —en , b. w. scherp maker,
gestadig, dat doet hij altoos.
wetten, slijpen : Nen scherpt een mes,
z i Scharlei .
Scherlei , zie
een' beitel , een zwaard. Een' tnolensteen
Scherluin , enz. , zie Scharluin,
scherpen. De hoefijzers van een paard
enz.
of, met zinverzetting , een paard scherpen,
Seherm, m. (des -s, mrv, -en,) bescherming.
0. (des -s, mrv. -en,) middel of werktuig
d. de hoefijzers scherp maken , opdat bet
beest op ijs of sneenw niet iiitglijde. Boonenter bescherming Zet bier een scherm voor
den toll t.
tooneelgordijn : Het scherm
staken scherpen , er beneden punien aan
maken. Eene zeis schermen, elders h are n.
wordt opgehaald.
tooneelscherm :
fig. Men scherpt het verstand , het oordeel,
ter de schermen.—boek, 0, hoek waarin
dehet yezigt , het gehoor. d. i. men geeft
de schermknnst geleerd wordt.
hoogeren graad van sterkte daarvan. —er,
gen , m. floret. —en , o. w. met H. ,
m. (des -s, mrv. -s.) —held, yr. (inn,
zich oefenen in het vechten , met den
-heden,) bet scherp zijn ; fig. scherpe
degen , enz. naar de regelen der kunst ;
drukking. —hoek , m. scherpe hock, die
die kunst verstaan : Die luitenant schermt
minder dan 90 graden heeft. —hoekig,
goed ; fig. In den wind schermen ,
by. —hoekigheid, vr. —igheid
In het wild schermen, snoeven zwetsen.
NT. scherpheid. —Jug vr. —klinkend,
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —hand—luidend (-er, -st,) by . —regter
schoen , m. gevulde handschoen der
beul. —regtersainbt , o. —regsc hermers. —jug , yr.
terschap o. (des -s.) —regtersScherminliel , m. en o. (des -s, mrv. -s,)
dochter, y r. —regterspost , m.
geraamte fig. wager mensch. —been,
—regtersvrouw, yr. —regters0. doodsheen.—kuisje o. beenderhuis.
weduw , y r. —regterszoon, in.
--tje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
rn. —schutter,, m. schater,, welke een
seherminkel.
Scherankunst , yr. kunst van den sellergeweer met cm' getrukken' loop gebriiikt.
—snijdend, bv. —te vr. (nirr.
mer. -les, y r. masker, o een van ijzerbet seller') zijn , scherpheid : De scherpte
draad gevloehten masker , dat iemand , die
schermt, your het gezigt duet. - meester,
van een mes , van het bloed , van het gem. onderwikzer der schermknnst, —pje
zit, van het oordeel.
gumbeid ;
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van scherm.
wrangheid; bet snijdeude gedeelte , scherpe
kant , egge. —ziend , by . met een sche. p
_schiid, 0. schild ter bescherming.
gezi,i t. —zinnig, (-er, -st„) by. en bw.
—schoen , m. —school, yr.—slag,
schrander,, die scherpzinnigheid bezit. -zin--scoot, m. slag of stoot in 't schermen,
nigheid, vr. dat vermogen der ziel ,
(Scherinutselen, enz. zie Scharwaardoor fijne en verborgene verseheideninutselen enz.) —zaal yr.
heck) aan de dingen bespenrd wordt.n.
Sekerp (-er, -st.) b y. en bw. goed en ge—zinniglijk , bw.
makkelijk snijdend of stekend: Een se herp
mes, zwaard. Een scherpe degeo. Eene Scherrebier, zie Scharbier.
scherpe punt. Een scherpe hock, kant. Scherts , vr. woorden , die over 't algerneen
De paarden staan scherp, hunne hoefijzers
stechts dienen one anderen to vermaken ,
zijn scherp ; fig. remand scherpe (vinnige)
tegenstell. van ernst lets als scherts op woorden !,even. Net ging er scherp (bevig)
nemen. Die schertsenwil moot scherts vertoe. -, dat eene bijtende gewaarwording verstaan, d. i. meet scherts als scherts opnemen.
Geene scherts verstaan idles zeer ernstig
oorzaakt : Scherpe azijn , kans. Dat bier
is mij le scherp. Scherp bloed , waarin zich
opnemen. Scherts ter zijde ! in ernst gesprovele zoute en zuredeelen bevinden.
ken ! —en,, o. w, met H., ter verhistiging
gevan anderen en ors zelven iets zeggen dat
streng: Een scherponderzoek naar lets doen.
eene scherts is en anderen vrolijkheid
Iernand scherp (naauwlettend) bewaken.
geeft: Die man sclzertst nooit. Met
Scherp beoordeelen. Een scherpe wind.
remand schertsen d. i. hem tot een voorwerp
sterk , fijn : Scherp van reuk , gehoor
z
zijner scherts maken. —er, m. (des -s, mrr
Scherp zien , hooren. , van eer ge-
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yr. -- ster,4, yr. (mrv. -s,)
Seherven , o. W. met 11.. van garden , era..

Sella

mrv. -s,) scheur ; break. —tie o. (des -s,
met,. -s,) verkleinw van cchenr. —ziek
(-er, st.) by. en bw. geneigd tot het maken
van scheuringen , oproerig.
Seheut, m. (des -s, airy. -en,) schot schoot:
Binnen of Buiten scheuts. binnen of buiten
het bereik van het schot. Zich buiten scheuts
houden , buiten het bereik van het schot
blijven ; fig. buiten gevaar blijven ; aan eene
gewaagde onderneming Been dent nemen.
lemand een' scheut (sleek) onder water
geven. *-, bout of grendel , die in en nit het
slot sehuift en de sluiting veroorzaakt, schoot:
De scheut is te kort. *-. spruit , lot van een
gewas; fig. Een' scheut krijgen , zich ontwikkelen , hoog opschieten , groot worden.
zoo "eel als men in eens uit eene fleseh kan,
enz. p;iet :Een scheut (scheutje) wijnazijn.
*Seheuter m. (des -s, mrv. -s.) in Gelderland , ens. schutmeester. f-er, -st.)
by. rijzig Scheutig van gestalte ; fig. gereed,
vaardig ; bereid ; inzonderh. vaardig orn te
geven, mild : Zij is of volt niet scheutig.
yr. —je o. (des mrv. -s.)
verkleinw. van scheut. —vrij , by. buiten
scheuts.
Schicht, m. (des -s. mrv. -en,)een deftig of
dichterlijk woord , —ig, (-er, -st,) by.
schuw ; inzonderh. van paarden , welke ligt
schrikken. —igheid, yr. —je, o. (des -s,
verkleinw. van schicht.
mrv.
Schielijk, (-er, .st.) by. snel, haastig, voortvarend . spoedig : Een schielijke aanral.
Schielijk in al zijn doen wezen. Ern' sehielijk antwoord„*-, doordringend : Een schielijk gezigt. *-, bw. snel, haastig Schielijk
toeloopen, komen. —held, yr. vaardigheid.
Sehiensa,n m. (des -s, mrv. -nen.) diegene
welke aan boord van een schip voor de pompon
en de reinheid des vaartnigs moet zorgen ,
hooghootsmansrhaat. —seliap, o. (des -s.)

vaatwerk , hersten en scherven afwerpen : De
pot begin te scherven.
Sehets , yr. (mrv. -en,) ontwerp : Eene ruwe
schets van iets geven. *-, in de teekenk.
ruwe afteekening der omtrekken. —en,
b. w. ontwerpen. eene schets van iets maken :
Wie hee ft Sat landschap zoo nteesterlijk
seschetst? —.leo. (des -s, mrv.-s.)verkleirim
van schets. —ster , vr. (mrv. -s.)
Selsetteren enz. zie Seliateren, enz.
Schenk, vr. (ntry -en.) welligt reeds
verouderd . gemeene stet. —aehtig ,
(-er, -st,) bv. slordig , slet tip,. —en , o. w.
met H., iii sommigest reken , scheuren. Sprw.
Wie schurft is , scheukt , wie zich schuldig gevoelt , trekt zich de zaak aan.
Seheu.r , vr. (mrv. -en,) berst , spleet ;
inzonderh. eene in de lengtegeretene opening:
Dat hout is vol scheuren. Bij kreeg eene
groote scheur in den mantel; fig. break,
verwijdering oneenigheid. -broek, m.(des
• s. mrv.-en.) hij vestingbouwk. ijzeren klaanm en.d ie op losse poortdeuren en op de ezelsrugen van Berea worden of ziju aangebracht.
Seheurbetik , yr. eene ziekte , die nit
bedoi yen vochten in 's menschen ligehaam
ontstaat en zich door uitslag en het losgaan
en uitvallen der tanden openbaart.
Seheurder,m. (des -s, mrv. s,) die scheurt.
— dock , in. oude dock , welke voor
seheurlintien kan dienen. —en , b. w. eene
of meer scheuren in iets maken Gij hebt uw'
rok op verscheiderte plaatsen gescheurd.
4-. scheurend in zekeren toestand brengen :
Iemand de klegren van het lijf scheuren.
In stukken scheuren.*-, vaneen scheuren tot
Lange repen , gelij k men hi.' papiermakers de
lompen doet eer ze gekapt worden : Lornpen
post van schieman. sgaren o. garen
scheuren. *-, doen splijten of hersten ; fig.
van uitgesplozen kabels gesponnen , hetm elk
gemeenz.Hij meende zijn reuzel te scheuren
van boosheid,d.i.hij Borst schier van boosheid.
de schieman gebruikt, orn iets vast te maken.
*- (zich), w.w. zich rukken. als : Zich van de Schier bw. hijna , hijkans. Ik dacht er
schier niet om. Hij ware schier gevallen.
kerk scheuren , de kerk verlaten en tot eene
by. van eijeren , hedorven , vuil.
andere godsdienst overgaan, waardoor eene
sehenring (d. verdeeldheid) onstaat. Zich *Sehierroek vr. in Fries!. hontekraai.
nit ientands armen scheuren, zich daaruit Sehietbeitel , in. een dikke beitel met
weinig breedte om gaten in hout to maken.
met gevield losrukken. *-, o. w. met Z.,
scheuren krijgen, splijten, hersten: Dit laken
--bong, in. boog , waarmede men schiet.
—bus, vr. bus, waarmede geschoten wordt.
scheurt ligt. De grond scheurt van de hitte.
—en, ongel. o w. met Z. , (ik schoot,
-ing, yr. (men. -en,) het scheuren; fin. vergeschoten,) met de hoogst mogelijke snelheid
deeldheid : Eene scheuring in de kerk
van plaats veranderen , met het bijdenkbeeld
waken of aanrip,ten. —Laken, o. ond
van bet sissende pin d hij zulk erne bebeddelaken tot scheurlinnen. —linnen
weging : De beitel schoot mij nit de hand.
o. linnen voor windsels,enz. —maakDe tranen schoten msj in de oogen ; fig.
ster, vr.,—maker, m. die eerie scheuring
Het schoot mij eensklaps in het geheugen.
in de kerk veroorzaakt. —papier, o. oud
De slang schoot plotseling onder het gras.
papier , dat men niet meer tot schrijven of
De gier schoot uit de hoo#te naar de dui f.
drukken gehruiken kan: Stnijt dat book snaar
Onder water schieten. De pannen scholen
het scheurpapier.
set, o. (des •s,
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—schijf, vr. schijf, waarnaar men schiet:
van het do k. Door schiet mij jets te binnen,
—schuit y r. maakt- of vrachtschuit,
ik herinner mij jets ; fig. Laat het touw ,
—slang, yr. eerie buitenlandsche slang,
het zeil schieten , d.
zich vrij bewegen ,
laat bet los. In de hoogte schieten, opdie als een pijI op [mar' roof schiet. —spel,
o. spel , waarbij men nail ', het wit schiet.
schieten. In het zaadschieten , zaad vormen,
maarvoor ook schieten alleen wordt ge—spoel, y r. werktuig , waarmee de webruikt als: De saladebegint reeds te schiever den inslagdraad door de scheerdraden
fen.
schiet. —tuig, o. alles , wat dwelt om
b. w. eene schietende, d. eene zeer
mee te schieten, schietgeweer ; schietgemelte , heweging aan jets mededeelen : De
vaarte. —wilg, m. scliotwilg, tegenstell.
zon schoot hare stralen loodreyt op onze
van knotwilg. — worm , in. zekere worm.
hoof derv. *-, met een schiettuig, inzonderh.
een ti tiurroer , met ,kracht en snelheid Schiften , b. w. scheiden, deelen : Het
goede van het kwade schiften. Len' boedel
voortdrijven , waarbij het voortgedrevene
schiften.*-, o. w. met Z. , van melk enz.
pijl of kogel , enz. dikwijls verzwegen en
samenloopen : De rnelk schift , in geschrift
het woord dos als o. w. gebruikt worth
De saus is yeschift.*-, van zijde, neteldoek,
Met een' boot' , een pistool , een yeweer ,
enz. zegt men , dat zij schiften , wanneer de
een kanon schieten. Met pijlen , schroot ,
dradeo van hunne oorspionkelijke rigting afblikken busschen schieten. Naar het wit, den
wijken en op elkander schniven : Die zijde
yoga , de schijf schieten.*-, als bepaaldeiij k b. w. met den vierden naamval wordt
schift ligt. —er, m. (des -s, mrv. -s.)
het tweeledig gebruikt : de vierde drukt
—ing, vr. —ster y r. (mrv. -s.)
in de eerste plaats slechts datgene nit, wat Schijf, yr. (mrv. -ven,) een dun , aan beide
zijden viak ligchaam van eene ronde gedaandoor bet schiettuig voortgedreven wordt ,
te , hetwelk dikwijls om zijn middelpunt
zonder dat men daarvan de werking te kennen geelt , als Een, kogel schieten ; in de
of zijne as kan bewogen worden : De schijf
in eene katrol ; fie. Dat werk loopt over
tweede plaats drukt bij bet voorwerp uit ,
vele schijven , er worden vele personen tot
waarop geschoten wordt , als
lemand
schieten, hem met den kogel , enz, treffen,
dat werk vereischt. Het loapt bijna over
de zelfde schijven , bet is bijkans van den
(en fig. hem betrappen). lemand in den
zeliden aard. Dat nil niet over de schijven,
arm, voor den kop schieten. *-, de werking
van het schieten wordt door hijvoegsets nitdat kan niet verschoond worden,
naam
gedrukt Iernand flood, overhoop , krorn en
van onderscheidene andere dingen , Welke
Haar zulk eene schijf gelijken : De %whiff
lam schieten. Eene stad plat schieten.
der pottebakkers , waarop de klei tot potten
Een schip in den yrond schieten.
bij
wordt gevormd. De schijf, waarnaar men
de jagers, dood schieten : Llij schoot een
schiet.De schij,der knie.Deschifven van een
hert , vier hazen en zerentien patrijzen.
dambord. Schiff , waarmede men werpt.
zonder bet bijdenkheeld van snelheid:
De schijf der zon, der maan, De schijf
Brood in den oven schieten, zetten of plaatvan een half, rood stuk kalfsvleesch. Een
sen d Eene sloot schieten , delven. Geld
appel in schijven snijden ; fig. Zij heeft
schieten d.
geven leenen, De netten
schijven. is risk. —gat, o. gat, waardt zich
schieten. De zon schieten , de hoogte der
Zoo meten. De sten y schieten, later) zakken.
eene schijf beweegt. —le, o. (des-s, fire. -s.)
verkleinw. van schijf: -pawl, m.paal , waar.
Den ballast schieten , in het whip werpen.
Een touw rond schieten, in de rondte op
aan de schijf bevestigd is. —schieten, o.
roller); fig. Met jets road schieten, met jets Schijn
(des -s,) het schijnen ; het licht
toekomen. Wortel schieten,zijnewoitelsinden
van een ligchaam , dat niet eokel het lichtende ligeltaam zell, maar ook andere binnen
grond verspreiden;fig.Diepe wortels schiet, n,
zijn' invloed genoegzaam zigthaar maakt: De
zich verve verspreiden. Een schutje voor
schijn der tonne. *-, gedaante ; nitwendige
jets schieten, iets beletten. —er, m. (des
-s, nirr. -s.) die schiet ; zeker mormpje.
vertooning, voorkomen : Zich door den
—gat, o. gat in eel"' moor , waardoor
schijn laten bedriegen. Sprw. Se lifjit
men schiet. —gevaarte , 0. gevaarte,
bedriegt ;
Zich voor den schijit war . hten.
waarmetle geschoten worth. —geweer,,
Onder den schijn van godserucht. hen
0. vuurgeweer. --bagel, m. —ing , ye.
schijn van waarheid. Naar alien schijn,
—hatoen, 0. katoen , waarmede men,
zoo als het zich laat aanzien. De schijn is
in plants van buskruid , schiet. —kruid,
tegen hem. -.-baar (-der, -st,) by. en
0. —lap, m. —loud, o. lood aan
bw dat den schijn van iets heelt: gene schijabare vriendschap. —baarheid , vr.
eerie keyed , dat men laat schieten, ter
}ceiling der diepte , of ook om te zien , of
-baarlijk
— beeld , o. beeld in
iets loodreyt is. —pen , y r. schietpin.
schijn. —christen m. christen in schijn.
-pijl,m. pill , die geschoten wordt. —pin,
—deugd,vr.schijnbare denivi.-dood,m.
Ir. pin in eene schijf waarop men schiet. i schijnbare dood.-doode, m. en r r. die mood
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keiljkheid , yr.
schijnt, doer niet is. —en , w. met H.,
tamelijk , dragelijk.
(ikscheen , geschenen,) lichten, schijn geveu:
, h. w. in orde brengen , plaatsen of
De zon schijnt. De maan schijnt in de
stellen,regelen : fines in orde schikken. ij
kamer. Sprw. Hij kan niet zien dat de
sullen die zaak wel schikken , het daarson iny water schijnt, dat een ander eenig
ofntrent wet cons worden. Zich wel schikken,
d. gedragen. Het proces gnat niet door,
genot smaakt ; fig. den schijn van iets hebben,
de partijen hebben de zaak in der minne
zich laten aanzien: Hij schijnt een braaf
man te zijn. Hij schijnt onpers.
geschikt.Zich naar iemand or iets schikken.
w. met H., lijken : Het schijnt ,dat we regen
Zich naar den tijd of de omstandigheden wesullen krijgen. —geleerde , m. en
ten te schikken.*-,zenden , doch weinig gebruikelijk. 0. w. met IL, plaats maken, het
en yr. geleerde in schijn o.
zoo of zoo inrigten of aanleggen : Schik , dat
geloof in schijn. —geluk o. schijnbaar
goed gaan, gelukken :
geluk. —goed, o. -grond, m. sehijnbare
gij gereed
grand. —heilig , (-er,
heeft wel geschikt. *•• 0. . met Z., vordeby, en bw. die
ren : Hij is goed geschikt.*-, schikkende of
of dat heilig schijnt, doch niet is , huichelachtig , geveinsd. m. en yr.
met den stoel naderen : Schik aan to fel , bij
het vuur. Schik wat nader bij de kagchel.
—heiligheid. yr. --cede, yr. drogSchik met uw' stoel wat achteruit.—ker,
rede. —redenaar, m. drogredenaar.
--set, o. (des -s, mrv. -s,) schijn ; schim.
m. (des •s. mrv. -s.) —king , yr. (mrv.
—seltje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
-en,) het schikken : De schikking. der woorvan schijusel. —strijdig (-er, -st,) by.
den. vereffening , bijlegging : Tot
eene rninnelijke schikking komen. -ster
en hw. strijdig in schijn,doch niet inderdaad.
yr. (mrv. -5.)
-strijdigheid, yr.(mrv. -heden.)-tie,o.
(des -s, mrv. -s, ) verkleinw. van schijn; fig. Schil, yr. (mrv. -len ,) een hol bekleedsel:
De sshil van een' appel , eene peer. Eene
een weinigje ; in sommige streken, briefje
schil (een vlies) van het oog. lentand de schilof biljet van het ter maling aangegeven
koren , enz. : Gij moet een schijnife bij den
len van de oogen ligten , fig. iemand omtrent
eene zaak behoorlijk inlichten en ze hem hit
ontvanger halen. —vermaak o.
het ware oogpunt doen beschouwen. De
—vriend, m., —vriendin yr. valschillen vielen hem van de oogen, hij ondekte
sche vriend , vriendin. —vriendschap,
de waarheid.
vr.-vroom,bv.vroom in s3hijn. -vrome,
m. en o. (des -s, mrv. -en.) een
m.en vr.valsche yrome.—vroomheid,yr.
wapen ter beveiliging van het ligchaarn
- will's, by. —wijsbeid, yr. -worm,
tegen schoten en houwen , hetweik uit
glimworm.
een breed naar buiten gewelfd stick van
Schijt , yr. iaag woord , het schijten , schijteeerie vaste stof bestaat , van binnen met een
en , ongel. b. en
rij. —ebroek m,
handvat , van oriderscheidene doch veelal
o. w. met (ik scheet, geschetcn.) de verrondachtige gedaante : Met schild en zwaard
teerde spijzen door den gewonen stoelgang
gewapend. lemand te schild en te speer
uitwerpen , zijn gevoeg doen : In de broek
vervolgen , hem een' doodelijken haat toeschijten; fig. Van angst in de Mars schijten.
dragen. Iernandin den schild varen , iernand
veesten , een' wind laten. m. (des
-s, mrv. -s.) —erij, yr. buikloop Aan
weerstand bieden ; fig. wat ons zekere
bescherming geeft : De Heere is infjn :child.
de schijterij zijn. —gat, o. achterste.*-,
bord, waarop een wapen is afgebee!d :
0). en Yr. die schijt. —g-eel , by. en o.
Een adelaar in zijn schild voeren ; fig.
zekere gele kleur. o. bingelkruid.
voert niets yoeds in zijn schild hij heeft
—ster, yr. (mrv. -s. ) —vailk zekere
iets voor,, dat niet goed is. Wij sullen
vogel drekjager. —wortel , m, witte
spoedig zien , wet hij in zijn schild voert.
bell
*-, uithangbord, waarop dit of gene a fgebeeld
Schik, m. (des -s,) schikking , orde Alles
is ; de harde schaal der schildpad ; op een
is op zijn' schik,vart zijn' schik.*-, beschiksetup , meestal Schilden , o. mrv. planking , schikking , regeling ; gemeenz. teken , waarmede in een' scheepsstrijd het
vredenheid, genoegen : Heeft uwe zuster
dek beschut wordt ; in de natuurl. hist. ,
wel schik te Arnhern ? is zij er naar haar
dekschild; menig schildvormig ding , bet welk
genoegen ? 1k heb er gecn' schik , ik ben
ter bedekking van iets dient ; tuna waarop
er niet naar mijn genoegen. In zijn' schik
een wapensctiild is afgebeeld. —banken
zijn. Met iets in zijn' schik zijn. Jets
yr. mrv. toen men nog geene braadspilbecoeds schiks doen , zie Goedsschiks
tings had , dikke plariken voor in het sehip ,
en likwaadsschiks. —godin Yr.
maarin de eiiiden van het braadspil lagen ;
in de fabell. eene der drie bestuursters van
in booten en kleine vaartuigeu heeft men ook
's menschen leven , Clotho, Lachesis
tegenwoordig nog zulke banken. —dale,
en Atropos. ---kelijk , (-er, -st.) by.
0. bij de ouden, dak van schilden. -drac1,1 bw. net, ordelijk; toegevend. inschikkclijk;
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ger 9 m. sehildknaap; een der beelden

daar en in den omtrek voorvalt : Op schildwacht staan ; fig. lang staan wachten , schileen schild dragen.
deren. Voor icmands cer op schildwacht
Schilder, m. (des -s, mrv. -s,) iemand , die
staan.,d. daarvoor waken. Verloren schildsehildert , zie Eljnschilder , Madwacht, de gevaarlijkste post. Op verloren
schilder, Kunstschilider, enz,
schildwacht staan.
de persoon, welke
—achtig, (-er, -st,) b y . en bYv. zoo fraai
evens gesteld is, orn acht te geven op hetgene
also' bet gesehilderd is. —achtigheid
daar en in den mntrek voorvalt : De schildyr. —boek o. bock , dat over de schilferwachten uitzetten, aflossen. 1k zag de
kunst handelt. —en, b. w. frgurer! en
schildwacht met zijn geweer in den arm
beelden met verwen voorstellen Een landstaan. Zie
''acht. —wachthuis
portrettOren ; fig.
:chap schilderen , d.
---wacluthuisje o. schilderhuis.-waeene levenclige hesebrijving van iets geven ,
pen, o. wapensehild.
levendig yourstellen : B heeft diem storm
in zijn dichtstuk heerlijk gesrhilderd. 4 -, Schiffer, Yr. (mrv. -s,) hetgene zich in
donne blaadjes van jets afgescheiden heeft of
met verw bedekkeu , verwen : Een rijtaig
zich iaat afseheiden: Er vallen schilfers
schilderen.
o. w. !net El., op schildwaeht
van den muur,. van den pot. Schilfers op het
staan ; fig. lang Waan waelten. —huis ,
a,chtig, (-er, -st,) b".
hoofd , schin.
—huisje, 0. klein huisje van planken of
dat naar schilfers gelijkt ; dat list schilfert.
stcen , waarin zich de schildwacht tegen bet
—en, o. w. met Z., zich in schilfers scheiweer kan beschutten. —ij Yr. (mil -en,)
den: De lei begint te schilferen. De visch
lijst gevat sehilderstuk. —ijkabiin
is geschilferd. —ig (-er, -st,) by. dat
net, o, —ijkanier, yr. —ijkooper,
schilfers heeft ; dat hgt schilfert. —tje, o.
in. —ijtje, 0. (des -s, mrv. -s ) verkleinw.
(des -s. mrv. -s,) verkleinw. van schilfer.
van schilderij. —ijverikooper,m.—ijverzameling, yr. -i-ijzaal, yr. Schilgewas o. gewas, welks zaden in
schiden hevat zijn. —len, b. w. de schil
—Log vr. (mrv. -en,) het schilderen ; het
van iets af edoen: Men schilt boomen, appelen,
gesebilderde. —hauler , vr. werkplaats
hout , knollen , boonen , erwten, eijeren,
van eon' kunstschilder. —kunst 9 vr.
hennep. Sprw. Een appeltje met iemand te
—samba,cht o. —sbedrijf, 0. --ssehillen hebben. d. iets onaangenaams met
bent, y r. zie Bent. —sberoep, o.
iealanci te verhandeleil hebben1Schillen,
—sdochter, y r.—sezel, m.—jongzie Tierschillen.) —letje, o. veren, m. —sknecht, in.
kleinw. van schil.
vr. (Schit, vr. , - sleven,
m.—sliadder,
enz , zie Schelling, enz.)-nieso. —sloo p , in. en o. —spaneel o.
, 0.
, waarmele men sehilt.
, o.
-sregt o. —strap , vr. —st
fieselniderd sink ; schilderii. —stirouw, Schap , yr. (nary.-en,) it) sommige streken ,
sehelp, schu'p, zie Schulp.
yr. —sweduvi yr. —swerk, 0. —sm. -SZIPOZI , tn. —tafet, Sehicn, y r. (wr y . -en,) schaduw, het donkere
becld van een iigehaam: Naar eene schint
vr. tale!, waarop men sehlidert. —werk ,
Hij vecht tegen zfine eigene
egrijpen ;
0. gesehilderd , !di.
handelt tegen zich zeiven, bestrijdt
schim ,
Seltildje, o. (des -s, 7nr y . -s.) verkleinw.
zijiie eigeao gevoelens. Voor zajne eigene
rn. kliaap , welke
van schild.
schim bang zijn. Er als eene schinz uitzien,
de wapenen van cell' ridder deoeg.-lineeht,
w elke

zeer mager'zijn. *-, lommer, dock
,
d.
zekere
schildknaap.
weinig gebruikelijk ; pest van een' afgestorknpon, waarvan de cinder) door elkander
verse : 1k heb zijne schim, gezien. Het rijk
o.
gestoken zijii.
der schimmen , schimmearijk ; van Trier:
yr. zeker diertje met halve vleugelspook , spookcel.
dekseis ,doch het wifie is ongevieugeld: eene
soort daarvan !evert dekonzenilje.-maker, Sehi gnmel,vr. soort van planten, die kleine,
meestal wine blaadjes vormen , op stoelm. —pad yr. een vierbeenig tweeslachtig
tjes of draadjes zit ten en op vochtige plaatdier met een' trap!) gang en een' hard horensen aan allerlei tot bederfovergaande plantachtig schild op den rug; een stormtuig der
aardige dcclen, b. v. brood , bedorven spijzen.
ouden.*-, o. (des -s,) de horenachtige stof van
aan inure!), enz. wassen Snijd de schimmel
bet schild der schilpad: Fraai schildpad.
m. (des -s, mrv. -s,) witach.
nit het brood.
—padden, onverb. by. van sehildpad :
tig graauw paard. —achtig , b y . dat naar
Een schildpadden kam. h. w. als schildsehiminel gelijkt. —tiles, rn. sshimmel met
pad maker!. —pleister, vr. verhevene
cenc lies. —en , o. w. met U., wenneer de
of holle pleister. vink,m.eene snort van
voortduring, en met Z , wanneer de plaatsm. viengeldeksel.
vink. —viteugel
veranderiug bedoeld wordt ; in een' staat van
-wleugelig , by. met vieugeldeksels.
schimmeling zijn ; met schimrnel bedekt
—wacht, yr. waeht van een' soldaat , die
order) : Het brood schimmelde reeds voor
arsfv!ii is ,om acht teslaan op hetgene
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twee dagen. —ig, (-er, -st,) b y . met sehimmel bedekt: Schimmelig brood. —ing vr.
—kleur y r. —kleurig , by.
Schimmenrijk o. bij de ()mien, de Elyzesche velden.
Schimmeren zie Schernerea en

Schittereii.
Sclaimp m, (des -s,) eerie niet regtstreeksche, maar als ware het bij afscliamping
treffende srnaad , zij delingsehe spotterrij: Wie
kan zulk een' schimp verdraT,eta-aclutig,
(-er, -st,) by. en bw. belielaelitig beleerligend. —brief, —dieht, o. (beleedigend) bekeldicht. —dichter, m. ticketbw. op eerie sehimpende
wijze. —en ,o. w. met H., schamper spre ken : Op iemand of lets schimpen, —er 9
m e (des -s, mrv. -s.) —erij, y r. (mrv. -en,)
schimpen ; schimpwoorden , seltimptaal.
—ig, (-er, -st,) hy. sehimpend.
y r. —ing y r. —lied , 0. —lust , En.

—naam ,
—rede yr.
—schent, —selloot 9 m.
(-er,
beleedigende zinspeling. —schrift yr.
—schrijver, rn. beleedigend schrijver.
- stet, vr. —swijze bw. brj wijze van
schimp. —taal, y r. —vogel m. fig.
o. bespotting.
schirnper. —werk
—woord 0, beleedigend woord.
Schaal , y r. y uii of schilfers op de hoolden
van kinderen. —de, Yr. trier en daar in
gebruik , vet; bast. —den, b. w. villen.
--der, m. (des -s. mrv. -s,) vilder.
Schink, m. (des -s, nirv. -en,) ham. —ebeen, —ebot, o. —el, m. (des -s.
mry -s,) dijbeen; dij; dijstuk. —evel,o.
—evet, o. vet nit een schinkebeen. —je,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van schink.
Scrip, o. (des -s, mrv. schepen,) groot

Echo
heeft,fig. Hij is :chipper te roet,hij is van
sehippersarribt afgezet. —pereut b.w. gemeenz. doer] , tritmeren, beredderen: Hij zal
dat wel schipperen.*-. o. w. met II., gedaan
worden, vorderen , schikken : Het begins te
tvchipperen. —perij , y r. scheepvaart.
—persainbt o. ambt yan schipper.
—perseha,p, o. (des -s,) sehippersambt.
—persbroek Yr. --persdochter,
yr. —persjongen, rn. —perslinee2at rn. —perskooi , y r. -persleven, o. —persineid, y r. —persaunts vr. —perspij , vr.-perstaal,
y r. —persuitdrukking , yr. -persvrouw yr. —persweduw,, yr.
—perswerk 0. —perszoon m.
—pond., o een gewigt van 300 oude
ponden. —reede, yr. reede voor schepen.
—reeder, —roer o. -- za,nd, o.
zand , dat als ballast dient. —zijde vr.
Schitt”r m. (des -s.) glans, gesehitter,
—en, o. w. inet II., een stork glinsterend
licht verspreideu : De zonschittert hem in de
oven; rig. De stralen zipter geleerdheid

schitteren oh iedere bladzijde van, dat
werk. end, (-er, -st,) by. uitstekend.

—glans ,

m. sehitterende glans. —ing,
y r. —licht, o.
Schob , yr. (mrv. -ben,) schub of schilfer,
Welke den visschen tot dekking client. Zre
Scliub. —a,chtig, b y. Haar schobben
gelii kende. —be, vr. (mrv. -n,) schob.
—bejak m. (des -s, mrv. -ken,) schavuit,
nietswaardige , sehurk : Die schobbejak

verrdient bjeeiz vertrouwen, bejakken,

b. w. (ik schobbejak , cuz.) weinig ebruik.
skeht behandelen. —ben, b. w. sehubben,
de schobben afschrappen : De visch schobben.
schuren, schurken, ye, ri,jyr n: De koeijen
schobben zich te,5 en het hek. —bend, m.
vaartuig: Er worden dagelijks nieuwe
(des -s, Tare. sehobbejak. —big, (-er,
schepen yebouwd. Sprw. Het gmat over schip
-st, ) b y. geschobd.rnet schobben bedekt.
en 8 oed, de schade treft en de reeders
&viten , die waren am ' boord hebben. Er Sehoe,m, (des -s, mrv. -yen.) zie Schoen.
tomen zulke goede schepen can, als cfra- Schoeijeu, b. w. schoenen aandoen ; den
0. W.
naterkant bekleeden, beschoeij en.
yen, de Mantel), die komen , zijn zoo goed ,
met passen. Sprw. Zj schoeijen alle op
als die vertrekken. De oude schepen bkven
eerie leest, zij zijn alle gelij k. --jer, fn.
arm land, trotsche meisjes blijven gcmeenlijk
(des -s, inrv. -s,) schoerimaker; schoenaanzitten , krijgen veelal gem' man ; fig. Het is
trekker., —jing, y r. (mrv. -en.) het schoeieen diepgaand schip, het is een doorbrenger.
jen ; besehoeijing. —plank, yr. plank ter
w-, in de boum k. ruim (eener heck). Zieook
-s )
beschoeijing. —self, o. (des -s,
Scheep.—bank, y r. roeibank. - bek,
hetgeen men als sehoeijen aan de voeten
tn, punt van een whip. —boom, m.
-s,) verdraagt. —seltje o. (des -s,
schippersboom. —breurk Yr. bet veronklcinw. van sehoeisel.
gelukken van een sellip tegen eerie bank ,
Zij he(ft Schoelje, in. (des -s, mrv. -s,) deugniet ,
enz.: S hipbreuk lijden ;
sebaYmt. —achtig, (-er, -st,) b y. en bw.
schipbreuk awl hare err geleden , d. zij
schurkachtig, nietswaardig. --stink, o.
beat hare eer verloren, —breukeling,
schurkestreeke
irn. en yr. die schipbreuk Inds of geleden
heeft. --brug , brug , die op schepen Schoen, in. (des -s, fire. -en,) bet yeelal
leéren met acne stevige zoo! voorziene y oet
rust. —hack, m. bootshaak. —loon, in.
des menseben : Schoenen aan-beklds
en 0. scheepsvracht. —per, m. (des -s, mrv.

..s.)(1egene , die het opzigt over schip en lading

trekkers. Men heeft ook anger? en zlyden
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schoenen. Den schoen bij iemand zetten , op
St. Nicolaas een' schoen aan iemands lath
brcngen ter bekoming van een geschenk.
Sprw. Vast in zijne schoenen staan , bij zijn
voornemen blijven. Men moet geene oude
schoenen wegsmifien,eer men nieuwe hee ft,
men moet lets niet wi . gdoen , voor men lets
beters in de p!aats heat. Elk meet best,
waar hem de schoen wringt , vkaar hers jets
ha pert. In een' ruimen schoen treden , veel
uitgeveri. 1k zou niet gaarne in zijne
schoenen staan , Met g aarne in zijne plants
wezen ; fig. bij dichters , tred. Zie ook Looden. —aantrehker rn. een gebogen
Auk horen , waarmede men het aehterleer
over de hielen trekt. —band, m. band .
waarmede een schoen word t toegebonden.
–borstel, m„ draad m. pikdraad.
–gesp, m. , yr. kraam
waar men schoenen verkoopt. —lap, m.
m. lap op cal' schoen. —lappen, o.
het lappet' van schoenen. —1a,pper,m. die
oude schoenen hersteller] ; zekere vlinder.

—flapperspothnis, o. —lappertje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
schoenlapper.
o. leer voor schoenen. —leest, yr o. lint, waartnede schoenen gel,00rcl of toegebonden
worden. —maken 0. het makes van
schoenen. —maker ,
iernand , miens
beroep het sch eninaken is. Sprw. zie Leest.
yr.het schoeirmaken.--inaliersaanbacht, o. –makershaa,s„

o.

schok
houten sehop, waarmede men koren ver.
schist en eenige andere werkzaamheden verrigt. o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van sehoep —steel, m.
Schoer, zie Schonder.« Het woord
behoort tot geene zells burgerlijk deftige
tail.
Schoen, o. (dos -s, mrv. -en,) in Gelded.
enz. groote of zware bit; : Daar komt een
schoen op. Zie ook Donderschoer 1,,i
Illagelschoer. —lia,ai, tn. zeeengei.
Scholieerder,m. (des -s, mrv. -s,) schender van rnaagthen of vrouwen.
Schoffel, yr. (mry -s,) eene soort van
breece sehop aan een' hinge steel . waarmede
tuinlieden de Paden van Bras en onkruid
zuiveren ; aan een molenrad , plank, waarop
het water valt, —aar, m. (des -s, mrv.
- s.) —a,arster, Yr. (mrv. -s.) —en,
b. w, met de schoffel zuiveren : De Paden
moeten iedere week geschoffeld en g-eharkt
worden. —ing, Yr. —ploeg, zeker
merktrrig. —steel, m. —tje o. (des
-s, nary. -s.) verkleinw. van schofrel.
Schollêren, h. w, (eene vrouw of maagd)
schenden of verkrachten : De rrouw word
geschoffeerd.
Schoft, yr. (mrv. -en,) het bovenste gedeelte van den rug , de schouders Een'
last op zijne schoft nemen. De schojt van
cen paard.
(des -s, mrv.
Schott,
schavnit ;
lomperd. ---achtig, (-er, -st,) b y . en bw.

m. –makersbedrijf,o. –makersoubescholt.
beroep o. --ma,kersdochter, yr. Schoft, y r. (mrv. -en, en , van een Lep,
–makersels yr. _makersgatelw. yoorafgegaan, souls —,) hij arbeidsren o. - makersgereedschap
lieden , vierde gedeelte van den dag : Wer0. —makersgezel , in. –makersken de timmertieden reedy schoft ?
gilde o. –snakersjongen,
floe veel scho/ten heeit de knecht gewerkt ?
–znalkershneelit
—maskersw
met
11., bij erklieder] , van
leer, o. --makersteerling, m.
bet week nitseheideir ors te eten te drinken
– maliersmaat vr. –maEiersof rrit te —tijd, m. tijd warn:eel.
mes , 0. –makersnaald yr.
tirnmerlinden , metselaars , enz. bun week
–makerspeli , o.–makerspen,
stakes om te eten te drinker] of trill, te
yr. –makerspik, o. makersrnsten : De timmerlieden sc/soften.
phi , vr. –makerspothuis, o. Schok o. (des mrv. -ken, en , voorafge–maliersrekening , yr. –magaan van cen bep. teIw., dikwijls —.) zeker
liersstijfsel. , 0. –makersta,fel.
getal gelijkaardige dingen , dat echter niet
vr. --makersvronw vr. –maoveral en your al le dingen even groot is : Een
kersweduw, vr --makerswerk.
schok flosschen is 60. Een schok linnen (zie
0. –makerswinkel rn. –makersScholainnen) is 4 stuk. 4 -, m. (des -s,
zoon „ m. –markt, yr. –imad
mrv, -ken,) stout, bons , inzonderh. van een
m. —plank ; yr plank , waarop de
rijtuig cent, aardbeving: De eerste schok
schoenen worden gezet. --poetser, rn.
was de hevigste. —achtig, er, -st,)
—rand, in. m. riem , waarb y . en bw. —achtigheid, vr.
mede eery schoen *word t toegebonden.

–schnijer,, m. –smeer, , o.
–smeerder,, rn, –tje, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van schoen. —vorm ,
, m. –wisch, yr.
–zool, yr.
(mrv. -en,) in sommige streken,
*Schoep,

--je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
schok. —ken, b w. stoo l en : De golven
schokten het vaartuig geweldig.*-,bij schokken teller] ;
te eten geven.
o. w.
met IL , stooten : De wagen schokt
*-, gulzig eten.
zie
vr.
o. zekere
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Schoo
Schol
bet ruwsie werk doet.—tje 9 o. (des -s, mrv.
soca van grof dat bij het seltok
wordt verkocht. —ster zie Schrok-s.) verkleinw. van schommel. touw o.
touw, waarop men zich schommelt.
ster.
Schol, (de o als in mol,) vr. (mrv. -len,) aard- Schompermuilen o. w. met H., (ik
kluit ijssehots: Er dreef eene groote schol
voor de brug.
Schol, (de o als irr vol,) yr. (mrv. -len.) een
platte zeeviseh , welks eerie zijde den tug .
de andere het onderlijf nitmaakt : Iiij eel
gaurne schol. Hoe veel schollen zijn er ?
Sprw. Hij droomt van schol, en eet gaarne
platvisch, waarvan zijn hart vol is, loopt
zijn mond over.
Schold, veil. dw. van sadden.
Scholen o. w. met H.. in scholen, d. i.
in menigte, hijeen zijn: Zij schoolden steeds
op die plants te zamen. De baars sehoolt
meestal in die sloot.
Scltolfert, m. (des -s,mrv. -s,) een watervogel , die tot de duikers behoort fig.
lomperd. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van scholtert.
Scholier, m. (des -s, mrv. -en.) die ter
school gaat , schoolknaap. --en , b. w. on derwijzen. —ster, yr. (mrv. -s,) die ter
school pat, schoolmeisje. —tje, o. (des
-s, wry. -s,) verkleinw. van seholier.
Schollevaar m. (des-s, firs. -s, -amen.)
een watervogel, ook scholfert geheeten.
Scholletje , o. (des -s, mrv.
verkleinw.
van schol.
Scholpei
slurpei. —en, o. w. met II.,
van bet water, kabbelen.
Scholschuit, yr. schuit met schol. -tijd
m tijd wanneer de schol goed is.
Schont mel , in. (des -s. mrv. -s,) een met
eerie bop,t iteerhangend tones, waarop men
zittende of staande been en weer bewogen
wordt. schongel , schop: 1k heb een' schointnel in rnijn' en .Rassisc he schommelbestaat nit een rad met zit banken.*-, m.
en yr. iemand , die aanhoudend in beweging
is.
Nr. sehootanaakster. —en , h. w. op
yen , sebommel been en w eer bewegett:
Icinand schommelen. lick schommelen,
been en weer bewegen , schudden : Schomniel het drankje met. 0. w. met 11.. zich
op den schommel bewep;ett: De kinderen
hebbetz den ganschen ochtend geschommeld;
Nan bier: zich been en weer hew egen op (ben'
stoel . eta : Hoe zit ge zoo te schommelen ?
-,met bilis- en kenkenwerk bezig zijn , ten
rum s!e schoon maker : Wij zijn zoo wataan
'1 schommelen , daarorn ligt de boa zoo overhoop overhoop ha len . zoeken the heeft
daar weer in die kas geschommeld? —ing,
yr. (mrv. -en,) het schommelen inzonderh.
beweging van eon' slinger : debt (gj de
schommelingen van dat unrwerk wel eens
naauwlettendgadegeslagen ? —knecht
m.duivelstoeiager.
bandlanger
van den kok.
meisje a 0. meisje, dat

sehompermuil , enz..) meesmuilen , grimlagchen.
Schond, veil. tijd van schenden.
-s,) schommel ,
Schongel , tn. (des
schop. en, b. en o. w.met El , schommelen
yr. —tje, o.
(op den schornmel).
(des -s, mrv. _s.) —tones , o.
Schonk veil. tijd van schenken.
Schonk m. (des -5, mrv. -en.) been, honk.
—je o. (des -s, lam -s.) verkleinw. van
schonk : lk iteb liever vieesch zonder been,
dan zulke sehonken.
Schoof, veil. tijd van schuiven. yr. (mrv.
schoven,) bos onp;edorscht koren , garf: Schovett binden. lloeten die schoven niet haast
ace gasten worden ge:et? bos duigen
van gesloopte eaten. —je o. (des -s, mrv.
-s.) verkleinw. van school: —laud, o.
land , da t op de garf wordt gebouwd.

Schooijen,

h, en o. w. met 11.. vernederend

woord voor : bedelen. —jer,, rn. (des -s,
mrv. -s.)—jerij , cr. —ster, y r. (ntrv.-s.)

School, veil. tijd van schuilen.
School , yr. (wrv. schoven,) inrigting of
plaats , waarjonge lieclen in nuttige kunsten
en metenschappen onderrigt worden : Eene
hooge school , hoogeschool. Eene Latainsehe , door/wilt; ge , lag ere school. School
gaan. Op school gran. Ter school gaan. Op
school does, leggen. Ter school bestellen;fig.
Uit de school klappen, vertellen wat geheim
behoort te hlijven. Ge kunt bij hem nog wel
school gaan, van hem nog veel leeren. Eene
school van gedald.*-, vergadering van den
leeraar en de leerlingen Schad houden. De
school gaat aan,uit. Er was ran daag Beene
school. De school verzuimen.
de gezarnelijke
eener school: De geheele
school liep de stroat op. sehoolgebonw :
Ilij woont in de school. 'lc, in de kunsten
en metensehappen , de vrienden en aanbangers van een' voorganger of leeraar
De Socratische school. *-, inzonderh. in de
sehilderktiost, wane men niet enkel de leerI ingen van een ;root [wester zijne school heel,
b. v. de school van Raphael. mane ook de
olgende seltilders.die een' gemeenschappelijken oorsprong hebben en in Wier voorthmengselen men eetterlei smack en stijI aantreft :

De Florentijnsche , Nederlandsche school.
menigte gelij ksoortige visschen : Eene
schoolbaars. —atlas, rn. verzarneling van
seboolkaarten. —bank , yr. -behoefyr. —berigt, 0. berigt ointment de
schoven. —bestuur, o.-bestuurder,
in. --bode, rn. naam van eon week blad.
—bock , 0. —lord, o. —brand m.
—buis , 0, -COMME5Sie vr.

te,
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In. –dak f, o. –dear , Yr. –doek
in. –gaan o. in. -gebouw,
o. –gebrnik o. –geld, 0. –geleerde in. humanist. —gevel m.
—glas 0. —goed , bij boek hand.
boeken , enz. die op de seliolen worden
–haard rn. –hoed , m.

gehrtlikt.

Ffr ij beginnen morgen anti 'I
schoon maken. hetgene met welgevallen
waargenomen wordt : Schoone boomen , tuinen , schilderijen , paarden, steden. Een
Schoone oogen , tanden ,
schoon
handen. Schoone vrouwen. (let schoone
geslacht, bet vronwelijke geslaeht , de
andere sekse. Schoone muziek. Schoon weir.
Eene schoone gedachte, daod. Eene schoone zzel een schoon ligchaam. Schoon
handelen. Schoone kunsten en zretenschappen. Een schoone igeest d. een vest, in
Luis eit:i 8 en:

--louden, o0. – p onder a m. -honderes , –houdster, yr. –is uis , o.
vr. –jaar, o. –jas m.
–images' M. kaars , vr.-kaart,
, y r. –kasner , yr.
y r.
Ns &ken 'Lich zinnelijke gewaarwording, ver–kameraad , in. en vr. , in
beelding en smaak bijzonder vereenigen ; fig.
–has, --least, y r. –kind, o.
femand schoone (yriendelijke) woorden
–kleed o. –141ok , Yr. –linaap,
geven. Eene schoone (aanzienlijke) som. Ten
in. –lamp , yr. –leeraar in. -lei,
schoone t hoo r ;e) ouderdom. Eene schoone
y r. –les , yr. --- lessenaar,
(geschiktelgelegenhezd.Eene srhoone(goecle)
–Heist, 0. –locaal. 0. –/Inik, o.
leans. De bonnen staan bijzonder schoon.
–mak ker, m. –mat, y r. -matres,
Dot tomt schoon , joist van pas. Gij hebt
y r. –meester,tn. -useesterachtig,
schoon (goed)praten. bw.geheel en al: De
( - er, - st,) bv. en bw. verwaand , pedant.
(cart is schoon op, *-, voegw. ofschoon ,
—meesterachtig,Theid, y r. - meeshoewel , athoewel. —broeder, rn. beterlijk , (-er, -st,) bv. en bw. verwaand.
huwdbroeder. —doehter, y r. behuwd–meestersdochter. y r. –meesdochter. —druk, rn. druk ()pilot schoone
tersplaats, yr. –meesterspost,
bled, tegenstell. van weerdruk. —e, o.
–meestersvrouw, y r. –inees(des -n.) hetgene schoon is: De leer van het
tersweduw,vr.–meesterswerk.
schoone, de aestlietica. *-, vr. (mrv. -n,)
o.–meesterswoning, %T. meesschoone vrouw of meisje: De Pariysche
terszoon, m. –meisje. o. –menschooner. —en, b. w. schoon maken. 4-, o.
bel, o. m. –naam, rn,
W. met Z., schoon worden. (Schooner,
–oefening, vr –onderrigt, o.
m. (des -s, mrv. -s ) zeker schip met twee
–onderwijs, 0. –onderwijzer,
marten,) --Reid, yr. (mrv. -heden,) het
m. –onderwijzeres, y r. –opzieschoon zijn schoone hoedanigheid, schoone
ner, In. –orde, y r. --pad, o. -pen,
vronw of maagd. —maakster, yr. well%e. –pet, ru. –plein , o. –praatje,
vrouw,, die uitgaat schoon maken.
0. –prent, y r. –prijs, rn. –raam
ken, o. reinigen , inzonderh. van bet huis :
y r. en o. –reglement , o. –regt, o.
Men was aan't schoon maken. —maker,
–rekening, Ir. ---trait, y r. ,
m. --moeder, yr. behuwelmoeder.
by. dal tot de school behoort, —schrift, o.
–waders, in. mrv. behmydonders.
–schtald, y r. –sekreet, o. –slot,
–praat , m. en yr. vleijer, yleister.
o. stof, o. –straf, y r. –tafel, yr.
–sehijnend, (-er,-st,) b y . en bw. schoon
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkteinw. van
iu schijn. —tang. (-er, -st,) by. waspreschool. —tijd, in, —toon, in. —trap,
kend. —te , y r. het schoon zijn.—tjes,
y r. –trant , in. --twist, --ruin .
bw. vet kleinw. van schoon. —vader, in.
in. –aux. , 0. –venster. o. –verbebehuwdzoon.
behttwdvader. —zoon,
tering, yr. –verordening , yr.
zu.ster. y r. behtiwdzuster.
–vertrek , o. –verwarsning yr.
-voogd, Sehoor, in. (des -s, mrv.-oren.) stnt,schraag.
–verzisim , 0. – vloer
hw, strak, schorend : Zich schoor
--vacs, rn. veiwaande sehoolmeester..
zetten, zich gereed zetten om tegen to
pedant. —vossig, ( - cr. -st,) by. en bw .
vr. (mrv. -oren,) schorre. —aas,
bonder).
vossighe id , yr.
sehoo!meesi vrachtig.
o. in Gelderl. oeveraas. —hock, m. stut--vrouw. yr. school houde: e;. —we; ,
tende hock. –hout,o.schoorpaat-paal,
in. --werk, o. --wet, y r. –wezen,
m. schorende paat–pilaar, in. schorende
0. – za,ak , vr. –zaal y r. –zolder,,
pilaar. –post, m. schorende post.
m.–zonde , y r. –zorg , vr.
Schoon, (-er, -st.) b y . en bw,• fielder zuiver: Schoorsteen,insoorspronkelijk een gemetsekte haard, waarop het virtu wierd gestookt;
Schoone hemden , doeken pfjpen border .

kopies, glazen, handen. 1k heb schoone
handen beet in sommige kaartspelen zoo
Yee! als : ik heh pen' enkelen trek. Schoon
maken, reinigen , zuiveren. Hen maakt
visa?, groenten, eut,sehoon ; inzondech, het

titans eene gemetselde of andere pijp waardoor de rook opstijgt: De schoorsteen
rookt. Den schoorsteen vegen ; fig. Daar
moet de schoorsteen van rooken, daar moet
men van ilestaan, --band,
schoorstcen-
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mantel. —boezem, m. benedenste
ruirntc onder de schoorsteenpiip , van den
mantel tot aan den vloer. — geld, o. belasting op de schoorsteenen. — kap . yr.
—kleed, 0. schoorsteenval. —mantel,
m. lijstwerk om den schoorsteen. - ntunr.
rn. —pijp, y r. plop , welke den rook naar
boven leidt. pitaat, vr.staande hardplaat. —rand, n-1. rand van den schoorsteen. roet, o. —rook, rn. —stuk,
o. sebilderstuk voor een' schoorsteen • - val.,
vr. val om den schoorsteen. --vegen , 0.
—veger m. iernand , die het %egen van
schoorsteenen als beroep oefent. —vegersbedrijf vegersberoep , o.
—vegersbezem 9 m, —vegers.
dochter, y r. —vegersgilde , o.
—vegersjongen 5 in. —vegersknaap, rn. —vegerskneeht, m.
—vegersleerling, rn. —vegersloon, m. en o. vegersvronw,, yr.

-vegersweduw, vr.-vegerswerk,
o. vegerszoon, m,
Schoortje, o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw.
van schoor. —voeten, o. vv. met H., (ik
sehoorvoet , enz.,) de voeten schoor zetten ;
doch bijna enkel fig. langzaarn en als met
tegenzin tot iets overgaan, terwij1 bet tegenw.
deelwoord schier nitsinit end wordt gebezigd,
als: Schoorvoetend tot iets overgaan.-voedig , b y . en bw„ schoorvoetende.
Schoot, m (des -s, mrv. -oten,) sehent ,
sehot ; scheepsw., dat touw aan den ondersten
hock der razei len , door middel van hetwelk
zij naar achteren aangehaald warden , gelijk
zulks door rniddel der halzen naar voren
geschiedt: Den schoot aanhalen , laten
springen ; fig. Iemand den schoot vieren,
hem meer vrijheid laten.
Schoot m. (des -s, mre. - ten,) de bogt aan
het onderlijf van een' menscli , inzonderh.
wanneer hij zit, ook van de deelen in den
omtrek des schoots, this ook van de teeldeelen
der vrouw, de baarmoeder: Toes hij zich nog
in den schoot der moeder bevond.*-. inzonderh. holte tusschen de dijen van oen' zittender), vooral vrouwelijken persoorotanneer
zij de dijen een weinig van elkander verwiider t,
zoo dat de rok eeuige holligheid hekoint :
Een' schoot maken. Zij toeyterde het kind
in hares school ; fig. In Abraham's schoot
zitten gelukkig zijn. in den schoot der
aarde , beneden hare oppervlakte. De Ilanden in den school lepi en , niets verrigten.
In den schoot des roorspoeds gekoesterd
worden, een' aanhoudenden voorspoed genieten. het inwendige van iets: In den schoot
der kerk terug, keeren , tot de gemeenschap
barer leden. Ziin hart in den schoot eens
vriends uitschudden , hem zijne, geheimen
openbaren. In den school viper familie ,
te midden van zijne fainilie.*-, de dijen van

Soho
een' zittende : Op eemands schoot zitten.
Neem het kind op den school. Kom op mijn'
schoot zitten, Kleine. de slippen van een
vrouweiak : Eenjak met een' langen school.
Sehootblok, o. scheepsw. blok der schoten.
Schoothond, rn. kleine fraaije hood dien
eene dame bij zich beeft en vaak op den
schoot neemt.
Schoothoorn, —horen, m. onderste
hock van het zeil, waaraan de schoten bevestigd worden.
Schootje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw
van schoot. —hind, o. jong kind , dat
nog op den schoot zit. —svel , 0. lee'ren
voorsehoot van timmerlieden , rnetselaars
smeden , enz.
Schootvrij , zie Schotvrij.—water,
o. scheepsw. water , hetwelk nit eene haven
in zee loopt.
Schooverzeil. o. onderste zeit van den
grooten mast.
Schop, yr. (mrv. -pen,) schop, spade: De
man kan al zijn land met de schop bewerken.
m. (des -s, vim -pen,) schongel ; stout
met den voet : 1k gaf hem een' schop ;
remand den schop geven , hem afdanken
of wegjagen. Den schop krugen , afgedankt
of weggejaagd worden. —je, o. (des -s, mrv.
-s.) verkleinw. van schop ; inzonderh. eerie
soort van biljartstok. —pen, yr. (mrv. -s,)
eerie der kleuren op kaarten, zie Marten.
*-, onverb. bv, —pen , h, w. met den voet
kanzer,, van de
soorten : Iemand nit
trappen schoppen ; fig Een' vorst van den
troop schoppen, hem onttroonen. b. en
0. w. met H. , schoinmelen , schongelen.
—per , rn (des -s. mrv. -s,) die schopt of
schoppen geeft. —ping , yr. —ster , yr.
(nary. -s.) —stoel, m. stool op een' schop
of schommel ; schop, sehommel , schongel;
van !tier : fig. IN zit op den schopstoel, hij
kan ligt algezet worden. --touw, o.
sehornmeltouw.
Schur , (-der -st,) bv. en bw. beesch : lk ben

schor. Eene schorre stem hebben. Schor
spreken. &ft, schor gelnid.
buitieh,
Nehorbazzat vr. se!leurbuik.
(-er, -st.) by. met de schorhuut bchebd.
Schoren, b, w. schragen , stutter), ondersternum : Een gebouw schoren.
Schorft , enz., zie Sehurft, enz.
Schorheid, yr. heesehheid: Zij kan weyens schorheidniet zingen.
Schoring, vr. bet schoren.
Schorpioen, m. (des -s, mrv. -en,) een
insect met acht beentin . van voren met twee
groote schoren en van achteren met een' langen geleden staart , die in eene gekromde
spits eindigt, met Welke hij steekt en te gelijk
uit een blaasje aan bet cinde van den staart
een' droppel gift in de wond laat vloeijen. Er
zijn verschillende soorten van onderscheiden
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grootte en kleur,, en levee in de warmere
streken op vochtige plaatsen onder steenen,
in spleten van deuren en vensters , in kamers
en kelders: Een schorpioen stak hem in
de hand ;
een scherpe en wondende
geese! : Met schorpioenen kastijden.
cen
teeken van den dieren riem, naarin de zon in
October komt. , o. naam van een
peulgewas in bet zuiden van Europa; zekere
inlandsche plant , muizenoor. —pioensteek
-s,) vero. (des -s,
kleinw. van schorpioen
Sehorre, y r.(mrv.-n.) aangeslibd land,gors.
-inntorrie, y r. rominelzoo; fig. Sehorremorrie van yolk , gepeupel e rn ee , Jan-l-lagel.
Sehors , y r. (nirp. -en,) bast van houtgewas:
De schors van een' boom at halen. Liken
schors, waarvoor men in den handel veelal
enkel schors bezigt ,
v. Wat is de prijs
der schors (eek) ? bet buitenste gedeelte , de oppervlakte: Ace de schors knabbelen , blijeen hangen.*-, het ligchaarn des
mensehen . —e, yr. (nay. -en,) schors. -en,
b. w. ontschorsen, dock weinig meer in gebruik ; uitstellen : Het gelling is geschorst.
iemand , die een ambt bekleedt , zijne
werkzaamheden tijdelijk ontnemen : Hid
werd voor eenigen tiid in zijn ambt geschorst.*-, weerhouden, tegenhcuden.
Sehorseneer , yr. (wry. -eren,)) naam
van een' bekenden uitwendig zwarten wortel , die als groente op onze tafels versehijnt :
Houdt gij van schorseneren ? —bed , o.
—loof, 0. —tje, (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van schorseneer. —wortel, m.
m. --zaad, o.
Sehorsenere, y r. (mrv. -n,) schorseneer.
Schorsje , 0. (des -s, mrv:. -s,) verkleinw.
van schors.
Sehorsing , yr. (nirr, .en,) het schorsen.
Sehorsmnilen, o. w. met EL, (ik sehorsmild, enc..) weinig gebruik. grimlagclien.
Sehort, yr. ()Dry. -en.) voorschoot : Doe
nice schort voor. *-, in warme landen , waar
men naakt gnat, soort van dock of lap, dien
men om de sehaamdeelen windt. —band,
—eband, m. —ekleed, o. schort.
—eldoek m. schort. —en , b. w.
door middel van een' schortehand omhoog
binder' , thans opschot ten ; schorsen , uitstellen. 0. w. met II , haperen. mangelen:
Wat schort er aan ? hem schort niets meer.
haak, hal; , wahrritede jets wordt
opgeschort. —ijzer,,o, bet haal. —hag,
vr. bet schorten. —je, o. (des -s, mrv.-s,)
verkleinw. van schort.
Schot o. (des -s, mrv. -en,) schoot, scheut :
Hij kreeg een schot in het been. Len' vogel
onder '1 schot krij g , n d i. zoo digt bij,
dat men hem met zip geweer bereikeu kan.
*-, de hoeveelheid kruid , bagel enz.
die men op cen geweer laadt , in Welk

Mehl)
geval het na een hep. telwoord en soms nit
een paar pen teeken van meerv. aanneemt :
1k had steals drie schot hagel.*-, vaart,
suede voortgang : Het sThip maakt schot.
Schot geven , bot vieren. *-, o. (mrv. -ten.)
besehot schut : 1k u,il bier een schot laten
maken voor den toj t ; fig. Len schot
(schotje) vow. lets sehietert , kis beletten.
*-, varkens- of schaapsscliot : De schapen
zijn irr 't schot. Sprw. Die een varken is,
moot in het schot, leder [met zijn lot dragen.
*-, o. (des -s.) belasting , bijkans enkel in :
Schot en lot betide '' , opbrengen. Ann schot
noch lot onderworpen zijn, Beene schatting
behoeven te betalen. —beest, o. beest, dat
in een schot swat ; fig. nietswaardig merisch;
ligtekooi, hoer. —bout, m. aan een sehip
bout,welks eerie einde een' kop en bet andere
een spleetgat heat, --deur, vr. deur
van een schot voor varkens , enz.
Sehotel , m. (des -s sure. -s,) een rond of
langwerpig rond vat met een vlakken bo.
dem en eenigszins opstaanden vlakken rand ,
waarin men spijzen opdraagt, vleesch braadt,
(braadschotel.) ens Tinnen schotels. Len
diepe schotel. Len schotel aardappelen,
rijst , vischj. groenten. Sprw. Als htt brij
regent , zijn mijne schotels omgekeerd
els er jets te krijgen is, hen ik er niet bij.
ovenschop , leemschotel. —doek
m. vaatdoek. —en, b. w.. in schotels does
of opdisschen : Men schotelt de spijzen.
--likken 5 o. (ik schotellik , cnz..) tafelschuirnen.

m. tafelschuimer.

likster, yr. —rak 9 o. --rand,
m. van een' schotel. —ring m. soort
van ring, dien men, vroeger meer dan thans,
gebruikte , om er een' schotel op te zetten

ten einde het tafellaken niet veil te maken,
of de tale! niet te besehadigen. —tje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van schotel ;
inzonderh. dat onder een kopje wordt ge•
brtukt: Len dozijn porseleinen kopjes en
schoteltjes. —water , o. vaatwater.

Sehotje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van schot.

Schots, vr. (mrv, -en.) sehol , stuk ijs : De
schotsen zullen het ijs onbruikbaar maken.
Schots , (-er, -ste,) bw. , —eh , (-er, -ste,)
lomp, woest ruw. ehheid, vr.
Sehotsehrift , 0. sehimpschrift.
Sehotspijker m. scheepsw. zekere nagel.
Sehottel, enz. zie Sehotel, cnz.
Schotvaars, vr. eerie vaars , die men in
schot heeft. —varken, o. varken,
chat in cen schot wordt gehouden ; fig. schotbeest. —vlies , o. maagdevlies. —vol
o. (rnrv. -ten-vol,) de schapen of varkens ,
die (ben schot vtil len ; lig. Be arme menschen
hebben een schot-vol (d. reel) kinderen.
—wilg, rn. opsebietende wilg, schietwilg.
SehoudeT, m, (des -s, rn yv. -s, -en,) bet
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verhevene en breede gedeelte :tan beide
den van den rug tusschen welke de ha!s
zich bevindt, : lets op den schouder nemen.
Op schouder 't geweer ! ; fi j. Den last
der regering op zijne schouders hebben.
Op zijrre schouders(op zich) nemen. remand
over den schouder (linkerschoticler) oanzien,
hem met verachtin si beltandelen.
dot ambt krijgen? — over schouder ! , gij
krijgt het met. *-, van sommige dieren: Een
schouder seek. —ader, vr. —band , m.
in de ontleedk. band van den schouder of het
schouderbeen ; hand, die van den schouder
ilangt ; draagband , die over den schouder
gaat. —been, o. een der beenderen, welke
sainen den schouder vormen. —blad, o. bet
breede driekante been , dot zich achter aan
de bovenste ribbeti van het menseheldke
bladsbeen, o.
ligchaarn hevindt.
b. w. op den schou—break, yr.
der nemen : Men schoudert eel. geweer, eene
rn. —jicht, -kwast,
m. epaulet. —lap , rn. sehouderrnatiteltje. , !natal.', die slechts
tot de middel reikt , inzonderh. door vrottwen gedragen. —manteltje, o. k!eine
sehoudermantel ; inzonderh. sehapuher.
---nand, tn. in een kleed wad, die
over den schouder loopt. —pijn, yr.
—stuk, o. hij naaisters , stak ter versterking van den schouder in een liemd ;
aan eene wapenrusting , dat sulk Itetwelk
den schouder bedekt. —tje, o. (des -s, owe.
-s,) verkleinw. van schouder.
Stehout , tn. (des MIT. ,) de algerneenste heteekenis van dit woord geeft een' leachter, een' opziener in kermen ; van hie.. gar
men vroeger then naatn wet aan eete regter,
burgemecster,, ondercommissaris van politic, als: Sehout en dienders ; lig. Dot
Lan ik wel voorbij des sellouts deur dragen,
daar is eene onregtvaardigheid in , dat [nag
iedcr tivel zien. *--, rrr sommige streken , een
aauzienlijke hoer, (loch iu dit geval meestal
scholteboer. anebt , o. --bijnacht,
m. scheepsofficier, Me in rang op den wideradmiraal volgt en des naehts moet zorp,en ,
dat de schepen geregeld voortgaan en elkander niet beschadigen,fig vroedvrouw. — in,
y r. brim -nett,) vrouw van een' sellout.
, 0. (des -s, rare. -s,) verkleinw.
van schout. —sehap, o. (des -s.)
ambt van sellout. —sdienaar,m geregtsdienaar. -sdoclater, vr. —srol, yr.
—svronw, y r. —szoon rn. —swethaw, yr.
Schouw, y r. (rnrv. -en,) praam, bengst ,
pont . sehuit : remand met eene schouw
overzetten.
*Schostw, (-er, -st.) bv. en bw. in sommige
streken, wild , woest : Een sehouwe gust,
III belt zeer schouw.

Solar
Schouw in. (des -s, rare. -en,) ondLijdi
sehoorsteen.

Schouptv vr. (rnrv. -en.) selloilw hip; , bezigt ' ging
wegen , wateri?tgen , heggen , enz.:
De schouw 4-, de seliouwende personen : De se howl, is zoo even /pier z oorlpj
gereden. 1J ej hadden gisteren de schouw
ten eten.
burgs , m. vertoonplaats van
tooneelstukken: Den schouwburg bezoeken.
personen in den sehonwhurg. — en , b.
w. bezigtigen: Dijken en wegen schouwen.
Een lijk schonwen , onderzoeken op hoedanige vrijze een overledene zijn' (mood heeft
gevoAden. Varkens schouwen , Oliderzocken
of zij gezond zijn; fig, remand kwaad of
veil sehouweti , iernand schuldig achten.
schatten , doch weinig gebrttikelijk : Hoe
boob schtouw gij dot ?
o. w .met II. , zien
blikken. —er,m. (des -s, tam -s,) weleer,
ziener.profeet;zieVarliensschouwer,

11Pijkschouwer, Ilijitsehottwer.
Schouwerlieden, —Ittiden,
rare. van sehouvverman, —erman,
zie Schozawman. - man, tn. (nice.
•dieden ; -lui.) die iemand met eene
schouw overzet: De schouwinon is nergens
te rinden.
vertoonp!aats ,
Schouwplaats,
waar eene handeling ordt voorgesteld.
Schouwregt, o. refi t out met eene
schouw over te zetten ) - sel,o. (des -s. rnrv.
-s.) hetgene men aanschonwt of zie. - speelster, yr. tooneelspeelster. --spel, o bandeling, welke tot ititspaniting van de toeschouwers verrigt word, ja elk voorval,hetwelk met
cenige belangstelling worth aangezien: Een
stierengeeecht is roor de Spanjoarden een
heerltjk schouwspel. Eene zogende moeder
is een commend sehouwyel. eene volgens
de regeleti der kunst ingerigte nabootsing
van mensehelii ke handeltngen welke door
eenige daartoe opgeleide personen tot vermaak
der toeseliouwers worth voorgesteld, zoo wel
bet treur- als hiijipel Een schouwspel
schrijven , geven , ten tooneele voeren.

—speldielater m. —speler rn.
tooueelspeler. —spelkunst, yr. kunst
van den seliotu‘speIer. (Seitottwtje, o.
(des -s, mrv. -s.) verkieinw, van schouw.)
—tooneel, o. seliouwburg , speeltooneel;
fig. De wereld is een schouwtooneel. Een
vreeselijk schonwtooneel. —toren , rn.
toren otn in de verte te zien,
Sehouwvoerder, m. sehonwman.
Sehoven, o. w. met 11., bier en daar in
gebruik , schoften.
Sclaoven, b. w. tot garven hinden.

—binden,o. —binder, in. -bindster, yr.
Schraag, hw. sehuin , doch buiten gebruik ;
van bier in Friesland, niet ten voile, naanwelijks: Schraag zes poi!. *--, vr. (intr.
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-agen) een steunsel, dat uit eene zware lat
bestaat , die met beide cinden op de vereeniging van twee selluine pooten rust:Men heeft
schragennoodig , om daarop een tafelblad te
legp;en. Ook houtzagers en looljers yebruiken schragen. —heeld, o. beeld, dat
sehraagt of draagt. —hout , o, trout eerier
schraag schragend hout. —je, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van schraag. —jes
bw. naairwelijks zie Schraag, bw.
—stoel,m, —swijze, b y . en bw. als
eerie schraag. —te, yr. sehaarschlreid.
Schraal, (-aler, -st,) bv. en bw. van vet
ontbloot : Schraalvleesch ; van hier: slecht
in 't vleesch , mager, tenger : Een schraal
mannetje. slecht gemist: Een schrale
grond ,akker.'-, slecht van geld voorzien:
Eene schrale beurs , kas ; fig. Een schrale
tijd, wanneer er weinig te verdienen is.
Eene schrale keuken, waar de spijzen in
geringe hoeveelheid en niet zeer krachtig
worden toehereid. Een schrale pot. Schraal
(dun, gering) bier. schrale (barre, scherpe)
lucht. Schraal (koud en droog) weer.
Schraal op de borst zijn , de borst eenigszins
aangedaan hebben.De schrale kant ran hout,
spint. dat weinig opbrengt Been schrale
post."... van plantgewassen , onvoordeelig:
Het korerz staat schraal, niet welig. *-. bw.
met moeite, ter naauwer nood, naauwelijks:
Schraal ornkomen, zie ook Schriel.
—hams, zie Smalhans. —heid,
—te y r. —ljes, bw. schraal.
schraap, yr. (mrv, -apes,) schraping , de
daad van schrapen : In eene schraap had zij
alles binnen ; fig. lemand eerie schraap
geven , hem doorhalen. —achtig , (-er,
-st,) by . en bw. geneigd om bijeen te schrapen , d. om schatten te vergaderen , met
bet bijdenkbeeld , dat men zich zelven het
noodige onthoudt, inhalig: Hebtgij ooit zulk
een' schraapachtigen vrek gezien ?
tigheid, yr. bw. —ijzer, o. ijzer, hetwelk client om te schrapen.
—je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
schraap. —mes, o. mes, waarmede jets,
b. v. aardappels, geschraapt wordt. --sel,
0. (des -s. mrv, -s,) hetgene van jets, b. v.
wortels, geschraapt wordt. —staal, o.
staken schraper. —ster yr. (mrv. -s.)
—zucht, yr. zucht om schatten bijeen te
schrapen. —zuchtig, (-er, -st,) b y. en bw.
Schrab yr. (mrv, -ben,) krab : Zij had
eenige schrabben in het gezigt. — ben, b.
w, schrapen: Wortels schrabben."-, krabben:
emand met eene spell schrabben ;
fernands hersenen schrabben, hem met
lastige aanzoeken en ingewikkelde voorstellen
vermoeijen. —ber m. (des -s, wry. -s,) die
of dat schrabt. —bing, yr. --'ties, zie
Schraapmes, —sel, o. (des -s,)
bet argesehrabde, doch zip Sehrapsei,

Schr
—betje, o. (des -s, mrv.

verkleinw

van schrab.

Schrafelaar m. (des -s, mrv. -s,) schwaper, vrek. —en, b. w. bijeen schrapen.
—ing, yr.
Schragen, b. w. als met eene schraag
(een' schuinen paal) stutter, ondersteuneri
Is de muur geschraagd ? ; doch meestal fig.
Hij slut en schraa,3 t het gansch heelal.
—ing, yr.
Schram, yr. (mrv. -men,) eene oprijting
der huid Hij heeft eene schrarn aan '1
been , in het gezigt. —men, b w. eenc
schram aan iets toebrengen : Wie heeft de
tafel zoo geschramd ? (zich), w. w. zich
eene of meer schrammen toebrengen
had zich aan een' spijker geschramd. —p,
enz., zie Schram , enz.
Schrander,, (-der, -st,) b y. en bw. gevat
op voorkomende zaken , scherpzinnig , iets
spoedig doorziende, verstandig: Een schran der mensch , oordeel , vernuft. Die knaap
is een schrandere
verstandig , voorzigtig : Schrandere maatregelen nemen.,
—heid, vr. —lijk, bw.
Schrank, yr. (mrv. -en,) weleer,, schraag,,
steunsel thans , hek of omtuining , die
uit schraagswijze gekruiste (d. i. tweescherpe en twee stompe hoeken) latter] of
staken is samengesteld ; doch bijna enkel
fig., als : Iemand in schrank houden , (dat
ook welligt geheel verouderd is ,) hem bij
zijn' pligt houden. —elen, o. w. met H. ,
beneden van elkander afwijken. en, b. w.
met een hek of omtuining van schraagswijze
gekruiste staken of latten insluiten ; kruiselings over elkander leggen : De beenen
schransen , d. kruiselings over elkander
staan. Het is misschien in het geel niet meet.
in gebruik. —je o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw, van schrank,„
Schransen w. met H. , sterk of met
graagte eten : lie dien kerel eens schransen,
men zou haast zeggen dat hij in Brie
dalen met gegeten had. —er in. (des -s,
mrv. -s.) —ing, yr. —ster, vv. (miry.
-s.)
Schrap, by. in sommige streken , gereed ,
klaar : Zijn mijne laarzyn schrap ? *-, algemeen gebruikelijk in : Zich schrap zetten
of stellen , zich gereed maken of in postour stet len , om den aarival eener tegenpartij of een' schok of te wachten. Schrap
staan , gereed of in postuur staan ; fig.
Zijne zinnen schrap zetten , acht geven
opletten.
Schrap, yr. (ntrv. -pen,) schrab , kras ,
streep : Heal er eerie schrab door. Dat geschrift is vol schrappen.
Schrapen, b. w. met de gekrorndc vingers
eener irtgestrekte hand bijeen hien Hebt
gij alles reeds bjeert geschraapt ? *, met
101
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*_, om wraak roepen : Het schreeuwt , Bet
een werktuig afkrabben Schraap de boter
schreeuwt om wraak, d. het is versebrikkeuit den pot , van het brood. Schraap het
lijk, afschuwelijk. *-, al te Inside spreken
,,uil van den vloer , het aanbrandsel nit
Waarom schreeuwt gij zoo? ik ben niet doof.
de pan ; fig. met gretigheid bijeen zamclen
p;emeenz. sehreijen: Bet kind heeft zeker
om zich te verrijken : Welke verbazende
ongeniak , want het schreeuwt naeht en dag.
somtnen heeft die vrek bijeen geschraapt!
-end,(-er,-st,)bv.en bw.die of datschreeuwt:
schrabbcu Wortels schrapen. De schorSchreeuwende kinderen; fig lietgene als ware
sendren moeten nog geschraapt worden.
bet om wraak schreeuwt: Schreeuwendemis—er m. (des -s, mrv. -s,) die schraapt ;
daden. aSchreeuwend onregtvaardig. -er,m.
inzonderh. die geld en goed brjeen schraapt :
(des -s, trim -s,) die schreeuwt; huilebalk ;
Hij is een reyte schraper. —crag, (-er,
fig.grootbek, snoever. —erig, (-er,-st,) by.
-st,) by . gemeenz. schraapznehtig. —eriggedurig sehreeuwend : Schreenwerige
heid , y r. gemeenz. sehraapzucht. —ing,
kinderen. * -, hard sehrecuwend : Een
yr. —pen , b. w. sehrabben , schrapen ;
schreeuwerig wijf. Eene shcreeuwerige
met eene of meer strepen doorhalen Zijn
stem. —erigheid, yr„ , yr.
naamwerd op de lijst geschrapt. rt heeft
—leelijk m. en yr. (des -s, wry . -en,)
hem geschrapt d. zijn' naam gesehrapt„
—smoel m. en V. gemeen w. die
—per, in. (des -s, mrv. -s,)die schrapt ;
gedurig
schreeuwt. —ster, y r. -s.)
werktuig,met hetwelkmen schraapt,sehraapijzer. —sel o. (des -s, tnrig. -s,) hetgene Schreijen o. w. met H., bijna het
zelfde als scheeuwen, ofsehoon bet veelal een'
van jets afgeschrapt words; fig. een weinigje:
minderen graad van sterkte uitdrukt Om
Hij is gem schrapsel van een' navel waard,
wraak, hulp sehreijen ; fig. Dat schreit tot
bij deugt niets. —seltje o. (des -s, rare.
b. en
den hemel. Dat schreit om wraak.
..s,) verkleinw. van sehrapsel.
o. w. met H., tranen storten , weenen, krijten,
Schravelen., zie Schra,felen.
huilen: Zij schreide vloed van tranen.
Schrede, yr. (mrv. -n,) tred : Met rassche
Zij kan schreijen,wanneer zij wil;gemeenz.
sehreden gaan , komen , aankonzen , nadeTranen met tuiten schreijen , groote tranen
ren. Zijne schreden verdubbelen. Met trage
storten. —er, m. (des -s, mrv. -s.) —eschreden gaan. Bij begaf zich met wankerig , (-er, -st,) by. gedurig sehreijende of
lende schreden naar zijne woning ; fig.
weenende : Ben schreijerig kind. —erigVestig uwe schreden op ;het pad der deugd.
heid, y r. —ster, yr. (mrv. -s.)
Let op al uwe schreden. op uw gansehe
gedrag. *-, wijdte van eene schrede , stap , *Schremmen , b. en o. w. met Z., in
sommige streken , zengen , ichroeijen : Ik heb
pas: De looijer woont slechts een parr
mijn' rok geschremd.
schreden van bier.
Sehreed, verl, tijd van schrijden. —je o. Schrepel (-er, -st,) b y. sehraal , mager.
Schriel, (-er,-st,) by. en bw. zie Schraal;
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van schrede.
yr.
fig. arrnzalig ; karig.
—lteid
yr.
Sehreef, verl. tijd van schrijven.
—tjes bw.
( mrv. -even.) streep of lijn , die met krijt ,
enz.op lets word t getrokken : Hij :prong ver Schrift , o. (des -s, mrv. -en,) gesehreven
teekens of letters van woorden , in tegenstelover de tweede schreef ; fig. Dat gaat buiten
ling van gedrukte, soms: Geschreven schrift,
de schreef of de schreef te buiten , dat gaat
dat echter niet aari te raden is. Onleesbaar
te ver. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw„
schrift. Welk een uitmuntend schrift!
van sehreef ; fig. Een schreefje door jets
Loopend schrift. Staand schrift. *-, op de
halen, d. i. bet doorsehrappen, er niet mere
scholen , schryoefening : Use schrift is
op rekenen. Een schreefje voor iemand
geklad. Wie haalt de schriften op ? ; van
uitdoen, hem van de lijst schrappen niet
bier op sommige plaatsen, schoon hoogst
op hem rekenen.
onjuist , schrijfbock : ileester, fling ik een
Sehreest-tv rn. (des -s, ram -en,) de klank
nieuw schrift ? *-, in den koophandel ,
of het geluid van schreenwen , kreet : Zij gaf
schuldbekentenis : 1k heb van hem Been
een' harden , een' luiden schreeuw. Eensschrift noodig.*-, geschrift ter vrijwaring ,
klaps hoorde ik een' luiden schreeuw , die
b. v. doopcedel, huwelijksakte , paspoort:
mid de Karen te berge deed rijzen. —achHij heeft rnijn schrift onder *-, het
tig (-er, -st,) by. naar een , schreeuw gelijbeschrevene of bedrukte gedeelte van een
kende ; sebrecuwerig. —bek m. en yr.
blad of bock: Er zijn vlakken op het schrift.
gemeen w., schreeuwleelijk. -en , b. w. met
geschreven of gedrukt opstel , werk : Zijne
luider stemme roepen : Moord en brand
schriften hebben veel nut gestzcht. Zijne
schreeuwen. Zij schreeuivde me' naam nit
schrilten zijn niet talrijk, dock hoogst
het bed. *-, 0. w. met .H., met verhelling van
voortretTeNk. yr. de gezamelijke
stem roepen Waarom schree nwt die knaap
bijbelboeken : De heilige schrift. Volgens
zoo-? Iemand achterna schreeuwen ; fig. een
BI L D ERD UK is dit eene verkorting van
ijdel boha maken : Het is maar schreeuteen.
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schriftuur.
k b y . geschreven : Een
schriftelijk antwoord. Zijne belofte heb
ik schriftek k. bw. in schrift: 1k zal u
schriftelijk?nededeelen , ?vat er van de zaak
is. Antwoord mij schriftelijk. —eloos
by. zonder geschrevene bewijzen ; niet
geschreven of in geschrift. —geleerd,
by. bedreven in de heilige schriften. —geleerde, m. in den bijbel, godgeleerde bij
de oude Joden. —geleerdheid, vr.
bedrevenheid in de schrift. —matig , (-er,
-st,) by. en bw, overeenkomstig de heilige
schrift : Die begrippen zijn, muss inziens,
niet zeer schriftmatig. —matigheid
vr.—uur, yr (mrv. -nren,) geschrift van
advocaten , enz.; de schrift, de heilige
schrift. —uurlijk , by. en bw. nit de
schriftuur ontleend: Een schriftuurlijk
bewijs. nit bijbelsche gezegden saimgesick! , bijbelsch : Een schriftuurlijk schoolboek. -uurplaats, vr. hijbelplaats; fig. 1k
kanuit elken trek van nw wezen eene
schriftuurplaats lezen , iedere trek van uw
gelaat staat in de effen plooijen van een'
huichelaar. —uurvast (-cc, -ste,) by.
bijyelvast. —uurwoord , o. bijbelwoord.
Schrijbeenen, —debeenen, o. w.
met H., ( ik schrijbeen, schrijdebeeu enz.,)
de beenen wijd uiteen zetten , schrijden.
—delings, bw. met de beenen vaneen ,
schrijdende: Schrijdelings op een paard
zitten , d. aan iederen karat een been.
—delingsch b y . waarbij de beenen
wijd ter zijde uiteen gezet worden : Eene
schrijdelingsche houding. —den, ongel.
o. w. met H., (ik schreed , geschreden ,) de
beenen wijd vaneen zetten: Over eene bank
schrOen. —ding, yr.
*Schrijelings, enz., zie SchrijdeHugs , enz.
*Schrijfbakje, o. bakje met schrijf behoeften. -bank , yr. bank der schrijvenden,
inzonderh. in eene school ; schrijftafel. -behoefte, yr. hetgene men behoeft om te
schrijven , b. v. pen, inkt , papier. -boek,
o. bock, waarin men schrijft; inzonderh.
bock, waarin de schoolkinderen schrijven.
—bord , o. bord , waarop men schrijft.
—dag, m. dag, waarop men schrijft.
—feil, —font, yr. misslag in 't schrijven.
—geld.o. schrijfloon. -gereedschap,
m. schrijItuig. —gerei , o. , —goed ,
o. sehripuig. —inkt, m. —jeukte, yr.
fig. onweérstaanbare zucht om te schrijven :
Door schrijfjeukte gedreven, heeft
menig prulschrift aan de drukpers toevertrouwd. —jongen, m. jongen', die op
een kantoor schrijft. —kamer , yr.
schrijfvertrek secretarie. --kantoor, o.
kantoor, waarop men schrijft. —kas,
—kast, yr. kas , waaraan men schrijft,
secretaire. —kistje, o. koffertje met

Schr
sehrijfbehoeften.---knftap m, -koker,
m. koker met schrijfbehoeften. —kunde
—kunst, y r. de kunst van schrijven,
het schrijven. —kunstenaar, m- —lade, y r. lade met schrijfbehoeften.
--leerling, m. en Yr. —lei, y r. -les ,
yr. —lessenaar, m. Iessenaar waarop
of waaraan men schrijft. —letter, yr.
letter geliik men gewoonlijk schrijft , tegensten. van druk letter. —loon , m. en o.
loon , dat men voor het schrijven betaalt of
ontvangt. —lust, m. lust om te schrijven.
—Ineester,, m. onderwijzer in de schrijfkunst. —roes o. onjuiste benaming your
pennemes. —papier , 0. zulk papier°
als waarop men gewoonlijk schrijft, tegenstell. van drukpapier, postpapier, mediaan,
enz. —pen, yr. —plankje, o. plankje,
waarop men schrijft. --priers, m. de
stylus, waarmeb de ouden op hunne met
was bedekte tafels schreven. —rol, yr. rol
of lijst der proceszaken. sehalie, yr.
w einig gebruik. schrijflei. —school, yr.
school , waar men leert schrijven. —ster,
vr_ (tare. -s,) vrouw of meisie, dat schrijft of
geschreven heeft. —stift, y r. schrijfpriem.
—stijI, in., zie Stijl. —stof, -stoffe ,
y r. stof of onderwerp, waarover men schrijft.
—taal, y r. geschrevene taal. — tafel,
y r. tafel , waaraan men schrijft. -tafeltje,
o. tafelet. —teeken, o. schrijfletter;
taalteeken. —tijd, m. tijd om te schrijven.
—tor , yr. soort van tor , welke onder de
schors van doode boomen allerlei gangetjes
vormt, die soms naar schrijfletters gelijken.
—trant, m. schrijfwijze , de wijze, op
welke iemand schrijft. —tuig, o. alles, wat
men tot schrijven noodig heeft , schrijfgereedsehap, —uur, o. —veder, yr. schrijfpen.
—vertrek, o. vertrek , waar men schrijft.
—vverk, o. werk van iemand, die schrijft
ofkopi6ert.—wijze, yr. wijze van schrijven. —ziek, (-er, -st,) b y . schrijfzuchtig.
—zucht, y r. sterke begeerte om te
schrijven. —zuehtig, (-er. -st,) by.
gedreven door de zucht om voor het publiek
te sehrijven.
Schrijlings, enz., zie Schrijdelings,
enz.
Schrijn, o. (des -s, mrv. -en.) verouderd,
kast, kist.
Schrijnen , b. w. door drukking of schuring
eenigszins ontvellen : De laarzen schrijnen
mij de voeten open. 'IL, o. w. met H., eene
brandende pijn veroorzaken: Het been
schrijnt mij.
Schrijnhout , o. verouderd, hoot voor
schrijnwerkers. —werk , o. werk van een'
kastemaker. —werker,, m. kastemaker.

—werkersbaas , m. —werkersambacht, o. —werkersbedrijf,
o. —werkersbeitel,m. -werkers-
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beroep 9 —werkersboor yr.
—vsrerkersdochter,, y r. —werliersgereedschap, o. —werltersjongen , m. —werkersknaa,p , m,
werkerskneeht m. —werkersleerling. m. -werkerslijm
yr. en o. --werkersrekening , yr.
—werkerssehaaf , yr. —werkersvrouw,, yr. —werkersweduw, yr. —werkerswinkel m.
—werkerszaag, vr. —werkerszoon, m.
S.hrijven, ongel. b. en o. w. met H„ (ik

Scbr
(-er, -st,) dat schrik verve ekt : Een
schrikbarend monster. -- beeld , o. fig.
onheil , dat in iemands verbeelding ontstaat.
— bewind, o.
ind dat zieh door
het inboezemen van schrik handhaaft (in
Frankrijk 1793-94). —dier, gedrogt, o. dier t elk schrik aanjaagt ,
monster. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van schrik : Met een klein schrikje
rrijkomen slechts een mein schrikken.
—keldag on. dag, welke in de rnaand
Februarij van een sehrikkeljaar t usschen den
23 en 24 wcrdt ingelascht.—kellijk , (-er,
-st,) by. en bw. met schrik vervullende : Een
schrikkelijk tooneel, fig. ongeineen groot :
Eene schrihkelijke som gelds. Zie Yerschrikkelijk. —kelijkheid , yr.
lieljaar, o. zoodanig jaar waarin
de rnaand Februarij 29 dagen heeft , d. i.
elk jaar , was getal door 4 deelbaar is ,
uitgezonderd de eeuwgetallen , die niet
door 400 gedeeld kunuen worden. b.Y. 1900.
—kelmaand, yr. de rnaand Februarij in
een sehrikkeljaar. —ken , o. w. met H.,
met schrik vervuld worden , een' schrik krijmet
gen : Mijne zuster heeft geschrikt.
is er
Z., met afschrik vervuld worden
voor geschrikt. ontroerd worden , ontstellen : Dewijl zij mij niet verwachte ,
schrikte ze bij mijne plotselinge verschtjning. Het is orn er van te sehrikken. -kig,
zie Schrikachtig. —king , yr. -middel., o. middel tegen de gevolgen van een'
schrik. —poeder , poeijer o. poeijer tegen de gevolgen van een' schrik. -verwekkend zie Schrikbarend.

schreef , geschreven,) in het algemeen, woorden door bepaalde teekenen zigtbaar aan het
oog voorstellen , inzonderh. door middel van
inkt of eene andere kleurende stof : Met den
winger in het nand schrijven. Leeren
schrijven. Hij schrijft good , duidelijk.
Met krijt , potlood , enz. schrijven. Op eene
lei , enz. schrijven ; fig. Deze pen schrifft
slecht. lets in het net schrijven. Hoe schrijft
(spelt) men dat woord ? fig. Bet stoat yeschreven, dat, enz. het is bepaald , dat.
Wat geschreven is,bligt yeschreven, daarafschrijven :
aan lets niets te veranderen.
Hij schrijft voor den host. opstellen ,
maken : Over een onderwerp schriiven. Hatnelberq heeft eene goede Boogduitsche
spraakkunst geschreven , die later door
Brill verbeterd is. Een' brief schrijven. Ik
heb gisteren yeschreven. *-(zich), w. w. zich
noemen ; zich door schrijven in zekeren toestand brengen : Zich moede , rijk , dood
o. (des -s,) de daad van
schrijven.
schrijven ; geschrijf ; brief : Uit mijn
—verwekker , m. —verwekster,
schrijven van eergisteren zult gij hebben
Qr.
gezien . hoe de zaken toen stonden. enstijd 9 m. schrijftijd. —er, m. (des -s, Sehril , (ller, -st,) by. en bw. fig. schroomvallig , bedeesd (volgens IVERAND). In de jongmrv. -s.) die schrijft; klerk ; die boeken
ste tijden schijnt men het te p;ebruiken , in de
schrijft : De schrijvers , welke dot onderbeteekenis van schelklinkend, gelijk de Duittwerp behandeld hebben , stemmen niet
schers bet van de stern bezigen.
samen overeen. —erij yr. het schrijven.
ersehap o. ambt of beroep van sehrobben • b. w. met een' bezem , enz. en
water sehoon wrijven : De straat schrobben.
schrijver, vr. de sehrijvers (van boeken).
Een schip onder water schrobben. Een
.—ersgild o. fig. de schrijverschap.
varken schrobben , d. i. met behulp van heet
—ing, yr.
water bet haar er afschrabben gemeenz.
Sehrik, m. (des -s, mrv. -ken.) hevige ontschrobben, schurken , schuren. Zie ook
steltenis of ontroering , welke door de plotSchrobberen. --ber , m. (des
selinge aanschouwing of gewaarwording van
-s, mrv. -s.) die schrobt ; scheepsjonglets beangstigends veroorzaakt wordt:
en ; scheepsboender ; oude bezem ;
Iemand schrik aanjagen. Met den schrik
fig. schraper vrek. —beren , b. w. gevrijkomen , bet gevreesde kwaad ontgaan ;
meenz. doorhalen , den mantel uitvegen ,
fig. Bet water behoeft niet heet te zijn ,
berispen. —bering , yr. (mrv. -en,) geals de schrik (de koude) er maar of is. -,
meenz. scherpe berisping. —bertje o.
schrikverwekkend voorwerp: De gaauw(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van schrobber.
dief was de schrik van het gansche land.
—bing vr. —dag m. dag , waarop
afschrik: Iemand een' schrik voor het
men schrobt. —net, o. sleepnet, dat fangs
kwade inboezemen. Uit schrik (ontzag) voor
den grond wordt getrokken om visch te
iemand of lets. —achtig, (-er -st,) by.
vangen.—ster, y r. (mrv. -s,) die schrobt.
vatbaar voor schrik , ligt schrikkende.
—vrouw, y r. vrouw , die voor anderen
—aehtigheid, y r. —barend 9 by.
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Sc hro
schrobt. --water, o. —werk, o.
Schroef de plaat van het slot. Men sehroefde
—zaag yr. eene handzaag.
hem de duimen, lets vast ineen sehroeven.
Schroef, yr. (ntry. -yen, ) eene olangswijze
Digt schroeven. Open schroeven, —engegroefde cilinder van metaal of hard hoot,
boom, nt. in heide India eeti boom met
die of van eene punt is voorzien , om in hout
schroefvormige zaadh tiisjes.
te worden gedraaid (houtsehroef), of in een Schrok , m. (des -s, mrv. -ken,) gemeenz.
even zoo gegroefd gat (moer) past , om door
honker : Ik heb schrok.
sehrokker.
het omdraaijeti in dit gat het ligehaam ,
darn , m en yr. sehrokker, schrokster.
waarin het zich beyindt , vast aan te trek- Sehrohen , b. w. weinig gebruik. zengen.
ken, of door een rored gat wordt gestoken ,
—ing , yr.
op was einde zij door de moer ontvangen Schrokken,h. w. gulzig opslokken.-ker,
m. (des -s,mrv. .-s,) gulzige eter gulzigaard;
ordt: De schroef is in de nzarafgebroken.
Schroef zonder einde, een werktuig , betfig. vrek. —kig , (-er, -st,) b y . en bw. gulwelk door een sehroefrad wordt bewogen.
zig ; fig. vrekkig , inhalig. --ster, vr,„
Eert slot met schroeven can eene deur be(mrv, -s.)
vestigen. De schroef past niet in de mar. Schrollen , o. w. met in eene verdrietige
Sows wordt de schroef spil genoemd. *-,
luim zijti , grommen : deze verdrietige luim
de spil met de rnoer ; werktuig , dat met
door smaten op iemand of iets aan den dag
eene schroef geopend en gesloten wordt
leggen: Hij se hrolt gedurig op zijiz'
om daarin iets vast te houden : Zet het in
neef.
de schroef ; fig. lemand de schroeven op Schromelijk (-er, -st,) by. maaryoor men
de duimen zetten , hem pijnigen. De zaak
reden heeft te sehromen , ijselijk , vreeselijk :
staid op losse schroeven zij is wankelbaar.
Eerie sehromelijke steilte. Een sehromelijk
houten pin zonder draad aan speeltuigen,
voorititzigt.*-, bw. schroornachtig, sehroomy allig , met schroorn doch weinig in gebruik:
om de snaren te spanner/. —bank , yr.
werkbank met eene schroef. —boor , yr.
Jets al te sehromelijk aantasten. —elijkwerktuig ter boring van moeren voor schroehead , y r. vreeselijkheid. —eloos (-zer,
ven. -boot, yr. schrodstoomboot. -draad,
-ste,) by. onbeschroOmd, zonder schroom of
m. slangswijze verhevenheid aan eene schroef.
vrees. —eloosheid, yr. —en, o. w. met
—draaijer , m. werktuig om schroeven
H., sidderen, vreezen, bevreesd of heschroomd
in en uit te draaijen. , vr. &sell ,
zijn : Wear schroomt gij voor ? Voor wien
welker stop eene schroef is,tinnen waterflesch
schroomt uw broeder ? zwarigheid maken,
met eerie schroef. —gang , rn. draad eener
aarzelen , er tegen opziea, naauwelijks
schroef. —hoorn, —horen , m. kruiddurven : Ik schroom er hem te gaan. Wie
horen met eene schroef. —je , o. (des -s,
zou niet schromen , zoo iets te doen.' *-, b,
mrv. verkleinw. van schroef. —pers,
w. ontzien , duchten vreezen : lk schroom
yr. pers met eene schroef, -rad. o. rad eener
dien vent niet. Wat hebt gij te sehromen?
schroef zonder einde. --sleutel, m. ijzer ,
—iig,(-er, -st.) by. schroornachtig, bevreesd.
dat op de moer aan het einde der schroef Schro anpe , y r. (mrv. -n,) weinig gebruike..
past , of ook in den kop der schroef wordt
lijk, zoo niet verouderd, schrompel , rimpel.
gestoken , om deze los of toe te draaijen ;
—el, yr. (mrv. -s,) zie Sehrompe.
sleutel met schroef gangers, -slot, o. een
—elen , o. w. met Z., rimpelen , misschien
soort van hangslot dat met eere schroefsf ennog enkel gebruikelijk in verschrompelen.
tel wordt geopend. —slnis yr, sluts met
—elig, (-er,-st,) by. gerimpeld, verschromschroeven. —staart , tn. staart van eerie
peld. —eligheid , yr.
schroef. —swijze by. en bw. schrodvor- Schrootin m. (des -s,) het schromen;
mig. —stoomboot, yr. stoomboot, welke
bekommering, vrees : Zonder schroom.
door de schroef zonder chide wordt bewogen.
Schroom voor iets hebben. —achtig,
—tap , m. cilinder eerier schroef. —vor(-er, -st.) b y . en bw. tot schroom geneigd ,
mig, by. en bw. in den vorm eener schroef.
schroomyallig, hedeesd : Dc man was te
w. zengen , de opperviakte
Sehroeijen
schroornachtig, daarorn slaagde hij in niets:
van iets ligt branden, schremmen Gij zult
—achtigheid , yr. —achtiglijk
in de geneesk, branuw' rok sehroeijen.
—hartig.(-er„-st.)bv, en bw. met schroorn
den. o. w. met H., branden : Er moet Kier
in het hart , schroornachtig, sehroomvallig,
of daar jets schroeijen,ikruik het. —jer ,
—hartigheid, y r. —hartiglijk, bw,
rn. (des -s, mrv. -s,) die schroeit ; fig. geld—te , yr. weinig in gebruik , schroorn, vrees.
snoeijer. —ijzer, o, ijzer tot branding der
—teloos, zie het meer gebruikelijke
huid. -jing, vr. —set , o. snoeisel van
Schromeloos. —vallig, (-er, -SO
geld.
by. en bw. schroornachtig, sehroomhartig.
Sehroevedraaijer,, m. sehroefdraaijer.
—valligheid, vr. —valliglijk, bw„
-en, b. w. de werking eener schroef doen on—vol , (-ler, -st,) by. vol schroom , vrees of
dervinden : Schroef het slot clan de deur.
bekommering, kommervol.
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Sehroot, o. (des -s,) allerlei stukken ijzer,,
spijkers, enz. welke tot lading van het
geschut dienen : Reeds in 1452 schoot men
vonr Oudenaarde schroot uit een' vuurmond,
welke dolle Griet weed geheeten -beitel,
En. kloofbijtel. —lantaarn —lantaren, yr. (mrv. -lantaarnen, -lantarens )
blikken doos met schroot. o. lange
honwitser , ten fare 1683 in Frankrijk gegoten , on), met schroot geladen , tegen Algiers
to worden gebruikt. —zak m. zak met
schroot gevuld , die van een schip uit een
kanon wordt geschoven.
Sehrupel o. (des .s, mrv. -s, en , na een
hep. telw,, sours -,) gewigt van 24 grein.
Schub , yr. (mrv. ben,) een van de horenachtige schilfertjes, waarmee de huid van
vissehen en eenige andere dieren bedekt is,
schoh. —achtig, b y . naar schubben
gelijkende. —be, yr. (mrv.-n,) schub -ben,
b, w. van schubben. ontdoen. Zie ook Geo. (des -s, mrv. -s,)
schubd.
verkleinw. van schub. (-er, -st,) by.
met schubben bedekt , vol schubben.-dier,
0. dier , 't welk met schubben is bedekt ; in
Oost-Indie, zeker geschubde miereneter.
—swijze.bw. even als schubben: De leijen
worden schubswijze op de daken gelegd.
-visch, m. visch met schubben. -wortel,
m. met schubben bcdekte wortel ; plant met
zulk een' wortel.
Schudde, m. (van den -, rnrv..n,) weinig in
gebruik , schurk deugniet , landlooper,,
galgebrok. —debol, m. en y r. degene,
wiens hoofd gedurig schudt , vooral door
ouderdom. —debollen, o. w. met H., (ik
schuddebol , enz.,) het hoofd gestadig bewegen , hetzij uit ouderdom of uit andere
oorzaken. —degavel, y r. in Gelder!,
Overijssel, enz. houten gaffel, waarmee nit het
gedorschte stroo de korrels worden geschud.
—den , b. w. been en weer of op en neer
bewe , en : Het hoofd schudden , d. i. het
ten teeken van afkeuring been en weer bewegen. Een' appelboom schudden. Het bed
schudden; fig. lemand schudden , hem bij
de borst vatten en been en weerbewegeneSprw.
1k kan de ooren schudden , dal zij klappen,
ik kan mij overal vertoonen , ik heb voor
geene opspraak to vreezen. De hondschudde
zich.*-, door schudden naar beneden doen
komen : Appels schdden. Peren van de boomen schudden. Geld uit een' zak schudden.
Schud de sneeuw van uw' mantel; fig. Een
ink van den hals schudden, zieh aan eene
dwingelandij onttrekken. Eene redevoering
nit de mouw schudden , zonder moeite of
voorbereiding eene redevoering doen. De
lever schudden. o. w. met H. , sterk
been en weer of op en neer bewogen worden :
Schudden van de koude ,van de koorts. Hij
lachte , dat hij schudde, dat hem (le

Scliui
buik of de lever schudde. —der, m.
(des -s, men. -s.) —ding, yr. (mrv. -en,)
het schudden; schok. —ster , vv. (mrv.-s.)
Schuif, yr. (men. -ven,) sehuiving , b. v. op
eel) darnbord : Nog twee schuiven dan heb
ik dam. *-, naam van onderscheidene Bingen,
die geschoven worden , b. v. platte grendel,
in- en uitschuivend hout , waarop het neerslaande blad v an eene tale! rust, wanneer
bet opgeslagen is , houten deksel , 't welk
op eene doos wordt geschoven , houten
bordje , dat voor eene stoofwordt geschoven,
deurtje of luikje dat los en toe wordt geschoven , /aadje , valdeur eerier poort of
waterkeering ; aan kleedingstukken , ondergordijnties , enz. lange opening , waardoor
een lint, enz. kan getrokken worden : Eene
schort met eene schutf. —blad, o. in- en
uitschuivend blad eerier tafel. —deur,, yr.
Schuifelaar, m. (des -s, mrv. -s,) -aar-

ster,vr.tafelschuirner,tafelschuimster-en,
o. w. met H., tafelschuimen.
Schuifelen , o. w. met H. , van slangen ,
sijfelen , blazer) : De slang schuifelde in
haat' toorn. —ing,vr.
Schuifijzer, o. schuivend ij zer. —je,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van schuif.
—kar , y r. kar , die men voortschuift.
—knoop, m. knoop , die zoodanig gelegd
is, dat men hem gemakkelijk lostrckt, strik.
—lade , y r. —luik , o. —raam,
y r. en o. raam , dat op- en neerschuift ; raam,
dat men ter zijde kan schuiven —slede,
—slee, y r. slede die voortgeschoven
wordt. —slot, o. slot met eene schuif, of
met een' platter) grendel, waartoe men gees'
slentel behoeft. —steen , m, wetsteen,
die geschoven wordt, —tang, yr.
op oorlogschepen , twee kruisgewijze verbondene staves welke in kanonnen worden
geladen , our ze in de nabijheid op den
vijand to schieten ; tang met eene schuif.
—trompet vr. trompet , die odder het
blazen in en nit wordt geschoven.
Schuifuit rn. (des -s, mrv. -en,) een nil
van de grootste soort.
Schuifvenster o. venster dat geschoven
wordt.
Schuijer, m. (des -s, mrv. -s,) borstel , inzonderh. kleerborstel : Uw rok zit vol stof ,
waarom neemt gij den schuijer niet?
gemeenz. loslijvigheid Aan den schuijer
zijn. —aar, m. (des -5. mrv. -s,) die schuiert. —en , b. w. met cen' schuijer borstelen
of wrijven : Waarom hebt gij uwe klegren
niet behoorlijk laten schuijeren? o. w.
met H. , loslijvig zijn.—ing yr. —maker , m. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van schuijer. —wagen m.
luiwagen. --Winkel, m.
Schuil, afgeknotte infinitief van schuilen;
enkel gebruik. in : Te schuil gaan of Schuil
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gaan , gaan schuilen , zich verschuilen.
—lepel, En. schuimspaan. —looper,
rn. tafelschuimer. —looperij, Yr. tafel Zich schuil houden , zich verborgen houden.
schuimen. —loopster, yr. —pje , o.
—en, onqel. en gel. o. w. met H., (ik
verkleinw. van schuim; fig.Op een schuimpje
school, gescholen,) zich verborgen hebben ,
loopen, schuimloopen. —spaan , houverborgen zijn , zich ophouden zitten :
ten of metalen keukengereedschap met een
Men weet niet, waar hij schuilt. Waar mag
dun eenigszins hol blad vol gaatjes , om het
hij toch schuilen P; fig. Er schuilt lets
schuim van lets at te scheppen ; fig. schuimbij Naar, zij verbergt lets. Er schuilt jets
looper. —papaver, tn. een plantgewas
achter, er is lets achter verborgen. Sprw. zie
met een wit schuim aan de takjes bij de
Adder en Itap.*--, zich tegen regen ,
hloemen. —steen , m. cane soort van
bagel , onweer, enz. beschutten : Wij schodruipsteen , zeolieth. —tafel , m. en yr.
len onder een' boom , achter eene heg.
tafelschuimer tafelschnimster.
Nag ik hier een weinig schuilen? —hoek,
tn. hoek , waar men zich verschuilt ; fig. Schuin , (-er, -St,) by . en bw. van de regte
rigting afwijkende , hellend , scbeef: Een
afgezonderd verblijf desgeneri , welke de
al te schuin dak. Een schuin vuur, dat
eenzaamheid hemint : Men kon hem niet silt
niet rcgt voor het front uitgaat. —en, b. w.
zijn' schuilhoek krijgen. Den vijand nit
schuin maken. —s , (-er, -ste.) bw. schuin :
zijn' schuilhoek (verschansingen) lokken.
Schuins of ter zijde al. schuins tegen—hoelkje, o. elders verstoppertje , cen
over, tegenover in eerie schuinsche rigting;
kinderspel: Schuilhoekje spelen. —hol, o.
fig. ongeregeld : Het gaat er schuins toe.
hol, waarin wild schuilt ; fig. schuilhoek.
--sell, (-er, -ste,) by. schuin, schcel : Een
—plaats , y r. plaats , waar iemand
schuinsche muur. —schheid, vr. —te,
schuilt of zich verschuilt : Zij konden neryr. (mrv. -n,) schuine plaats : Hij rolde
gens eene schuilplaats vinden.—winkel,
tangs de schuinte naar beneden , viol in
schuilhoek.
de gracht en verdronk.*-, schuinschheid.
Schuim, o. (des -s,) een door in-. of nit-wendige beweging in ontelbare samenhang- Schuit, vr. (mrv. -er ,) een vaartuig van onderscheiden grootte , dat op de binnenwateende blaasjes veranderd vloeibaar ligchaam,
ren gebruikt wordt : Zij vertrekt van avond
bruis : Schuim van de zee , van bier , soep,
met de schuit. Sprw. de bruid is in de
metaalSprw.Er is geen goud zonder schuim,
schuit, dan zijn de heloften nit, wanneer
zelfs in den besten kring worden slechte
men zijn doe' heeft bPreikt vergeet men het
lieden gevonden ; fig. Op schuim (een
vroeger toegezegde.*-, trekschuit: Ik ben met
schuimpje) loopen , cen schuimlooper zijn,
de schuit gekowen. betgene eene schuit
gaan schuimen ; van hier: fig. Het schuim
inhoudt : Eene schuit turf. —eboef, m.
(slechtste gedeelte) der natle. Schultz', van
in Fries'. schipper eerier kleine schuit.
brood , slecht brood. *-,schuimachtip; speek—epraatje, o. schuitpraatjc . —esel , bruis : .Het schuim stond hem op den
vaa,rder, —evoerder, m. schuitmond. Het schuirn liep den bond uit den
schipper. —evracht, vr. schuitvracht
bek. —aehtig , (-er, -st,) by. naar schuim
—geld, o. schuitvracht. --gesprek,
gelijkende ; schuimig. —beestje, 0.
ozesprek in eene schuit. —gezelschap,
diertje , hetwelk zich in het schuim opo.—huis,o. Imisje , waarin men eene schuit
houdt , dat men op de bladen van sommige
bergt. —jager, m. jager eerier trekschuit.
planten vindt. —bekken , o, w. met
je, 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
H. , (ik schuimbek , enz.) schuim uit den
schuit : Sehuitie varen , in cen schuitje spebek of den mond laten loopen : Het paard
leyaren. Sprw. In een schuitje tomen , bet
schuimbekte. De vent schuim bekte ran
samen cans worden. In een schuitje zijn, het
woede. -bier , o. schuimend bier. -blad,
0„ een gellas van vele:soorten (eardomine),
eens zijn. In het schuitje zijn en medevaren
aan eene zaak deal liebben , Welker bestuur
waartoe de koekoeksbloem behoort—boef.
men aati anderen overlaat, en overlaten moet.
m. tafelschuimer. —diertje o. schuimWij zijn of zitten in 't schuitje en moeten
beestje. —en, o. w. met H., schuim opmede , a ij bebben oils te er met de zaak
werpen Ilet bier schuimt goed. De zee
ingelateti , otn ons daaraan te Lumen outschuimt.-, b. w. het schuim van iets wegtrekken. yr. lijn cener trekschuit.
nemen : Men schuimt een' ketel, het vleesch,
den honig ; zuiveren en ontlasten :
—maker, tn. —praatje, o. gesprek
Men schuimt de zee van ro overs , het land
in eene schuit. —reis, vr. reis in eene
van ongedierte. Eene tafel schuimen, alles
trekschuit. schipper, m. --vol, yr.
opmaken. Gaan schuimen, op de klap loopen.
-en-vol.) lading cener schuit.
(mrv.
—vracht, yr. vracht , die voor eeneplaats
—er, m. (des -s, mrv. -s,) die schuimt ;
enz. in eerie schuit wordt betaald.
tafelschuimer. -ig, (-er, -st,) by. dat schuim
of veal schuim heeft. —ing , yr. —ket- Schuiven, angel. b. w. (ik school, gesehoven,) met eerie aanhoudende drukking lams
ting , m. fig. kinketting (van cen paard),
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of op de vlakte van een ander ligchaam allengs
voortbewegen , inzonderh. op eene zoodanige
wijze over eene horizontale of bijna horizontale
vlakte voor zich nit bewegen: Schuif den
stoel digter bij de tafel. Ids op zijde schuiven,vooruit schuiven , achteruit schuiven.
Schuif de gordijnen open. Schuif het raw('
hooger. Een glas van de tafel schuiven. Een
bord over de tafel schuiven. Eene kar
schuiven ; fig, lets van zijn' pals schuiven,
zich van lets (lastigs) ontdoen. Hij school
het mij op den hals , hij belastte mij er mee.
De schuld op een' ander' schuiven. Zie ook
o. w. met H., met eene slepende
beweging van plaats veranderen, glijden : De
gordijzzen schuiven niet. -, met Z., zich met
eene schuivende beweging in zekere rigting
begeven , glijden : Schuif met uw' stoel
digter bij het vuur. Zij waren digter bij
elkander geschoven ; fig. Gaan schuiven ,
stilletjes heengaan , zijne hiezen pakken.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —ing, vr.
richuld, yr. (mrv. -en,) de werkende oorzaak
van iets kwaads, veelal met het hijdenkbeeld
van verpligtine; tot het vergoeden or tot straf:
lemand de schuld van lets geven , hem voor
de oorzaak van jets (kwaads) verklaren. De
schuldopeen' ander' schuiven. Het is mijne
schuld, dathet gebeurd is. De schuld op
zich nemen. Er schuld aan hebben. De
schuld van iets dragen. lk ben nog in uwe
schuld, ik heb nog eenige verpligting aan
kwaad , dat men veroorzaakt heeft
overtreding gepaard met het bewustzijn , dat
men daarvan de oorzaak is: Vergeef ons onze
schulden.*-, hetgcne (inzonderh, geld) men
van een' ander' voor eenigen tijd ontvangen
heeft en hem terry; geven moet: Schulden
maken. Zijne schulden betalen. Sprw. Wie
zijne schulden betaalt , verarmt niet.
geld , dat men van anderen' te vorderen heeft :
Uitstaande sehulden, zie liTitschultd.
Zijne schulden innen, invorderen. —belijdenis, yr. —bekentenis, yr.
—besef, o. —boek, o. bock , waarin
schulden staan opgeteekend. --boeting
yr. —brief, rn,, obligatie , schepenkennis. —eiseher, m. tegenstell. van
schuldenaar, crediteur.—eischeres , yr.
(-zer, -ste,) b y . fig. onschuldig.
—eloosheid, yr. —enaar, m. (des
mrv. -s, -aren.) —enares, yr.
(mrv. -sen,) die schuldig is or (tegen
jemand) misdaan heeft : De schuldeischer en de schuldenaar. Gelijk ook wij
vergeven onzen schuldenaren. —beer,
m. schuldeischer. —ig, (-er, -st,) bw. uaar
yerpligtingafgemeten: Het is nujis schuldige
pligt. Het schuldige geld opbrengen. -,
van personen, verschuldigd , gehouden Wij
zijn schuldig het te doen Wij zijn hem
belangrijke so 'nmen schuldig, zijr gehouden

Schur
hem die te betalen.*-, strafbaar,: Des doods
misdadig: Aandieverij schuldig. Wie is de schuldigste? Schuldig blijven,
niet geven, Zij is mij daarop het antwoord
schuldig gebleven. —iglijk, bw. —je,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van schuld.
—lijst, yr. lijst van schulden. —offer,
o. zoenoffer. —post, m. enkele post eerier
schuld. —vergeving,-vergiffenis
vr.vergeving van schuld. —voldoening,
yr. —vordering, y r. schuld, die men te
vorderen heeft.
Schulp, yr. (mrv. -en,) zie het meer gebruikelijke Schell). Sprw. In zijne schulp
kruipen , niet volhouden. —en, b. w.
groeven. —er m. (des -s, mrv. -s,) pompboor. —je, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van schulp. —kalk In. kalk van schulpen. —sehaal, yr., —scbotel m.
schaal of schotel in den vorm eerier schulp.
—slak , —slek, yr. huisjesslak. —wit,
0, lood wit. —zaag , yr. zekere zaag.
poeijer van schulpen.
—zand,
Schup , enz. zie Salop, enz.
Schuren , b. w. in de schuur brengen : Bet
koren werd gisteren gesehuurd.
Schuren, w. sterk wrijven , inzonderh.
met zand of eerie andere scherpe stof, om
lets van Nina te reinigen : Het koperwerk
schuren. Droog schuren. *-, schrijnen , afschuurde het vel van den arm.
schaven
o, w. met H. , wrijven , Taken : Tegen
elkander schuren. Het water schuurt langs
den wal.
Schurft, yr. en o. (des -s,) eene huidziekte,
krets kraatiwazje , welke veelal door zoogenaamde schnrftdiertjes wordt veroorzaakt:
.Het schurft hebben. Sprw. Schurft leert
krabben , ongelegenheid doet ons naar hulpmiddelen omzien. *-, (-er -st,) by schurftig ,
met schurft behebd. Sprw. zie Schaap en
Seheuken ; fig. onztriver,, netelig,
s!echt : Een schurfte zaak. Eerie schurfte
boodschap. —diertje o. schurlimijt.
---head , yr. schurftigheid. —hoofd,
m. en o. zeerhoofdige. —ig, (-er, -st,) by.
schurft. —igheid , yr. —kruid, o.
, yr.
een gewas , scabiosa.
schurft, middel, o. —mijt, yr.
schurftdiertje. —snos, o. soort van mos.
—mot, vr. schurftmijt. —puist. vr:
—vlieg, yr. een vliegje dat bij de
negers schurft veroorzaakt , musea leprce,

—zalf. yr. —ziekte , yr.
Sehuring , yr. (mrv. -en,) het schuren ; het
wrijven langs of ever elkander.
Schurk., m. (des -s, mrv. -en,) sehavuit ,

schobbejak ,schelm: Een donrtrapte schurk,
Een- schurk van een' kerel. paal in de
weide , tegen welke de beesten zich schuren:

Waarom laat gij in deze weide Beene
schurken zetten ? —achtig, (-er, -st, by.

— 809 —
Sehu

Seer

en bw. naar een' schurk gelijkende : Een
komt. —terij , yr. (mrv. -en,) vereeniging
sehurkachtig voorkomen. 4C,overeenkomstig
ter oefening in het schieten inzonderh.
de handelwijze van een' schurk: Een schurkgewapende burgerij:De schutterij moetonder
achtig gedragJemand schurkachtig behande wapens komen. —tersboog m.
delen. —achtigheid, y r. —en , 0. w. —tersbroek vr. —tersdegen 9 m.
met IL, scheuken , zich wrijven. —erij ,
—tersdienst , yr. —tersdoelen, m.
y r. (mrv. -en,) —estreek, m. , —eoefenplaats der boogschutters. —tersgeweer , o. —tershof, o. —tersstuk , o. daad of verrigting van een' schurk.
montering, vr. —tersraad m.
-ewerk, o. schurkerij. -je , o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van schurk ; fig. guitje.
—tersrolk., m. -terstaseh, yr.
Sehut, o. (des -s,) geschut: Sehut ophebben,
—ting yr. (mrv. -en,) het schutterr;
voeren fig. haar op de tanden
planken omheining.
, yr. zie
o.(des -s.mrv,
hebben, ongemakkelijk
—wapen, o. wapen ter
beschutting.
-ten,) wind- of vuurscherm, scherm: Zet er
een schut voor.*-, omtuining van planken ; Seltuur,, yr. (mrv. schuren ) gebouw,,
middelschot, beschot fig. Er een sehat
hetwelk tot berging van hooi , koren , turf,
m.
(sehutje) voor schieten, zie Sekot.
hoot, schors , lompen , en tot onderscheidene
(des -s, mry -ten,) op sornmige ptaatsen ,
andere einden dient: Is het koren reeds in de
sehuur gebracht?
schutter, scheuter; wildschut. —bord
0. plank , die het water tegenhoudt. —dak, Sehuurbak m. bak met schuurzand en
0. luifel , afdak. —deur, vr. deur eener
andere benoodigdheden. —borstel m.
schutsluis. —gat o. gat in een' muur of
borstel ommee te schuren. (Sehuurborstwering , door hetwelk men het geschut
deur, yr. deur eener schuur.) —dock ,
hat spelen , schietgat. —gevaarte, o.
m. —goed, o. benoodigdheden om te
schuren. —hok , o. hok, waar men
schietgevaarte, geschut; geichiet: &hut..
gevaarte houden. —hot( , o. hok , waarin
schuurt.
--lap , rn. —mand
verdwaald of geschut vee wordt gezet.
yr. waarin het schnurgoed is. — plank,
—kooi, yr. schuthok. —tneester,9 m.
yr. plank , waarop men schuurt. —sel, o.
degene, aan wien de taak is opgedragen , om
(des -s,) schuurzand, of biksteen , waarmede
verdwaald of aangehaald vee te schutten ,
men schuurt. —steen, m. steen, waarmede
scheuter, schut. —overloop , m. eerste
men schuurt. —ster yr. (mrv. -s,) die
overloop. —poort, yr. geschutpoort.
sauna. (Sekuurtje, o. (des -s, mrv.
—sbrief, m. schriftelijk bewijs van de
-s,) verkleinw. van schuur.) --vrouw,
bescherming, die ons door iemand is toegevrouw die uit schuren gaat. —vverii. ,o.
zegd. —sel., o. (des -s, mrv. -s,) schut ,
o. zand, waarmede men scholia:
scherm. —sengel, m. heschermengel.
Schnurzand en biksteen.
-sgrod m. beschermende god. - sgodin , Sehuw (-er, -st,) by. en bw. eene onaangeyr. beschermgodin. —sheer, rn. beschermname gewaarwording ondervindende hij het
p eer.
, y r. skis, die het water met
waarnemen van iets, dat men voor een kwaad
schutdeuren opliondt. —stal, m. schuthok.
houclt , en zulks ontyliedend : Een petard is
—svrouw y r. beschermster. (Sehutschuw , wanneer het op het zien vat) emu
tel , enz., zie Sehotel, enz.) —ten ,
ongewoon voorwerp schrikt, en vvegloopt
b. w. opsluiten inzonderh. verdwaald of
Ttileuseitenschu•sv.
vreesachtig
aangehaald vee in den sehutstal brengen:
schroomvallig, hang : Een sehuw nzenseh.
De scheuter herft gisteren drie koeijen en
Sehuw voor iets zijn.
zie SC111.0211V.
eenige schapen geschut, die in een koren—ea., b. w. als een kwaad vermijdeu of
veldliepen.
*-, afweren , tegenhonden ,
trachten te vermijden , hetzij nit vrees of uit
verhinderen , stuiten : lernands pboden
afkeer : Het lieht schuren. lk schuw die
sehutten , zie Gebod. Dat schut ik , dat
menschen. Sprw. llij sehuwt den regen en
sta ik niet toe. Ik schut het spel, ik schut
valt in de sloot, hj wil een onheil verrnijden
het, opdat men bet mij gewonnen geve , of
en haalt zich een grooter op den
om het dubbel tegen mij voortspeie.
door
yr.
eene skis varen.
o. w, met Z. door Serupel zie Sehrupel_
eerie skis later varen. --ter, m. (des -s, Seeretariaat, o.(des -s. mrv. -aten,) secreinr y . -s.) die schiet vooral in samenstelling,
yr. (van den -, mrv. -en,) vertarispost.
zie 13oogsehutter, Seherpseituttrek , waar de secretaris eener gemeente zijne
ter ; lid eener boogsehutterij; lid der
werkzaamheden verrigt en zijne papieren
gewapende burgerii in de steden of op het
plate land: De scliatters gain exereóren.
Men riepin 1830 de schutters op.*-, schenter , schotmeester , bet negende teeken in
den dierenriem waar de zon in November

bewaart. -ris, m.(nzrv.-sen,) geheimschrijYer
van eene gemeente, eene vergadering, een
gezantschap of een' voornaam' persoon: Elke
minister heeft zijn' secretaris. *-, een
buitenlandsche yoga met hoop beenen en
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yr.
(tam
-a.)
Sekte,
—rispost
vereeniging van perso..
Lange
v(eren
aan
Aen
kop.
'met
Tien, die eenerlei Leer' zijn toegedaan ; vereeIn. post van seeretaris. —risschap, o.
niging van personeti , Welke zich door
(des -s,) socretarispost.
dwaalbegrippen van de voor (Tilt gehoudene
`Sedert, voorz. lietwelk den aanvang van een'
der
leer
onderseheiden:
De
selcte
voortdureriden toestand te kcnnen geeft van
Sadduceers. "-, aanhaligers van eel)?
zekeren tijd al: Sedert dien slag. Sedert
gode,eleerde ijsgper: De see to der Stoicijeergisteren. Sedert verleden jaar. Sedert
nen. —geest, ni. --nhant, m. —nijtvanneer is hij op refs ? thy is sedert een
ver, nt. —school, vr.
jaar dood."-, bw, sedert dien tij d, seder!,
een aelitervoogse1 van onzijdige zeirst.
'dien dal; : Ik keb hem sedert tad nicer
naarnwoordert nit voorvoeging (Tler
gezien. "--, voegw. sedert den tijd dat :
s en dell nitgang el ontstaart: het
Sedert wij elkander verlieten. Sedert
niaakt zulke woorden a.)tot bet voortbrengsel
vertrokken is.
eerier NN erkina : baksel, haksel, maaksel ,
Seen, I), w. x‘ eini j of niet iu gebruik , zie
sekepsel, sniajdsel , treksel, (aan-) weasel,
IeseIIen.
zetsel , d. hetgene yebakken, gehakt,
Segrijn, o. (des -s, wee. -en,) eerie snort
gemaakt , geschapen, gesneden, getrokken ,
van dun en hard leer , met kleine verIie en(gran - ) gewend, gezet is.b.) Soinmige woorden
lieden als bezaaid , die veroorzaakt worden
op se/ beteekenen voorworpen , die geseinkt
door het Iiitie mosterdzaad , dat men op (lit
`) ofn cone v‘ e('king to lerri 3 ten: deksel ,
leer stvooit., cer men het in de pers zet,
stillsel , blaauwsel, of **) eerie
—berekter, m.
onverli.
erking te orldergaan : raadsel, iets , dat
—leder, , leer, o.
gesehikt is , oral geiAden to worden.
Sean, 0. (des-s, mrv. -en,) teekett ; inzonderh.
een bepaald teeken, waardoor men elkander Selderie vr. een plantgewas , dat in het
wild groeit en boor de kenken in de wine!)
op zee, langs de kusten, ciiz. op verre
gekweekt worth : tlijne duster houdt niet
af'standen bevelen of tijdingen mededeelt :
van eelderie. —bed„ o.
o.
Zich naar het sent gedragen. Men gaf het
m. o. yr.
sein tot den aanval ; Ifet sein tot den
—plant ‘ r.—revali , rn. —salade,
Aaranral (/even, het teeken geveu 001 iets te
yr. —sznaatt,m.—soep,vr.-strortfit,
beginneo. —hoeitg o. ouok, waarin de
—struik, rn.–zaad , o.
seinen besehreven zijn. —en , o. w. met 11,,
seinen geven: Om Itulp seinen. Men seinde Seldrement , tusschenw. gemeenz. wat
drommel.
ons om bij te draaijen."-, b. w, door seinen
te kennel] tICVCII of Hoerr known : 3Jen seinde Seun een aelitervoe:Isel of nitgang van
Inannylijke zeilStand. 11.1a01W Ointrent het
ltet naderen der vloot.—Lag. , vr. (mrv. )
rrostaart en de Aleiding zip de geleerden bet
—korf, rn, korf, waarmede geseind word:.
Diet ems.
w- paadal, —post, m. pail of post, die
tot seinen dien t. —sehoot , In. —schot, Sen.ebladen, o. mrv. de bnikzniverende
bladen van eon strnikie , dat slechts ander9 0. — vlag
—teeken o.
half voet Iraq. worth, en in Frankriik,
y r. vuur,9 0.
Noord-Afrika en bet Oosten, enz. groeit.
Seizen , b. w. sclieepsw. eerie seizing OM
twee aari elkander liggende touwen slaan en Senegroen, o. eel' plautgewas, ingroen.
ze daarmeé bevestigen of samenbindere-ing, Senilboom, m. linzeboorn.
vr. (ntrv.,-s, -en,) ten kort gevlochteri , plat Sennebladen, zie Senebladen.
*Senten , m. mrv. sebeergangen.
en spits uitloopend touw.
Sek, In. (des -s,) zware zoete wijir, die uit Seraf, m. (des mrv. -s,) een engel van een'
hoogen of den eersten rang. —ijn, m. (des
Spanje en van de Canarische eilanden komt :
-s, 7111-1). en,) seraf. o. (des -s,mrv.
Deze sek is mij al te hoppig —a,clitig 9
-s,) verkleinw. van serafijn. —sviengel,
b y . naar sek gelijkende of srnakende.
nr.—sviugt , yr.
Sekreet, 0. (des -s, airy, .-.etert,) een
heiwelijk gernak, bestekamer. —bril,rn. Serail, o. (des -s, mry -s, -en,) paleis van
den Turkseben keizer inet alle daartoe
—deur, vr. --je, o. (des -s, mrv. -s.)
behoorende gebouwen , 3 uur gaans in
verkleinw, van sekreet ; stilletje. —lucht
orntrek ; wooing der grooten, dikwijls ten
, yr.
y r. —papier 0. servetje.
onregte voor harem.
put, nt —raainpje, 0- —reuk
m. —ruinten, o. —ruimer, m. Sergie , zie Sargie.
—stank, m. —vlieg, y r. drekvlieg. Seriug , zie Syriug.
gekse, vr. (mrv. -n ) kunne, geslaeht : De Serjaut, m. (des -s, mrv. -en,) onderoffreier,,
die op den korporaal volgt en bij de ruiterij
tnannelijke sekse. De sekoone,betnittnelijke,
wachtmeester beet : Eeit serjant met eelage
zwakkere , vrouwelijke sekse, het
mansekappen. -- -ntainor, In. (des - s,
vrouwelij ke geslaeht, de vrouwen : Len be-T111'1* -s,) onderollicier cener cornpaTtie , de
valiantly ran de sekse.
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het gezag voert over de andere oriderofficie
ren , korporaais en mansehappen , veelal
enkel majoorgenoemd. —sehap , o. (des
-s,) serjantsplaats. —sdochter, yr.
—splauts, yr. —svrouw yr. —sweduw , vr, -SZ0011 rn.
Serp , zie Zerp.
Serpent, 0. (des s,‘ mrv. -,n.) slang.;
itizonderh. de grootste soort van slangen met
gifitandert; fig. ondeugend wiji, helleveeg;
pen slangvormig blaasspeeltuig van koper.
—ig , (-er, -AO by. en bw. fig.. van cone
vrenw,, 1100ti , ondengend. Et vr. (wry.
-en,)welcer sink geselint, dat thins slang of
veldsbing heel.-ijusteen m. zekere gevlekte steep. —ijnsteenen , onverb.
—scit, (-cr. -sue) by. en bw. serpentig.
- 5100k ! 0. zeker gewas, berglook. -stem,
yr. naarn van eenige planter ' , sigittaria ,
versteende viselitand.
Serpig, zie Serp.
Servet, y r. en o. (des -s. mrr. ten,) soort
van lianddoek waarvan men ziel, aan tale!
bedient : Doe eene servet voor. —band ,
rn. sierlijke band orn een servet , om zijne
eigene den volgende dag weer to kennen.
—goed , o. gebloemd, enz. weefsel , dat tot
scrvetten dient. -je, o. (des -s, wry. -s,) verkleinw. van servet ; lig. in seherts , sekreetpapiertie, aarswisch. —mand, yr.-ring.
m. sierlij ke ring , dien men om eene servet
doet om haar weer to kennen.
Servies o. (van bet -, mrv. -zen,) een stel
bijeenhoorend eet- of drinkgereedsehap :
Een porseleinen servies. —je , o. (des
-s, mrv. -s.) verkleinw. van servies.
*Sfeer, zie het betere Spheer,
Sidderaal, m.beefaal. —en, o.w. met IL,
zich in korte sehomrnelingen snel [leen en
weer bewegen ; van hier : Van kande „ angst.
yr. (wrr. -tin.)
sehrik, vrees sidderen.
Sier, vr, oah gelarit , gedaante limns nog
enkel in : Goede Bier maker) zicli win eon'
goeden maaltijd verhistigen ; fig. vroiiik en
rijk
-aden,) el k ding ,
Sieraad 0. (des -s,
hetwelk tot opsninkliing. : 14'aartoe al
die sieraden? ; fig. Zqj was het .Tier-,ad vat,
hoar geslacht (Siere zie Bier ) — en,
b. w. °woo l- ien , opsnatikken , opscliikken :
Grijze p aten sieren zijnen sehedel ; fig.
weinig gebruik. naar gissing berekenen.
—lug, vr. —Hik e (-er, -st.) !iv, en bw.
° pri est/mkt fraai , beyallig school ' : Fen
sierlijke stijl. Sierlijk sprekert en. schrijvm
y r. (mrv. -heden,) het sierlijk
zijn ; siersel, sal , o. (des -s, mrv, -s,)
hetgeen ter versiering dient.
*Signatuur vr. (mrv. -wen) , bij letterzet. letter of cijfer aan den voet der cerste
bladzijden van elk vel : Op het derde vel is
de signataur rergeten.

Sint

Signet, 0. (des -s, mrv. -ten,) zegel ; stem,
pal waarmede men een zegel op jets drukt
{Tie heeft dat signet gesneden? —suij.
der ,
Sijfellen , zie Scianifelen.
*Sijs in; (van den mrv. -zen). meestal
verkleinw. , zie
Jsje ; fig. gemeenz.
srtaak , kw ant. ligtzinnig mensch • Een
wonderlijke sijs. —le, 0. (des -s mrv. -s,)
eon groenachtig geel vogeltje , dat zeer leer,
zaarn is en daarom vaak its eerie kooi wordt
opgesloten.
111. (des - s, mrv. hij de mule
Joden eon gewigt ; ten ttjde van Christi ' s eerie
nvint, die omstreeks een' gulden van ons geld
bedroeg.
Si gitiel , yr. (men. -s,) een smal hal ve-maanvormig ijzeren werktirig met eon' homer*
steel , dot men bezigt on) 'oven to maarjen
met eerie hand beweegt zicht : Nem (le
sikkel.---slag , tje o. (des -s, mrr.
-s,) verkleinw. van sikkel.
Sian ,
(nirv. -men,) de top op de kmsk .
welke boven den hook of haak van een hengelsnoer op het water drip; Iemand
on ker 't sim (d'sirri-) bebben , hem zoo goed
als gevangen hebben..
Sim , m. (des -s, mrv. -men,) aap, inzonderh. apen. —mehunr, yr. —mestens m —mengeslacht , 0.
_ t nenras , 0. —utetje o (des -s,
nary. -s.) verkleinw. van sim. ---Inetrek
m.
Simonie, vr. 717r1 onwettig koopen
en verkoopen van grestelijke arnhten : Die
predikant maakte zich a an simonie schuldig.
Band. der Apost. Molest. 8.
, (-er, -st,) b y. en bw. eenvoudig ,
cake' , bloot . nets dan : Simpele woorden.
Fen sisnpel soldaat 1:ee' te vroeger degene ,
die nog B een' rang had. gaf onssimpri ten antwoord. Sedert de volgende beteekenis zoo icon is doorgedrongen , komt
de opgegevene weinig nicer voor. *-, suf ,
zwak van hersenen
wordt, s'mpel van
het rrPeselz7ke getipr, IN is s ,'mpel , ern
—acht:g- ,
eerrigszins
simpel, heial yr.
, haw.
Sinma g appe:, m. zoete oranjeappel.
—vaartier
, dat op Sara vaart.
Sindel zie Wizatel.
Sinds zie Sedert.
Sine , in. (des -s, mrv. -s,) hilikriem. van
cen paard ; bnitenwal viii) de gracht
cane r stall , of eon gedeelte van (lien wal :
op den singe1 wandelr'n.
en ,
w, (cen paard) clan singe! aandoen ; zie
Omsingeleia. —tje o. ((les -s tam
-se) verkleinw. van singel : Willen we nog
eensingeke road wandelen?
Sint , (komt weinig of niet nicer voor,
zie Sedert.
by _
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Slaa
gebruikeLik voor de
— ser m. (des -s, mrv. -,) hetgene sist ;
namen van hunne heiligen : Sint Paulus.
zonderli. een balletje vochtig buskruid. Sprw.
Sinte Magdalena. Sinte Agnes. *-, inzon..
Het ;al wel met een' sisser afloopen, de zaak
derh. bij het benoemen van onderseherden
zal wet eene ertistige gevolgen behben.
feestdagen,00k onder Protestariten in gebruik.
(Sisser, rn. (des -s, mrv. -s,) eene soort
van graauwe erwt.)
o. (des -s,
als: Sint Jan.Stnt-Jansday.Sint-Jansmarkt.
mrv. -s,) verkleinw. van sisser.
Sint Martin, (in de volkstaal Sinte-Mary
Sint 'Vico- Sissies, vr. ( air
ten). Sint Jacob. Sint
.-en.) het sissen ; si,send
lags. Sinte-Peter. (dikwijis verbasterd in :
geluid.
Sinter-Jilaas , Sunterklaas); van hier: Sint- Sits , o. (van bet -, lnr y . -en,) geblwind
1Vicolaasavond ,
Sint-lVicolaasgoed. o.
Indisch katoen. —en onverb. bv. —je
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van sits.
allerlei suikergebak dat your bet Sint-lVicolaasfeest dient. Sint-lVicolaasgeschenk , o.
m. winkel , waar sitseu vergesehenk , dirt op Silit-iVeoiaas gegeven of
kucht worden. -papier,o. als sits gekleurd
ontvangen ordt. Sint-Nieolaasvreuil d, yr.
papier.
Zie ook JititaniA.
. -alien,) sluijerdoek.
in. (des -s.
Sint-Antonieskrn id , 0. erne plant,
—doek m. —tje o. (des -s, mrv. -s.)
waterspeenkruid. --Xneobstirnid , o.
verldeinw vw1 sjaal—vest, o. vest, dat
naam eenee inlandselie plant. --iLittmam. winkel,
eere sjaal vertoont.
bertsnoot, zie ILt-;),azaraertsnoot.
alwaar men iwzonderh. sjaals verkoopt.
--'11ennisbloent , i. eerie plant ; *Sjees , vr. (mrv. -ezen,) lin t rijtuig. met 1 of
gehoreride gele wederik,
2 paarden voor 1 of 2 personen. —bak
Sintel , m. (des -s, mrv. -s.) overblijfsel van
m. —boom , in. —je o. Ides -s, mrv.
uitgebrande steenkolen zonder de asch : JVeem
-s,) verkleinw. van sjees. —kap , yr.
de sintels uit de kagchel. 'p-, volgens
—paard, o. —rad, o. —tree, sir.
HALMA (?) rinkel. —tje, o. (des -s, mrv.
Sjerp, yr. (mrv. -en,) soort van gordel, welke
verkleinw. van sintel.
door krijgsbevelhebbers op versehillende
Sipperlippen, 13. w. met H., (ik sipperlip ,
wijzen gedragen wordt : De luitenant vergat,
enz.,) met het voorste der lippen proeven.
zijne sjerp om te doen. 4c, een gordel van
Sire m. woord van toespraak aan keizers en
zijde of andere stof van soortgelijk maakscl,
koningen: Sire! De ondergeteekende wendt
als die van krijgslieden , welke door vrouwen
zicit eerbiedig tot u, enz.
soms, doch zonkinderen , enz. worth gedragen. —je, o.
der lidwoord in den 1. en 4. riv. en eenigszins
(des -s, mrv.
verkleinw. van sjerp.
in scherts, de keizer of de koning als : Sire *Sjilpen , zie
fronste hetvoorhoofdbij die woorden. Sire Sjokk en,o. w. met H., zie Omsjokken.
was niet welgemutst. Ik zag Sire niet.
met Z.,zich langzaam ergens been begeven;
Sireen, yr. (rare. -enen,) volgens de verIN is voor een uar over de markt gesjokt.
balen der ouden eerie meertnin Welke Sjorklamp in. klamp , die in het midden
door Naar liefelijk gezang de voorbijvarenden
hol is , om het einde van een touw daaraau
zoo zeer bekoorde , dat zij in zee sprongen ;
vast te steken. —ren, b. w. met een touw
fig. vrouw of maagd met eene verleideliike
omwinden of vastmaken , zoo dat het touw
tong : Die looze sireen betooverde hem,
van zelf niet weer losgaat : De hanymatten
—ene yr.
-n,) sireen. —enegesjorren. —ring , yr. (ntrv. -en,) het sjorren,
zang, o. gezang eener sirene ; fig. verleizeker touw. —toza.w, o.
delijk gezang.
yr. (mrv. -en,) zware last; fig. moeiSiring ,
e zie Syring,
jelijk werk : Gij zult er eene sjouw can
Siroop zie Stroop
hebben, bet zal u moeite kosten.*-, opgerolde
Sissen, o. w. met H.. zeker geluid doen
vlag of ander pak , dat men ophijscht , om een
hooren , alsof water op een' heeten steen , een
ander vaartuig aan boord te roepen. —en,
beet ijzer, enz. valt , wanneer gloeijend ijzer
b. w. door bet ophijschen eener opgerolde
in koud water gedompeld , of wanneer natgevlag aan boord seinen ; met moeite ergens
rnaakt buskruid aangestoken worth, ; cok van
been brengen Zij sjouwden eeniye zware
het geluid , dat kleine kogels veroorzaken ,
balen naar huis.
o. W. met H., allerlei
die iemand om de ooren vliegen , anders
zwaar werk doen. —er m. (des -s, mrv. -s,)
fluit e n : Als een staid een gloeijend ijzer
die allerlei zwaar werk doet; inzonderh.
in den koelbak steekt , den sist het yewellastdrager , helper, b. v. op de timmerwerven.
dig. *-, van slangen , schuifelen ; piepen
—erij yr. siouwwerk. —tje o. (des -s,
als de vleermuizen doer' ; door (b, w.) gefluit
mrv. -s,) verkleinw. van sjouw. —werk,
aanlokken : a Hij salse herwaarts tsissen
o. werk van een , siowser.
van het eijnde der aerde.D 4-, van kokend Sla , —ad , yr., zie Salade. —adje
water, suizen , ruischen , zinger] : Het water
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van slaad.
zal weldra can de kook, zip, het sist al. Slaaf, rn. (des
ntrv. -aven,) hjfeigege

Sint , bv. bij
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met eene karwats skanfentand met blindknecht; fig. Een slaaf der zonde , een geheel
aan hare dienst overgegevene. —aehtig,
heid slaan, bezoeken; 5.) naar, als: Het oog
(-er, -st,) by. en bw. aan een' slaafgeliikende:
naarboven (oni hoog)slaan. Lets naar binnen
Zich slaafachtig gedragen. * -, met den
slaan, haastiil ai] of drinker] 6) out, als:
toestand van een' slant strookende : Een
lentand out de oa-ren slaan , hem oorvegen
slaafachtig beroep. —aehtigheid,
geven. Een' mantel ont het Een'
yr. (-er, -ste,) he. en bw. een' slaal
dock ore het hoof d slaan. lemand de armen
eigen, als van een' slaaf: Eene slaafsche
om den hals slaan hen] otnhelzen; 7-) op,
vrees , yeaardheid. Shute/sell kruipen. -sekals: Een' sehoen op de leest slaan. Bet oog
lteid, vr.
op iets slaan, op rats /tier]. Acht op iets
Slaag, verkorting van slagen, enkel in :
slain, geven. Zi eh met de hander] op de
Sheri geven , krijgen , hebben , verdienen.
Borst slaan ; Den spijker op den kop
—je, zie Slagje. ---sell praed. by.
slaan , zie Spijker; 8.) over , als: De
aan den slag , haudgemeen : Slaagsch zijn ,
arnien over elkander skint. Eene brug over
worden , raken.
eene rivier slaan ; 9.) uit, als: Ben vijand
Slaak, o. (des -s,) een gedeelte der Zeeuwuit het veld slaan, d. i. hem slaan en uit bet
sche stroomen.
veld driiven; fig. zie Veld; 10.) voor, als :
Sla,an onreg. b. w. (ik sloeg, geslagen ,)
1entand voor het hoofd slaan.*-, o. w. met
cell' of meer slagen toebrengen : Hij heel t de
een of meer slagen doen of geven : Dit
kinderen geslayen. [emend kreupel en lam,
paard shat (achteruit)."-, geluid geven door
blond en blaauw slaan; fig. De lucht slaan,
ontvangene slagen: De trommel slant. De
vergeefsch \veil doen. "-, in het dammen,
klok sleet. *-, van sommige vogels, een
wegnemen: Ik heb twee seltiiven geskgen.
eigenaardiggeluid geven, dat slag beet: De
door slaan , kloppen , enz. vervaardigen :
nachteRalen , rinken en kwartels slaan niet
Een sink ,geld,gedenkpenningen slaan. Eene
even aangenaam. *-, klappen , een stork
brug slaan ver ‘ aardigen. Vuur slaw, , d.
geluid voortbrengen : Bat geweer Bleat
i. met een slaal uit een' vuursteen vonken
geweldig. in verband met voorzetsels,
slaan , welke op tender of zwam valleu , die
als : 1.) met, als: Met de vleugels slaan,
hierdoor vuur vat. Olie slaan. Touw slaan.
klapwieken. Met de vuist op de tafel slaan;
Bidder slaan, zie 'Udder. Zijn water
9.) near, als: Naar iemand slaan, hem een'
slaan, afslaan; fig. Spijkers met koppen
slag zoeken toe te brengen; fig. Naar jets
slaan, zie Spijker.**-, door slaan geluid
slaan gissen. Sprw. .Hij slaat er naar , als
doer] geven : Men sleet de troin , de pauken,
de blinde naar het ei zie !shade; 3.) op,
de door zulk slaan doer] hooren : Den
als : Op de deur slaan ; fig. Op jets slaan
taptoe skim. Alarm :kart. De meat
betrekking op jets hebben. Sprw. zie Akanslaan *-, slagten , dock weinig meer
; 4.) Tegen , als : De golven hebben
gebruik , behalve in het afgeleide stager (van
geweldi g tegen den dijk gesla;,en.
het verouderde slagen): Men shat /tier reel
Z., al slaande in zekeren toestand geraketr,
varkens en ossen.
verslaan : Den vijand
docb enkel in verband met voorzetsels, als
dooden, doodslaan. in verband
1.)door, als: De vlammen sloegen door het
met onderscheidene voorzetsel in meer of min
dak. Door de vijanden been slaan ; 2.) in,
afwijke;ide beteekenissen , in welke van bet
als: De bliksem is in den toren geslagen. De
erkwooed yank enkel de snelheid overblijit
schrik is hem in de laden gesla gen Dc
die het slaan verzelt; als "I.) can , als : Geloof
bagel, sloey in het vertrek ; 3.) op, als
win iets slain, gelooven. Ann stukken
sloeg (stortte) op den grand. De knaap slang
.slaan, slaande verbrijzelen. Aare het kiwis
met het hoofd op eetz' steen. Be damp sloeg
slaan, kruisigen. De handers aan jets slaan,
1112:i op de burst; 4.) over, als: Het water
ter hanu nernen. De hander] ace ientand
s foe.s Over den dijk ; 5.) leg al s :110 sloeg
clean, hem vatten of grijpen ; fig. De laatste
met het hoofd tegen een' part!; 6.) nit , als:
hand aan een werk slaan, het ‘ oli owien.
De rival stunt ]tit het rink Bet kind slang
2.) door, Door eene teems slaan. dooruit het rifinig ; 7.) ran . a!s: Iran den 'Ivey
zijgen ; fig Door de billen of de keel slaan,
slaan, den e 8 veriaten. "-, o. (des -s.) als :
doorbrengen , verteren ; 3.) in, ais Iemand
Pi et slaan van den pols , ran de trout, ran
in boeij en slaan , hem boeijen. Een' peal in
een paard , van cell' nachtegaal , ran eene
den grand of Een' spijker in den wear
klok. —d, bv. die of dat slant : Een slaand
slaan, door slaan indrijven. Wijn in vaten
narwerk. Net slaande trom nil eene stad
slaan , doen. Eijeren in de pan slaan, d.
gaan ; fig. kastijdend straliend.
aan stukken slaan en in de pan doen. In Slaap m. (des -s,) die rust van levende
stukken slaan, verbrijzelen. Iemand in het
wezens , waarin de willekeurige bewegingen
geziyt slain; fig. Hij is in zijne wick
ophouden , en oak de ziel in eels' st aat van
geslagen, zie liViiek; 4.) met, als remand
wer keloosheid en onvrijheid schijnt te vermet de hand, met een' sick, met vuisten
keeren : De slaae verkwikt en sterkt. In
N%
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Ninap vailen. Hij kon den slaap niet
vatten , niet in slaap kornen. In slaap wiegen , zic ook li'arlegen; fig. eene zorgelooze
bedwelming en verdooving van iemands geest:
De slaap der sonde, des doods. Iemand nit
den sirup wekken."-, staat van bedwelming,
waarin vele dieren den winter doorbrengen
(winter,daap) gelijk ook de toestand van
planten wmincer zij Met groeijen , vooral des
winters, (loch ook toestand des avonds,
warnteer zieli de bloemkelken sliiiten : Aan
den slaap der planten ,'alt niet te twiffelen.
y erdooving van eenig ligehaamsdeel Ik
heb den slaap in 't been. *-, (mrv. -apen,) de
held win beide zijden van bet hoofd des
menseheri slag : thy droeg vroeger dikw ls
pleisters aan de slapen. -achtig,( er.,-st.)
bv. slaperig -achtigheid, y r. -baas,
iemand die slaapplaatsen aan ambachisgezelien , enz. verhuurt. —bank, y r, rusthank. --bed, o. bed, waarop men slaapt.
—been, o. een der beenen van den sehedel
aan beJle zijden van bet 'mold, welke de
slapen vormen. —bol, m. rnankop, maan.
—broek y r. nacbtbroek. —deken,
y r. beddedeken. m. en vr. slaapkop.
—dean, m. slaaplied. -doek, m. nadadock. —drank , m. drank ter bevordering,
van den slaap. —dronli, m. teug, dien
men , ter bevordering van den slaap, bij het
naar bed gaan neemt. —dronken, by.
dronken van slaap, in ecne hooge mate slaperig. —geld, o, geld , dat men voor een
nachtkwartier betaalt. —goed, o. nadagoed. —isemd, o. nachthemd. —huis 9
o. !ink, waar men slapers houdt. —jak o.
naehtjak. -je, o. (des -s, mrv.-5,) verkleinw.
van slaap ; inzonderh, middagslaapje, dutje
na het eten : Ileeft hij zijn slaapjen uit?
—kanier yr. —kameraad, m. en
yr. bedgenoot. —hoets, y r. rijtuig, waarin
men slapen kat]. —liop, m. en y r. gemecnz.
die veel slaapt of van slapen bond t.
0. naarn van ondersebeidene kruiden welke
eene slaapwekkende kracbt bezitten;gemeenz.
slaapmiddcl. o. beddetaken.
—lied, o. een zoetvloeijend lied, our iemand
in slaap te zingen. , Yr. fig. bier en
elders zegt men in bet dagelijksche verkeer
tot een kind,dat 's avonds slaap krijgt en geen'
lust toont our naar bed te gaan : Hoe is het ,
Pietie, be,ginnHt a rle slaapluizen te bijten?
--mahea2A, by. slaapwekkend.
del o.
ter bp, ordering van den
slaap. —trazatti r. naehtinuts; fig. &nileor,, menseh zonder geestkracht : llij is eene
regte slaapwuts, —anntsig (-er, -st,)
b y . en bw. fig. gemecnz. van geestkracht
ontbloot , druiloorig, onversehillig. 9
vr, slaapwekkende:pil. -plaats vr. plaats,
waar men slaapt. —poeder, -poeijer,
o.slaapwekkend ponder. 7-rat, y r. slaaprot.

Slab
—rok m. snort van chamber-cloak
inzonderh. wanneer hij enkel dient , om hen
voor bet naar bed gaan en bij bet opstaan aar
te trekken. —rot , y r. relmuis. — spier
vr. spier aan de slapen. —stede,
yr. slaapplaats. —ster, vr.(mrr. -s,) di(
slaapt : Kent ge de schoone slaapster in 't
Bosch? —stoel, m. een gemakkelijke
leunstoel. —tijd m. tijd, wa-ineer men
gaat slapen ; tijd, dien men slaapt. --guar,
0, utir, waarop men gaat slapen ; uur, dat
men over (lag slaapt. —verdrijirster, vr.
zie Slaapverdrijver. —verdrijvend, by. slaapwerend. —verdrijver,
m. die of dat den slaap verdrijft,-vertreke
o, slaapkarner. --verwekkend, by.
slaapwekkend. —vronw,9 yr. vrouw, aan
\vier bu:s men slaapt, zie Siaapbaas.

-- wandelaar, m,—wandelaarster, y r. iemand , die in den slaap opstaat,
rondgaat en sours aNerlei dingen verrigt.
—wagen, m. wagen, die geschikt is ma
cr in te sla pen , slaapkoets. —wandelen,
o. —weêr, o. druilig wee'r, dat tot slape:l
opwekt. —wekkend, by. dat slaap
verwekt. —werend, by. dat den slaap
afweert. —zaal, yr. zaal waarin men
slaapt; inzonderh. groot vertrek , (b. v. op
eene kostschool ,) waar velen
vr. zalfter bevordering van den slaap„-ziek,
b y . met de slaapziekte behebd. —ziekte,
yr. ziekte , die met eene onweerstaanbare
Orr) te slapen gepaard gaat ; slaaF-

-zucht, yr. eene aanhondende
onnatuurlijke neiging tot slapen ; een
hooge graad van aanhoudendeslaperigheid en
traaglieid van geest.

—zuchtig,

b y. met

slaapzucht behebd.
Slab, yr. (mrv. -ben,) slabbedoek ; eene
soort van mansoverhemd , dat enkel de horst
bedekt.

Slabak, zie Saladebak.
Slabakke , yr. (ince. -n,) traag vrotrwmenseb , sukkelaarster. --ken, o. w. met
H., verminderen , afnemen , verilaanwen,
blijven : De windbegint te slabakken. *-, slap
te werk pan, achterblijven , iiitblijven : Jan
(rnrv.
slabakt van daag
-en,) bet slabakken.
Slabbe y r. (mrv. -n,) versche baring , die
in de Zuiderzee gevangen wordt.

Siabbe, y r. (mrv. -n,) slab. —bedoek,
m.slabdock. —ben, w. van sommige
dieren , welke voeht of donne spijzen met de
tong opnemen: De kat slebt de welk.*-. h.
en o. w. met H., bij het chinken of hij bet
eten van donne spijzen , jets later) vallen Gij
slabt ook altoos —beren, zic Slobbeverren.—betje, o. (des -s, mrv.
kleinw. van slab en slab be. —bang, vr. het
slabben; kabelkleed. — doek, m. dock,
welken men kleinen kinderen onder de kin

—
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bindt , opdat zij bij bet eten of drinken brume
kleeren met bernorsen.
Slabed o. saladebed. —blad, o. blad
van salade. —boon , yr. soort van boon,
die met de sehil wordt gegeten.
Slachten o. w. met H., evenaren , gelijken :
llij slacht zljn' vader.lk slacht u,in scherts,
ik gelijk veal op ik handel als gij. Dan
slacht ik u wat, zegt men tot iernand, welke
ous dit of gene verwijtwaaraan hij zeif zich
sehuldig maakt.
Slag , m. (des -s, -en,) een eigenaardig
gcluid , dat met het slaan verbonden is: Het
gaf eels' geweldi yen slag. Hen hoorde slag
op slag. De slay van een geweer, van den
dander van eene klok, van de trammel. Hij
deed eels' slag (val) tegen den grand.*-, het
gezang van cenige lord zingende voge!s, die
acne bepaalde reeks van geluiden voortbreogen : De slag van den nachtvaal, den vink ,
den mac/del. *-. het slaan eener kink: Met den
of Met slag van zeven aan het 'werk guars
Bet is op slag van lien, het zal aanstonds tics
cur slatui.*-, de hour- en voelbare bemeging
van bet bloed in het hart en in de slagaderen:
De slayers van den pals *-, kronkeling
of bogt van jets, dat om een ding wordt ge;lager) : Ik sloeg het touw er twee stage 's oils;
ig. Een' slag out den arm (eene achterdeur
pen) houden.*-, klap Een slay met de
uist , met ern' stok , met een' homer, met
eene zweep.IN kreeg eels' slay van het paurd.
lemand slagen (shag) geven. De s'ag der
golven. De slay van den viturkiji , dat gedeelte, maarni bet drop kruid steel:4 fig.
bet geheim van Iemand met den slay
waarschuwen,hein verrasschen, hem van iets
verwittigen, wanneer bet voorhanden is. Slag
kouden, in het dorschen, enz. de slagen in p;elijke tijdmaat op elkander laten volgen. Zijn'
slag waarnemen, van de gelegenheid gebruik
waken , het geschikte oogenblik kiezen. Den
slag van lets hebben , in iets bedreven zijn.
Den slay van lets km:igen iets leeren , er
bedreven in warden. Dat is de regte slag .
'nattier. Slagen doen, kwinkslagen voor den
day brengen. Een' slag naar jets doers , er
naar gissen of radon. Eeid slay inlets doen,
gemeenz. veal van jets nemen, eten , enz. Op
den slag of Over slag (vats pas) konten. Op
zijn' slag komen, raken, of yeraken, vinden
mat men zoekt, siagen. Zonder slag of stoat,
zonder te vechten , zwider nioeite. *-, oul.
beroerte,in Welke beteekenis bet thaws ligt als
ecn germanismus zou aangemerkt warden.*-,
windzijde van can
gevecht: Slag
leverets. In den slag blijven, sueuvelen, owkornen. nederlaag; verlies, nadeel:De dood
van A. was een mare slag voor zijne familie.*-, slaap van het hoofd ; diep wagenspoor.
of Hever gat in eon wagenspoor, elders knlpo. (des -s,) soort : Len
slag geheeten.

Slag
zonderling slag van menschen , dicren
wortelen.*-, (mrv. -en.) vogelknip met een
neervallend deurtie; in vale strckeu ,
: Hoe vele auiven
op uw slag? ;
fig. Dairen op slay 'wade '' , getneenz. een
lx,rdeel houden. ader yr, eene van die
aderen , welke het blued ti,L het hart naar
de overige deden van het liceitaarn youren. —aderbloed, a. —aderbrenk , Yr. —aderlijk , lie. van acne
slagader. —taderopening vr —bag,
In. bal , die geslagen wordt, b. v. koilbal.
—bed , o. zware baleen, die een sehip bij
het afloopen voorotnsiaan behoeden.-Imeg-,
in. gang in het boegseren;fig.Dat volt irr ;II it'
slal4 bae g , dat kornt hem van pas: -boom ,
In. slintbonin op een' meg. —bosch , 0.
hakbosch. --dear, vr. valdcur. —drempel , drempel eenersiuis. yr.
duif op een slag. —el, rn. (des -s, sure. -s,)
vet-mid. ski. 451,vr. kleine el voor smaldoek,
hetwelk tweemaal gemeten wordt, dos halve
el. —elger, in, soort van elger. —en, o.
w uk ken:De ondernetning slaayde
naar wensch.*-, zijn duel bereiken , zijn verlangen vervuld krijgen: Ik ben daarin niet
gestaayd. Ind . en hij yeene andere middelen
aanwendt, zal Irij nimnter slagen. —er, m.
(des -s, mrv. -s,) slagter. —erij yr. (mrv.
-en,) bet slagten ; plants, waar vee fresla8t en
het vleesch verkocht worth. —ersbank,
yr. slagtbank. —ersbiji, vr.-ersblok,
0. —ersboont , boom, waaraan een
geslagt beast wordt opgehangen. —ers.
doehter,9 y r. —ersgewigt, o. -ersgiltie, m,—ersjongen , m. —erskar, vr. -ersknecht,
rn. —ersloon m. en a. —ersmand,
y r. —ersmeid, yr. —ermines o.
—erspriem, m. --ersrekening
yr. —ersstaal, o. —ersstal, m.-ersvieesch , 0. —ersvronw, yr. —ersweduw. y r. --erswerk, yr. --ersvs/mho'
—erszoon, m. —geweer, o. geweer, hetwelk door middel van
can slag hoedje afgaat. —hoedje, o. dopje,
door middel van hetwelk men een slaggeweer
afschiet. —Isorologie, —Itorlogie
o. slaautl horlogie.—je, o. (des -s, mrv, -s,)
verkleinw. van slag. — kooi vr. kuoi, die
toeslaat, watineer de vogel er in is, knipkooi.
kruid , 0. snort van kruid, maarvan de
slag hoodjes wordeti vervaardigdla,ntaarn, —lantaren, ‘c. scheepslantaren bij een' zeesiag. —Hun, y r. bij timmerlieden , enz, met krijt wit gernaakte koord,
waarmede lijnen warden geslagen ; seizing.
—Buie, y r. stelling, die een Isger inneernt,
urn een terrein te bezetten. —net , o. net,
dat neder yalt, wannecr het N4 ad cr tinder is.
—orde , yr. stelling %ziti troepen tot can
gas edit of tot eene beweging Zijne troepen
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slagorde scharen. -pen , y r. slagveder ;
fig. Zijne slagpennen zijn hem uitgetrokken ,men hceft hem gekortwiekt , van zijne
grootste magt berwfd. pijpje o. pijpje
met slagkrnid , waarme'e het veidgesehnt
wordt afgevuurd. —regen m. hevige
regen , stool regen , plasregen. -sehaduw,
yr. in de teekenk., schadnw,, welke een door
de zon,enz.beschenen voorwerp op den lichten
grond veroorzaakt. —t, y r. gemeenz. het
slagten , slagterij : Wij zijn aan de slagt. -,
bet geslagte vleesch : De slant aan kant maken. —land, m. een der groote nitstekende
kromme tandem van sommige dieren , b. v.
der Wilde varkens ; fig. De slagtanden zijn
hem uitgebroken , de voornaarnsto inidde!en
om kwaad te doen zijn hem ontnomen. —tbaar, b y . geschikt om geslagt te worden :
Slagtbacr vee. —thank, vr. hank, waarop
yen geslagt wordt ; fig. Op de slagtbank
leiden, Op de slagtbankbrengen , zonder dat
tegenweerkan baten laten doodenof omliomen,
vooral in den oorlog. —tbeest o. beest.
dat bestemd is om geslagt te wooden
y r. slagersbijl. —thriefje, o. CCU brielje,
dat de stager bij het betalen van de belasting
op bet geslagt ontvangt. —ten, b. w. een
levend wezen met een snijdend werktnig ombrengen , ten einde bet als voedsel te gebruiken of, bij beidensche volken, te offeren: Wij
slagten ossen , koeijen , varkens , ganzen
hoenders. *-,o.w.met 1-1.,voorraad van vleesch
opdoen: Wij slagten niet meer,, omdat wij
auk dagen vleesch Hi den stager kunnen
bekomen. —ter, m.(des -s, mrv. -s.) degerie
die slagt ; inzonderh. vleeschlionwer : Wie is
uw slagter? —terij , vr. (mrv.-en,) slagerij. –tersbank 9 yr. –tersbijI , yr.

–tersblolt, o. –tersboom,
...-tersdoehter,, yr. –tersgewigt,
0. –tershond , m. –tersjongen
–terskneeht, at. –terstoon, m.
en o. –tersmand, yr. tersmeid
terspriem
0. –tersmes, 0.
–tersrekening y r. –terstaal,
yr. –tersvleesch, o. –tersvrouw,
yr. –tersweduw, yr. --terswerk,
0 . –terswinkel m.–terszoon, m.
_tgeld, o. slagtloon. —thnis o. slagterij. —tang, yr. (mrv. -en,) het slagten; fig.
nederlaag, waarhij velen omkomen: Men
rigtte eene hevige stab ling onder de Oostenrijkers can. —tloon m. en o. hetgene
men aan den slagter voor zijn work hetaalt.
—tmaand , yr. November. —tines , 0.
o. dier,, hetwelk als een offer
wordt geslagt ; fig schepsel , dat zonder noodzaak en zonder sich te kunnen of te durveu
weren opgeofferd worth.: Zij wend het on
schuldige slagtoffer zijner woede.
twide , yr. bloedig offer. —tos rn.
plaats , vr. –ttijd rn. –vee , o. t

slagtbaar vice. .tvlijm , vr; en o. vlijm
van een' slagter. —neitrwerk 9 o. slaand
utirwerk.—vaardig, by. gereed tot den
slag of strijd : De troepen staan slagvaarclig.
—veder , yr. veer des vleugels. — veer,
yr. slagveder; aan schielgeweer die veer,
Welke den haan doet overslaan. —veld, o.
veld , waar een slag wordt of is geleverd.
—vlonw, yr. —werk o. in eene klok
enz. het slaande work. —wick, yr. fig. yin.
—wind , in. val wind. —zijde, yr. wind.
zijde. --zwaard o. groot en breed
zwaard , dat met beide hawk) wordt gehanteert.
Slak, zie Sick.
Siatien , b. w. loslaten , ontbinden: Men
slaakt de zeilen. Slack zijnebanden,boeijen.
De gevangenen, iverden geslackt ; fig. Zuchten sicken, d. lozen.
Slakhoorn., enz., zie Slekhoorn,
enz.
Slaking, yr, bet slaken.
Slakkegang ens., sic Slekkegang,
enz.
Slakrop , m. , sie lirop. –lepel m.
saladelepel. --wand , yr.
Siampampen, o. w. met H., (ik
pamp enz..) gemeenz. brassen smullen,
slempen. - er s m. (des -s, mrv. -s.) —erij vr. (rare. -en,) brasserij. —ter yr.
(mrv. -s.)
Slangor. (mrv. -en.) naam voor een geslacht
van dieren . van welke eenige soorten op bet
land (landslangen)
eenige in bet water
( via/ ers'angen ), eenige bij afwisseling op het
land en in bet water lever: : Sornrnige slangen
zijn onschadelijk. Sprw.Eene slang in zijn'
boezem koesteren, kweeken , zie Adder.
Zich, cis eene slang in allerlei bogten wringen, allerlei middelen te zijner redding of ter
bevordering zijner oogrnerken beproeven.
zie Slangstvak ; kromme pijp bij het
destillexen ; buis of pijp eerier brandspuit ;
zeker vuurwerk ; een sterrenbeeld ; in den
bijbelstijI : De oude slang, de duivel.
—achtig , by. naar eene slang gelijkende.
—brandspuit yr. slangespuit.
, M. —ebeet, m. —ebek, m.
—eboom m. naam van een gewas. —e.
dienst , yr. vereering der slangen. —e-

geblaas --egeschnifel –egesijfel o. –egif –egift, o. ehaar, 0. in de fabell. Naar, dat uit slangen
bestond , op bet boold der furien.-eharig,
by. met slangeharen op bet hoofd.

'word,

o. slangekop; eerie

p!ant. - ehout,

o. bout dat voor een rniddel tegen den beet
der slang wordt geliouden. — ehuid yr.
, m. —ekruid, o. naam van
onderscheidene gewassen. —elijn yr. lijn,
die naar bet been en weer gebogene ligcbaam
cener slang gelijkt. -emondon. slangebek.
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—emos , 0. snort van mos. naard
m. aard der slang of der slangen.—enei, 0.
—enest , 0. —eneter m.
0. —epoeder, —epoekjer, o. poeijer
van gedroogde slangen. —epruiti , yr.
slangehaar.—espog, o. —espuit , yr.
eene brandspuit met eerie slang, -estaart,
n-I. —estai,
staf van Mercurius. --esteek,
steek of beet eener slang ;
zekere steek bij naaisters. —esteen, in.
eerie steensoort , die tamelijk hard is en zich
laat slijpen en polijsterr. —estali,m. slangestal. —etand,m. —etje,o. (des -5, mil).
-s,) verkleinw. van slang ; inzonderli.
voetzoeker ; kleine slangelijn : In plants van
to schrYven maakt hij slangetjes op de lei.
—etong, Yr. tong eener slang; naarn eener
plant ; naam eerier versteening. eve' o.
vel eerier slang ; f1 3.. ondeugend wijf : Zij is
yen regt slangevel. —evet , o.
rn. /main van onderseheidene gewassen.
—haagdis, —hagedis, y r. eene
slangvormige haagdis.—st g ark, o. weleer een
veldstuk ,otn zijne longte dos genoemd.
bv. en bw. slarigvorrnig. —visch,
m. slang y ormige zekere vischsoort.

—vormig, b y . en bar.
(-er, -st,) by. tang , dun en teyens
buipaatn : Zij is slan g . Eene slanke gestalte. —heid,

Siaolie, y r. saladeolie.
Slap , (-per, -st,) by. en bw. de behoorlijke
spanning of stijfiieid missende: Eene slappe

Slee
doorbrengen Onder den bloolien henget
slapen , zie lilloot,
werkeloos zijn ;
van de ledematen , verdoofd zijn Mija
been slaapt.*-, b. w. door slapen in zekeren
toestand brengen: Zich nuchteren slapen.
—er , in. (des -s, nirr. -s,) die slaapt ;
slaapgast ; fig. droomer , druiloor ; op sehepen , slapendc knie. —erig (-er, .st,) by.
en bw. neiging tot shpen geyoelende ; fig.
groote neiging tot rust en werkeloosheid
toonentle , traag , vadsig: slaperig werken.
*-, den slaap bevorderende ; fig. Een slaperig gesprek. —erigheid, yr.
Slaphartig (-er, -st,) Irv. era bw. kleinrnoedig beschroornd- —hartigheid
vr. —hartiglijk bw. —heid, yr.
—jes bw. tragelijk , langzaarn. (Sta.plant, y r. saladeplant.) —Ienden , m.
en y r. (des -s, ntre. -s,) die slap in de
lendenen is. —xnoedig, (-er, -st,)
by. en bw. slaphartig. —pnoedigheid,
yr. —moediglijk, bw. —oorig, (-er,
-st, by. met slappe ooren : Slapoori8 e lionden. —pelkjk bw. slapjes. —pen,
0. w. met Z , slop worden ; De wind slapt.
De nering slapt. b. w. slap maken.
—pigheid , y r. slapheid. —te , yr.
slapheid.
Slasehotel, saiadesehotel. —stronk,
rn. —strnik m. —tuin, rn.
Slavedienst , yr. slavernij ; fig. slaafsche

dienst. —keten Yr. —einarkt, yr.
----en, 0. NV. met 11., zwaar werk doen ,

hard werken. —enaaard rn. geaardheid
pen. Alappe lendenen. Slappe borsten. Op
van een' sla g: —ena,rbeid, rn. arbeid
de slave koord dansen. Zoo slap als een
van een' slaaf; fig. slaafsche arbeid. —envaatdoek. De zeilen hangen slap ; fig. zwak:
kandel m. —enitandeiaar
Eene slappe m'rag. Slappe spijzei: , ligte of
iemand , die in sla y en handeit ; schip dat
weinig voedende spijzen. Slappe thee. Slappe
slavenhandel drijtt, —enhnis , 0. ---ermoed. Zich slap lafichen , zich selrier te
nij yr. sla yestand ; moeijelijke bezigheid.
bersten lagehen Slappe (weinig)nering. . Met
—stand, m. —ewerk, o.
slappe kande,' te werk yawl. De handen
slap 1aten hangen, weirrig ijver toonen. Een Slavig, -er, -st,) be. en bw. slaarseh. —in,
yr. (raise. -nen.„) vrouw of meisjen fit slavernij.
slappe wind. De zeilen luingen slap. Sprw.
Drukke nering , slappe ontrangst, ik ver- Sla vork , y r. salade york.
m,
—wortel , in. —zaad, o.
koop wet, doch meestal op crediet.-aelartig,
Slecht (-er, -st,) b y. en bw. eiren , eenby. eenigszins slap
yontli, duel/ om de dubbelzinnigheid weinig
Slapeloos, (-zer. -sic,) by. en bw. van sloop
of niet meer iIi gebrnik : ett slecht (ellen)
beroolt1 , sunder te (ku=rnen) slapen : Den
kleed. Een slecht (simpei, een y oudig) solnacht slapeloos doorbrengen. "-, waorin
daat, Shield era regt in al zijn doen , eenmen trio, slaapt : Jacob Cats': sedachten in
voNdig en ceelijk. *-, ti ering : Pan slechte
slapeloo:e n achten. —elooslac , yr.
afkomst. Eene sta./We kieeding. *-, ten
—en ousel. o. w. met FL, (ik sliep , gesiaanzien der geringe voortreffelijkheirt van
pen ,) in Sina i) zijn, den sloop genieten
iemands ziutuigen en andere ligehaarnsimeGaanslven. Zich te slapen leggen. Liggen
le slapen. Len gat in den dag:slapen, zijn'
danigheden : Hij is slecht van gezigt ,
gehoor, , reek, srnaak , gebit , ens.,
slaap tot diep in den morgenstond uitstrekken. Den hazeslaap slapen , zich houden
of : Hij her ft een sleek , geb it , enz. Slecht
alsof men slaapt. nioet B een' slapenden
in den gang of ter been zijn. *-, wegens
de geringheid van iemands gezondheid,
Bond of wolf wakker makes, zie Elond ;
ziek: IN is of lie zeer slecht. *--,ondeugend,
fig. Op iets slapen , zorgeloos onatrent iets
zijn.*-, te bed limier): Bij eene vrouw slapen.
kwaad : Een slechte vent. Slechte menschen.
Eene slechte died. Het is slecht vent u , dat
Te vroe g bij de bruid slapen.
den nacht
103
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haar verlaten hebt. *-, ottaattgetiaani :
Slecht weds. • -, rampspoedig Het stoat
slecht met hem of met zijne zal en. De
zaak gaat slecht; fig. Een slecht gangetje
gaan , zich ongelnkkig waken. Minorlijk, tegenst. van goed : Slechte taal. Slechte
verzen boeken. Een slechte troost. Een
sleek leven leiden. Slechten dank weten.
Slecht gond , geld. Een slechte neg.
—blip, yr. bij artilleristen , hijl met een
breed van voren afgerond ijzer en korten
steel , waarvan men zich bedient om bout
vierkant te maken. —elijk , bw. — en,
b w. ellen maken :eg.,en slechten.*-, tot
den grond toe afbreken Vestingwerken
slechten.*-, zie Beslechten.—heid,
yr. (tnrv. -heden,)het slecht zijn; siechtigbeid.
—hoofd m. en y r. simpel menseh.
—igheid, y r. (rare. slechte
daad. —jug, y r.—s, bw. enkel , alleenlijk bloot , niets dan , maar Slechts drie
gulden. Leat haar slechts hier komen.
Slede , y r. (mrv. een voertuig , walks
ioorname deelen nit twee van voren naar
!oven gekromde en samen verboudene balker)
bestaan , hetwelk dient tot het vervoeren van
lasten , of in den winter om sue1 over sneeuw
en ijs te komen: Men vervoerde de goederen
met smeden.itlen rijdt al met sleden over tie
Maas. 4E-, can nit twee verbondene boomen bestaand werktuig , am wijsivaters ,
enz. in kelders te laten neerglijden ; sleepkoets , duels meestal sleedje.—menner,
m. sleper. --ward , a. —tuig, o.
—vaart, y r. toertje met sleden voor vermaak .4an eene sledevaart deel netnen.
Slee, zie Slede.
Slee,vr. (mrv.-en,) eene wide pruim. by.
van de tapeless , eggig , stomp : Zure appels
tnaken de holden wel tens slee. —boom,
m. (Sleedje , o. (des -.s, mrv. -s.) verkleissw. van slede ; inzonderli. sleepkoetsje ,
Mem rijtuig. op lake wielen : Zij rijdt in
een sleedje naar de kerk.*-, soort van blikken of koperen bakje, waarin men bij het
rooken den kop eerier Goudsche Fib legt ,
ors de tafel met te beschadigen.) -doorn,
—doren, sleeboom.
leef, y r. (ntrv„ -even,) in sommige streken,
potlepel.
sieeheid, y r. eggigheid.
Sleep, veil. tijd van slijpen. rn. (des -s,
mrv. -epers,) al wat gesleept wordt ; eene
slate ter vervoering van lastess : Lent die
bale n met eels' sleep wegvoeren. gedeelte
van een lang kleed , dat nasleept Ilaar
sleep werd door een' lijijonker gedragen ;
fig. gevolg van menscben Een groote of
lange sleep van knechten. *-, gevolgen : Dc
droeve sleep des oorlogs. —deken, us.
en yr. traag mensch. —drager m.
persoon , welke den sleep draao, oak dikwijls
gel

Stem
slippedrager. —je, 0. (des -s, mrv,
verkleinw. van sleep. —leaden, zie
Steepdeken. —loon , in. en o.
slepersgeld. —net , a. net , dat over den
grond wordt gesleept. —too.-sv , o. touw,
waaraan men iets voortsleept ; op schepen ,
touw, waaraan eene hoot ;later aan bet schip
bevestigd is; inzonderh. eels tout` , waarniede
eon schip , tat niet meer voort a r aan
can zeilend vaartui3 bevestigd en nagesleept
worth: Een schip op het slceptonw nemen ;
f1/4. Iemancl op het sleeptouw honden hem
aan bet lijntie !sondes) en gestadig te leur
stellen, voet, to. et) Yr. die met de
yoeten sleept , die sioft. —toeten, 0. w.
met 11., (ik sleepvoet , enz ,) met de voeten
sleden ,
Sleet, yell, tijd van slijten. yr. (mrv.
-eten ) slitting Dat linnen is goed van
sleet, slijt niet sterk. Er is slee nochbrenk
heeft
aan is nog gaaf. "., vertier:
groote sleet van die waar. oud vaartuig,
dat enkel dent om gesloopt to worden : Men
zal die schuit voor sleet vertoopen.—je,
0. (des -s, mrv. -s„) verkkinw. van sleet.
-seh,(-er, -ste.)b. v. die veel kleeren verslijt:
Wat is die jongen sleetsch. Jan is islet
sleetsch aan de voeten , verslijt niet veel
schoenen of laarzen. —schheral, yr.
Sleg, yr. (mrv. -gen,) ski. —ge, yr.
-n,) sled.. —el, us. (des -s,nt v. -s,)
ski.

Sleenw, (-er, -st,) by. slee. --Reid
yr sieelieid.
Slei. yr. (mrv. -en,) houten Kamer.
Slek, y r. (mrv.- ken,) cane soortvan wormen ,
die tot de weekdieren behooren , met een
langwerpig van onderen vlak ligehaam dat
van boven met een vleeschachtig schild
bedekt is , en met vier voelliorens awl den
kop , van welke de beide groote awl he t eindc
met can oog zijts voorzien : Naakte slakken.
can worm , die in een eenschalig
huisje woont met verscheidene windingen ,
die us een punt uitloopen : gaat als

eene sick, als eene slek die kruipt. Het werk
gaat voort als eene slek. --loom,
—bored, m. voelhoren eerier sick ;
slekvormige Koren. 0. een gesiacht
van horensehelpen. —houtboom, m.
een Indisehe boom. —je, 0. (des -s, min.
-s,) verldeinw. van !Oak.
hedriebiad,
o snel: k el: la ver.
ni. tine gang.
—aiebturis , 0. Inikjc van eene sick.
, y r. eene plant met Mayervormige bladen , en met zaadlislijes, welke
naar slekkehuisjes geliykien. —kemelk
o. naam easier plant. —kesteen , m.
steentje in den kop der sick ; snort van
marmer , waarin men versteende slekken
vindt.
Slenip , m (des -s,) het slempen, brasserij :
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Peel van den slemp houden. Bij zemand
den vrzjen slemp kebben d. 1. voor niet
onthaald worden. bier en daar soort van
zanies drank , die nit melk , eijeren enz.
hestaat. —dag, rn. brasdag, —en, o. w.
met II- brasses , smullen. —er, rn. (des -s,
mrv. -s,) brasser. —erij , yr. (mrv.-en,)
brasserij. — p out, o. naarn van verseheidene
houten , b.v. aan de kid. —looper, ni.
taldschuimer. --ioopster,
o. braspartij. —ster, yr. (mrv.-s.)
in. tijd voor de vaste.
Slender, m. (des -s, mrv, -s,) trage gang ;
gewoonto , sleur; vinding , voud, streek :
zit vol met slenders. —a,ar, rn, (des -s,
mrv. -s,) die slender,, —en, o. w. met H.
wanneer de voortduring , en met Z., wanneer
de plaatsverandering hedoeld wordt, traag
gaan : Lanys de straat of Naar buiten
slenderen ;
,let slendert zoo teat keen
het gnat langzaam voort.
Slenk, vr. (mrv. -en,) moddergat in den
weg : Onze wog en beyinnen dagelijksbeter
te worden , dart vroeger,,toen ze vol sleeken
waren. —en, o, w. met Z., zie Slinken.
—je, o. (des -s, bury. verkleinw. van
slenk.
Slensen, zie Verslensen.
Slenter, M. (des -6, mrv„-s,) slender lap ,
lomp , die bij een deed neerhangt : Zijn
kleed was aan slenters. —a,ar,, rn. (des -s,
mrv. -s ) die sientert.—broer, m. iemand,
die allerlei slenters gebrnikt. —en,
zie Slenderen. —gang, m. slenterende gang.
Slepen, o. w. met slap op den grond
hanger, en also° voortgetrokken worden : Utv
mantel sleept lungs den vloer. Met de
voeten slepen. Het anker sleept , wanneer
het niet vat; kruipen;iij . langzaam voortgaan :
Slepende urea. Eene zaak slepende konden,
Naar langzaam doe() voortgaan. Eene slepende ziekte, eerie ehroniselie. Eene slepende
koorts , sluipkoorts Slepettd rim, vrauwerijm. 4 -, b. w. slepende vourthewegen :
Zij sleepten den zak, watt. borer,. Ifij werd
bij de !Laren near buiten gesleept.
seheepsw. aan een touw (zie Sie,eptouw)
voorttrekkeo ; op eeu' sleep vervoeren.
—er, m. (des -s, mrv. -s,) iemand (lie met
slepen van goe.leren , ens. op eene slede zijn
bestaari zuekt. —ersbedrijf, —ersberoep , o. ersdochter, yr. errs---geld,
o geld . dat een sleper ontvangt.
_ersgild, - ergilde, o. het gilde der
slepers. erspaard , o. tn.
—ersvrouw, yr. —erswedutw, vr.
erswer gi , 0. —erszoon, rn.
Stet , y r. (mrv. -ten,) lap ; fig. haveloos of
stealt vrouwspersoon, klungel: Een dronken
stet. frie is die vuile slet? —e, y r. (mrv.
sleet. —er m. (des -s, mrv.) lap, vod,

Slib
—je, 0. (des -s, trim -s,) verkleinw. van
slet. (-er, -st,) by. slordig. - vink,
m. slordige vent.
vr. (sure. -een,) groef: Men mat het
water door eene sleuf afloopen. o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw, van sleuf,
handelwifize , die nit
Sleur yr. s leuren ;
blinde navolging ontstaat : Hij doe, het enkel
nit sleur en gewoonte. medeslepende gewoonte %an anderen : De sleur vol/ en, doen
gelijk een ander doet. —en, b. w. slepende
voorttrekken : Men sleurde Item lungs den
o. W. met II., langzaam of slepende
vloer.
voortgaan : Dat zalwel nog eene poos hoes
slettren. gebed, o. gebed nit sleur of
gewoonte. --godsdienst, yr. - trant,
tn. —werk , o. gewoon werk.
Sleutel rn. (des -s, mrv. -s.) een werktnig
om te sluiten , inzonderh. om een slot daarmce los en toe te sluiten : De sleutel is in het
slot. De sleutel der Kamerheeren , een
teeken hunner waardigheid dat zij achter
aan den rok dragen. Den youden steutel
ontrangen, kamerheer worden. De sleutel
van een zakuurwerk , van een speeltuig ,
0111 het daarmede op te winden oni de
snare!) te spannen ; fig. Den vijandelfiken
veldheer de sleutels der stad zenden , de stall
aan hem overgeven. bij smeden , enz. eene
soort van helhoom met cen hoekig gat aan
het eiude , dat op een even zoo hoekig
ligehaam past, om dit ligehaam, —gewoonlijk den kop eener sehroet, — open en
toe te draaljen; bij de sehoenmakers eene wig,
die tusschcn deitwee helften eener leest worth
geslagen. *-, grensvesting , of andere stork to
aan de grenzen van het land : B. is de sleutel
hetgene den verhorgeto
van dat land.
zin van lets openbaart : De sleutel van een
cifferschrift. in de toortk. het token
your op de lijnen , waaraan men ziet , wel ken
toon elite noot aanwijst. —ader , yr. ader
van het slentelbeen. —baard , baard
van een' sleutel. —been , o. een der heidu
beenen, die aan de zijden van dent ha's !lovers
de eerste ribbon liggen. —beenader,
yr. —becrnbreuk, yr. —beeuspier,
vr. —bloem, yr. primula-veris. —bos ,
bOS Sletl tf elS. —break , y r. slentelbeenbreuk. —drager, rn. die eene gevangenis,
enz. sluit en ontslnit. —gat, o. gat in
cen slot,, vaarin de sleutel worth gestoken.
, yr. keten , waaraan men
sleutels berg!. —pajp, yr. Nolte in sommige sleutels, waarni do pin van het slot
f;aat. , yr. —riem •
in. —rang, rn. ---sehild, 0. plaatje
op het slot , waarin bet sleutelgat is.
0. (des -s, Tare. -s,) verkleinw.
—tie
van sleutel.
Sub, y r. en o. (des-s,) vettig slijk : Het zwarte
slib, Slip vangen , (eigenl. Alb in plaats van
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visa ophalen ; dock enkel :) fig. in zijne verden neus. o. nit overmaat van
wachting te leur fiesteld worden. —be,
slijrn ontstaan koliek, —koorts, vr,
koorts,die uit versi ijming ontstaat. -kwaal,
—ber, y r. slib.--berachtig, (-er, -st,)
yr. slijrnziekte. —pot , m, spuwpot
b y. slibberig. —berachtigheid, yr.
spungpot. —prop, m. prop slijm. -ver—beren, o. w. met H., uitp;lijden :
drktvend, bv. m. ges/acht
voet slibberde. —berig , (-er, -st,)
van visseben , die met een taai slijrn bedekt
b y . glibberig. —berigheid , yr.
zijn. —ziekte vr. ziekte, welke uit
Sliep, vent. tijd van slepen.
Slier, rn. (des -s,) het slieren ; fig. gemeenz.:
slijm ontstaat. —zu.eht, y r. slijniziekte.
Een' slier aanhebben , beschonken zijn. Ship, 0. (des -s,) een lijn steengruis, dat
als sehnursel in gebruik is , schuurzand.
-asperzie:, y r. zekere asperzie. -baan
--bah m. de met water gevulde bak
y r. in sotrmige streken , glijbaan , sullebaan,
boven en in welken de sliksteen hangt en
—en, b. w. slepen , sleuren.*-. o. w. rnet
omgeclraaid wordt, opdat hij steeds vochtig
wanneer de voortduring , en met Z ,
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,
blijve. --bond, 0, shjpplank. --en,
slepende voortgaan , slingeren : Lanus de
o ii;el b. w. (ik sleep, geslepen,) op een'
slijpsteen , die om hare as worth bewogen,
straat slieren. 4-, in sommige streken , zich
drukken en daardoor scherp rnaken : Men
op de slierbaan vermaken, glijden, sullen: De
slijpt messen , beitels , enz. 4 -, op eerie
kinderen slieren in den tuin. —tje , o. (des
-s, met. -s,) verkleinw. van slier.
plank , era., die stil ligt , been en weer
hem egen en daardoor scherp waken, wetten
Sliej, yr. (wry. -en,) zeelt.
Heeft de knecht de messen ,geslepen ?
Slijk, o. (des -s,) natte aarde, slib , slik ,
glad waken , poliisten Men slot glas ,
modeler : Door 't slijk loopen ; fig. Geld
ZVpt verstancl slijpen,
spiegels , staal ;
als slijk hebben , d. zeer veel. veenscherpen. Zie ook Geslepen. De straat
aarde , turfstof. —achtig , (-er, -st,) by.
naar slijk gelijkende ; slijkerig.
s lijp en , gestadig lungs de straat drentelen.
o. w. met , bet op de oppervlakte
y r. —dorp o. in Gelded. en
gehoudene of bewogene ligchaam scherp of
elders , dorp , waar de wegen 's winters
—en , zie itanslijiken.
slijkerig
glad make"' : Deze stee p , plank skjpt ped.
m. (des -s, mrv. -se) die shjpt ; zie
(-er, -st,) bv. vol slijk. —erigheld , VI' . —gat, o. moddergat. —ig,
ook EDiasnantslijper, enz. —geld,
0. hetgene men voor het slijpen van rnessen,
(-er, -st,) b y . slijkerig. —igheid , vr.
en. baak in den
—kuil, rn. slijkgat. 0. slijkerig
eta. betaalte
vorm eener S , waaraan de slijper de schaland ; veenland, turfland. —put, m. slijkren hangt. , y r. —molen, m.
kuil. —sehelp, —sehulp, y r. zekere
moleu , x%aarin slijpsteenen door water of
schelp , die in bet slijk worth gevonden.
wind in beweging gebraeht worden ; een
—slak, —slek, y r. soort van slak
dergeliike kleinere tuestel der rnessemakers,
die zich gaarne op slijkerige plaatsen ophoudt.
enz. em bemire warer te silken en te polijsteu.
—spoor, vr. soort van spoor , die langere
—plank, Yr. in de huishouding cene
punten dan ijssporen heelt , om daarmede
plank , waarop met behnlp van droog zand
op slijkerige wegen vast te kunnen staan;
messen worden geslepeu wetplauk. —set,
fig. beslijkte voet : Dizrft e v, et zulke
o. (des -s,) hetgene bij bet sniper] van den
slijksporen bier verschijnen ?
stem en de geslepene voorwerpen af loat en
o. (des -s,) eene taaije, kleyerige stof,
in den bak vast. In. eerie soort
die in water oplost : Skin op de borst hebvan zandsteen in den vorm eerier dikke
ben. Met slijm gekweld zijn. 4 -, bet kleschijf , die orn cene as wordt bewogen , om
verige vocbt waarmee de vissehen bedekt
allerlei ijzeren en andere voarwerpen daarop
zijn Het slijrn der zeelt wordt als een
seherp te waken.
heelmiddel row . den gewonden snoek aan geby. sleetsch.
(-er, -st,)
rnerkt. —watt*, (-ere, -st,) b y . naar slijrn Slijtachtig
—achtigheid, yr. --azje, yr. vergelijkende ; —aebtigheid, yr.
slijting van kleederen , enz.; slijting van
—beroerte, vr. beroerte, die nit slijm
waren. —en , ongel, o. w. met Z. , (ik
ontstaat. —erig (-er, bv. vol slijm.
sleet , gesleten,) van kleedingstukken , enz.
—erigheid, yr. —gast, m. fig. gedoor veel gebrniken afiiemen jof verteerd
meen w., die het met geene partij botidt
worden : Die rok is in korten tijd zeerdeloch met alle op een' goeden voet tracht te
sleten; allengs afnemen , wijken of
blijven. --gezwel, o. gezwel vol slijrn.
verd ‘ir ijn,n : Dat :a/ met der tijd wet stljten.
gravecel, o. graveel nit slijm ontstaan.
De hoots begiut te slijten. De droetheid
yr. de met slijrnklieren yoerziene
v. door veel
sli)t van lieverlede. *-,
buid binnen in den news. (-er, -st,)
gebruik verteren of doen afuemen : Die
by. slijrnerig„ —igheid, y r. —klier,
knaap slijt veel Harm, zie het in dezen
yr. slijrn afzonderende klier,, vooral boven in
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fig. Het is alsof zijne tong aan een' sliver
Ineest gebruikelijke verslijten ; fig. lk hoop
hanijt zijne tong is gestadig in beweging , de
daar mijne overige dagente siljten. door te
mond stoat hem nooit werktuig, waarieren, aan den man
brengen te !even.
kan bier
medc men steenen, enz. slingert of werpt.
brengen , in bet klein verkoopen
—eraap , m. soort van aap , die zich met
van (lie waar niet veel sltyten. afbreken
behulp van zijn' langen staart van boom tot
en voor afbraak verkoopen , (loch weinig in
boom slingert; fig. in scherts, tang schraal
gebruik : Zal die buitenplaats ook al geslepersoon met een' stingerenden gang. —eten wordett p —er m. (des -s, mrv. -s,)
iemand , die somtnige waren , inzonderb.
raar , (des -s, mrv. -s,) die met den
wijn en sterkc dranken,in het Mein verkoort ;
stinger werpt. —erbeen, m. en vr. die
met de beenen slingert. —erbooin, m.
iemand , die handel in afbraken van huizen
kwalsterboom. —erbosch Bosch met
drijlt zie Siijten. —eri j , yr. (mill, ■en,)
slingerpaden. —eren , b. w. been en weer
het slijten van ‘varen ; slijtersv.inkel,
nerin g —eiesnereing, vr. de w inket van
bewegen : De sehepen n'erden her- en dersmarts geslingerd door den vreeselijken
yen' sAter, —erswitakel , m. —ink ,
storm ; fig. Door hoop en vrees geslingerd
yr. —ster, vi. (mrv. -s,) vrouw , die eerie
worden. *-, met eene zwaaijende beweging of
slijtersnering doet.
met een' clinger werpen : Zij slingerde het
Slijtje
(des -s, mrv. -s,) verkleinw„ van
stuk lood over het huis. Ilij slingerde hem
slij.
den stern in het roorhoold. -, met een' slag
Sint zie
duen kronkelen : Slinger het tout') om den
Slikartsenij, y r. slikmiddel.
pail. o.w.met zich heen en weer bewem, soort van groote pit. —ken , b. en o. w.
gen : Hij slingert als een beschonkene.
met H., slokken , doorzwelgen , door de
Bet vaartuig slingerde zoo herig , dat men
kan niet
keel brengen : Pillen slikken.
op zijne beenen suet staan kon. Op de
Dat is een horde brok oat
slikken ;
slappe koord slingeren, d. loopen of
slikken , dat is moeijeiiik te verdragen.
Jansen. *-- slangswijze pan of loopen,
q,Slikken, zie lianslibben.)—ker,
kronkelen : Dit pad slingert door het
In. (des -s, mrv. -s.) —king , vr.
bosch.*-, verstrooid liggen : Zane kledren
del o. geneesauddel , dat nit een mengsel
sling eren. De knaap last zijn goed overal
van artsenijen met honig , siroop , enz, of nit
sltngeren. met Z. , slingerend vallen :
eerie dikke zjejei bestaat. - op, zie Si 01i0P.
De matroos slingerde van het dek en vero. (des -s, nay. -s.) verkleinw.
drank. —ering,vr. (mrv. -en,) het slingvan slikop. —pot , rn. bkpt. --- ste,.
eren ; zwaai. —erlaan, y r. slingerende
y r. (mrv.-s.)
of kronketende loan. —erleer, o. beer van
gain;• (-Incr. -st,) bv. eii bw. sebeef, doe
een' stinger, —erooren , 0. inn s lange
bijna gelled yeronderd , bebalve in een paar
slappe ooren , —erpad 0. kronkeipad„
samenstellingvn , die ook weinig meet voor--erpli ant , yr. sliugerende plant. —er'water) ; erg , kwaad sieebt : Lene slimme
roos , yr. roos inet dunne takken , die zich
ziekte, Het wordt hoe hnger hoe slimmer.
*-, moeijelijk : Een slim schoolboek. Slimme
om ;Indere gewassen slingeren. —erslag,
slingerende slag ; behendige trek : lk
stamen batten yroeger op de !ogre seholen
ben er door of met een' slingerslag achter
vreemde eigennamen , die moeijelijk nit te
gekowen. —erEtnart , m. slingerende
spreken waren. *-, doortrapt , loos. gestepen:
staart naarn cone y plant. —ersteen,
Eerie slinune Peeks. Zij is hem veel te slim.
m. stem , die met een' stinger wordt gewor—been , en yr. scheciheen. ,
pen.—ertje, o. (des -s, mrv. •s,) verkleinw.
m. en vr. setteelnek. —heid , vr.
heid, yr. (mrv. -iteden,) slimbeid ; !Done
van stinger. -- ertonw o. touw aan cen,
stinger. —erunrwerk o. nurwerk met
yond. voet , m. en vr. seheelvoet.
een' stinger , h. v. de gewone huisklok,
§lindachtig (-er, -st,) bv. kwistaehtig.
—ervoet , tn. en yr. die met de voeten
b. w. (ik slond , geslonden,)
—en
slingert. —erevnisten w. met EL. (ik
y erslinden. —CT , m. (des -s, sire. -s.)
slingervuist, enz,) getneenz. met vuisten
m. draaikolk. —penning , rn.
vechten.
en vr. kwistgeld. —ster,, vr„ (inn. -s.)
Hugel, m. (des -s. mrv. -s,) elders slungel. Slink, enz. vie (bet schier nitsluitend gebruikte) Link, enz.
Bendel , ondeugende knaap. er , rn. (des
-s, mrv. -s,) de &ad van slingeren, sling eying. Sunken ongel. o. w. met Z., (ik slonk
geslonken ,) wegkriinpen , krimpen , verminslingerende slag ; Zij houdt altijd een'
deren : Bet eten slinks geweldig. '-, de
slinger (slag) om den arm.'-, lange staaf aan
zwellmg verliezen : Zijn arm is aanmerkelijk
een unrwerk , die regetrnatig been en weer
geslonken. Die pap zal het gezwel spoedig
beweegt en door bare sehommetingen den
doen slinken.
gang van het unrwerk
enz. regelt : De
sl' irr ye p fs. to lung. De uitvinding der slingers. Slinkscli, (-er, -ste,) by. en bw. fig. loos
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eene sloep bestuurt of daarop het bevel voertdoortrapt Slinksche vonden. *-, slecht ,
—roeijer,9 m. --touw , O.
kwaad : Slinksche gangen gaan. Op slink*Sloeren , b. w. scheepsw, met eerie lijn
sche wegen. —held yr.
(hour) meten,
Slip, yr. (mrv. -pen,) uistekende hock van
een kleed : 114 Sneed eene slip van Saul's Sloerie, yr (mrv. -s.) slordig of haveloos
kleed. *-, eene strook die sums tot sieraad
vrouwmenscli. —moor, yr. sloerie.
mrv.-s,) weinig of niet
dient , b. v. aan vrouwerrintsen eene ver- Sloester, m. (des
meer in gebruik, holster.
lenging der zijstukken Eene mitts met
slippen.*-, awl een mansheind dat gedeelte Slof , yr. (tnrv. -fen,) het sloffen ; fig, vervoor en achter,, hetwelk van den romp of
zuim , verwaarloozing : De slof is er in,
° fide muil of neermen verwaarloost het.
nederhangt en op de zijden niet aaneengenaaid is : De naaister snout eenpaar nieuwe
gehakte schoele ,Sloffen aanhebben. Op slofslippen aan dat hemd zitten. —hemd, o.
fen loopen sloffen aan de voeten hebben ;
fig, in behoeftige ornstandigbeden verkeeren.
hemd met slippen : De vrouu'en dragen
'eene sliphemden.
o. (des -s, mry .
De boil in er op sloffen , in de war , alles
-s,) verkleinw, van slip. —pedrager
gaat er in 't lionderd.
slordige man of
m. sleepdrager , die bij eene plegtige begrafevrouw : Hij is eene regte slof *-, (-fer, -st,)
nis eene der slippen van betdoodkleed draagt,
b y . en bw.'achteloos , traag, nalatig , zitun-pen , zie Glippen. --per, m. (des
achtig Hij is zeer slof in al zijn doen.
-s, mrv. -s,) enkel in : Een' slipper maken ,
—felijk , bw. slof. —fen, o w. met
zich stilletjes we t pakken. —peren , o. W.
H., met de ,voeten over den frond sleperi ,
met Z., een' slipper maker). —pert , m.
sleepvoeten : Slof zoo niet; fig. traag of ach-s, rnrv. -s,) slipper. —touw , a„ dun
teloos bij iets te werk gaan, Slof er niet mee
touw.
met Z., zich sleepvoeteud ergens
of in.
Slissen , b. w. blusschen ; fig. Zane lusten
been begeven : Hij is oars tien uur naar
slissen, boeten. Een , twist slissen , nit den
den twin gesloft.
(-er, -st,)
weg makers. Alles is geslist. Het komt zelden
by. en bw. sla. —figheid 9 yr. —hak
meer voor, behalve in beslissen.— sing, yr.
m. en yr. die gestadig slat. —held vr.
Slobbe, y r. (rnrv.) morsdoek , slabbe ; fig.
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
iemand , die in buis het morsigste werk duet.
slof.
—berdoos , in, en yr. iemand, die onder Slok , m. (des -s, mrv. -ken,) het slokken :
het eten morst ; fig. morspot. —beren ,
Hid had het met de'nett slok binnen. *-, zoo
b. w. slorpend eten gelijk eenden, ganzeu ,
veel als men op eens slokken kan , teug :
Een slok wijn , water, ienever,
varkens. enz. doen : De varkens slobberen
keel; het
de spoeling uit de zeunie.*-, van menschen,
naauwe gedeelte van iets , b. v. De slok van
slorpen : Heeft hij gem' lepel , dat hij de
een sekreet , van een' schoorsteen.
m. en
yr. fig. gemeenz. slokop. —achtig (-er,
soep slobbert?
ongescilikt met een' lepel
slordig met iets te werk gaan.
eten ;
-st,) by. en bw.
—bering , y r. het slobberen; hetgene zich
yr. —darm m. darm , waarin wij door
last slobberen ; inzonderh. he t zjeleiachtige
eten en drink.en de spijzen brengen.
rn, cn
(-er, -st,)
ye. fig. gidzigaard
gedeelte van vischkoppen.
o. (des -s,
by. en bw. onziudelijk , morsig.
mrv. -s,) verkleinw. van slok ; inzonderh.
geni eenz. teug sterken drank : Willen we
y r. zie bet min:goede,doch meest gebruikelijke
hier niet een slokje nernen? —hen , b. en
Slopkous.
Slodde ,
en yr. (van den -, mrv. -n,)
o. w. met El., slik.ken. doorzwelgen: 1- k kon
sloddervos. —tier , rn. en yr. (des -s, mrv.
het niet slokken. —ker,9 m. (des -s, sari'.
-s,) sloddervos. —rachtig . , ( -er, -st ) b y ,
-s,) die slokt ; fig. Een slokker, Een goede
slokker, eerie goede ziel , een zachtaardig.
en bw. slodderig. —rbroek , Yr. te wijde ,
wijd om het
sloop,) , vraat ; van bier fig.
brook. —rem , o w. met
mensch.
lijfhangen Dat kleed je sloddert haar om
schuirnlooper. —king yr. —lust , m.
--anoes in. en
vraatzlicht
het lii/ —rhouts , vr. slodderkous. -rig,
yr. (van den -s, sum -zen,) —op ,
( -er, -st,)bv en bw. slordig. —righeid, y r.
en yr. (des -s, rnrv, -pen,) die alles opslokt,
—rkleed , o. te wijd kleed. —rkous,
m. en yr. slordige
vraat, vreter, vrectster, gulzigaard. -zucht,
y r. te wijde kous,
man of vrouw.
vr. siok I ust.

Sloeg, vent. tijd van slaan.
Slommer, in. (des -s.) beslorninering , war-.
Sloep , y r. (sari' . -en,) een ligt vaartuig van
boil : De arme vrouw blijit in een' vreeseten minste vier riemen , dat ter dienste van
een schip wordt gebruikt en , ligter en smaller dan eene boot , gemeenlijk ook tot zeilen
ingerigt is. —tie, o. (des -s, mrv..s,) verkleinw. vary sloep. —ineester m. die

lijken slommer zitten. Gelijk in sommige
streken slommeren (Eloogd, schlummern)
sluimeren beteekent , verstaat men onder
slommer aldaar sluirnering. —en (zie

I Slommer,)

enkel in samenstelling , tic
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Stout
neslommeren.—ii, —ing, yr.
beslommering.

Slump, yr. (mrv. -en.) morsig vrouwmensch : Zij is eene regte stomp.* m. (des
-s, mrv. -en,) gemeenz. in sommige streken ,
groote hoop, boel,rnenigte:.Hij had een' slomp
geld bij zich. Er ligt nog een heele slomp
bout , turf aardappelen in den kelder. Zie
ook Itompslomp. —achtig, (-er,
-st,) by. slordig morsig. —achtigheid,
yr. —je, o, (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
slomp.
Slond, veal. tijd van slinden. —e, yr. (mrv.
-41,) slindkolk , draaikolk ; in Gelderl. en
elders, - schort: Die morsbeer heeft nova eene
slonde voor.
Slonk, veal. tijd van sunken.
Sloes , yr. (fferv. - en,) havelooze sloerie : Wat
ziet die slons er afzigtelijk uit in sommige streken , schort, sloof. —achtig,
(-er, -st,) by. en bw. have/oos slordig, vuil.
—aehtigheid , yr. en , o. w. met
H., enkel in : Met iets slonsen , iets versionsen. —je o (des-s, mrv. -s,) verkleinw. van
slops ; inzonderh. dievclantarentje.
Sloof , yr. (mrv, -yen.) voorschoot: Doe
eene andere sloof voor. vrouw , op
wie in eene huishouding al les neerkomt, fig.
sukkelaarster , vrouw die met vele moeijelijkheid to kampen heeft en daardoor
medelijden opwekt : Die arme sloof ,
Iwe zeer beklaag ik Naar lot !
aelttig (-er,
by. en bw. die veel
slooven moet; dat veel slooven eischt. -aehtigheid, yr. —je o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van sloof.
Stook, veal. tijd van sluiken.
Sloop , veri. tijd van sluiken.
Sloop , yr. (mrv. -en,) overtrek van een
hoofclkussen : Illoeten er schoone sloopen
om?
Sloopen , b. w. nitcen doen en afbreken :
Alen sloopt schepen , huizen , vestingwerkcn ; fig. aan zich brengen, in bezit nemen ,
Leh toeeigenen: llij wed den boedel aardig
e sloopen. —er m (des -s, mrv. -s.)
—graag , m. en vr. (des -s, mrv. -ageri,)
die gaarne sloopt slooper, Yr. (mrv.
-en.) (Sloopje, o. (des -s, par -s,)
verkleinw. van sloop.) —naget, m.
nagcl van lets, dat gesloopt wordt : Wat
u, il hij met al die sluopna6, els doen?
—ster, vr. (mrv. - s )
(Moor, yr. (mrv. -oren,) sloerie. —tje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw , van sloor.
Sloot, veal. tijd van sluiten.
yr. (mrv.
-en,) watergracht , die het eene land van
bet andere afsluit , zonder dat over 't aigemeen bet water zich met andere wateren vereenigt , (zie eater togtsloot) : Hij
viel in de sloot en verdronk. Lene drone
sloot. Sprw. Van den wal in de sloot

Slot
raken , van den regen in den drup komen.
Iemand tan den wal in de sloot helpen
eery ' ongelukkige nog ongelukkiger maken.
— en , b. w. met slooten doorsnijden , om
het water of te leiden. *-. o.w. met 11., slooten
graven: W ij zullen morgen beginnen te
slooten. o, verkleinw. van sloot en
slot.
Sloopen o. w. met 1-1,, zwaar (en morsig)
werk verrigten , hard werken : Hij slooft den
gansehen dog. b. w. door slooven in
zekeren toestand brengen : Zich tnoede
slooven.
Slop , o. (des -s, mrv. pen,) sluiphol; naauw
steegje ; naauwe doorgang ; straatje, dat geen'
doorgang heeft; in boerenwoningen opening ,
waardoor men hooi , koren , enz. naar bovea
brengt.
Sloplkous,vneen beenbekleedsel, dat over de
kousen wordt geknoopt, zie Slobkous.
Slordig, (-er, -st,) by. en bw. haveloos , onordelijk . slodderig. Een slordig wijf; Slordig weer. Een slordig geschreven werk.
--held, yr. (mrr. -heden.) —lijk, bw.
Sloren , zie Sleuren.
Sloop , in. (des -s, mrv. -en,) het slorpen ;
zoo Yeel men op eens slorpt: Neem er om het
andere uur een' slorp van. —drank, m.
drank , welken men slorpt. —ei, o. dun ci ,
dat men slorpt. — en , b w. (een vocht) met
half geslotene lippen in den mond halen :
Het is al te beet, men kan het ter naauwer
nood slorpen. --er, m. (des -s,
—ing, yr. —ster, yr,
-s )
Slot , 0. (des -s, mrv. -en,) een ding, hetwelk
skit, inzonderh. aan deuren , kasten enz. :
Is er geen slot op die deur ? Laat een nicuw
slot aan deze deur waken. * dat gedeelte
van een schietgeweer,, hetwelk client om bet
of te schieten: Bet slot van een pistool„ -,

het besluit van iets: Het slot eener redevoering , eener rekening ; fig. Ten slotle , eindelijk. B ij slot van rekening , ten
laatste. Er is slot /loch val aatt,lieL zolidor
orde or samentiang. Geen slot aan het 11)f
hebben, loslijvig zija. ietnand een slot arm
den mond werpen , hem tot evi:jjeri bronjen.
, versterkt kasteel : Het slot van Mai den.
*-, woonplaats van een aanzieid:jk mat! : Wie
woont op of in dat mule slot?o.
laatste hewijs.

—emaker,

, 0 laatste
rn. smid,die zich hoofdzakelijk

met het rnaken van sloten bezig
—entakerij, vr. (mrv. -en,) het maken
van sloten ; werkplaats van den sloternaker.

—emakersannba,cht, —em.aliersbedrilf,—esnakersheroep,
o. —emakersdoePzter vr. —ein.akersgereedsehap , 0. -esnatiersjongen, m. —einakerslinecht
—emakersieerliag,m.-emakersvrouw , yr. —emakerswe-
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duly , vr. —ematterswerk, o.
—emalterszoon, m. —gang , m.
zeker deel vat, eon seltip. —gat , o. sleutel-

Shalt
-s,) die sluimert. —aciatig,hv. sluimerend,
naar eene sluimering gelijkende. —en, o.
w. met It, van eene ligten slaap bevangen zijn:
Hij sliep niet, dock sluimerde enkel. —ig,
zie Sinitneraeittig. —ing, Yr. - oog,

gat ; schecpsw. gat in den voet der steng,
waardoor het slothout wordt gestoken.
o. sluimerend oag.
—gevolg, o. gevolgtrekking.
m. beer van eel', slot. — p out, o. sterk Sluip , vr. het sluipcn ,enkel in : Ter sluip,
ter sluik , heirnelijk, WC) naderden hun ter
vierkaet Lout of ijzer , dat men door het slotsluip. —dettr, vr. geheirne deur, waargat scbuift. —ijzer, o. zeker ijzer op een
nitvlugt ,
door men wegsluipen kan ;
schip. —je 0. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
achterdeur. ongel. o. w. met Z., (ik
van slot, anders slootje. mklank
sloop, geslopen ,) zich zaeht en beimehjk
der laatste lettergreep. —Winker, rn.
voorthewegen of zich crams been begeven :
—medeltlinIter, m. , vr.
Er slopen een paar dieven in huis. De vent
plaat van een' geweerslot. —regel, rn.
sloop door den tuin naar het bosclt. —er ,
laatste regel ; fig. grondregel. —coos,
m. (des -s, mrv. -s,)die sluipt: tlij is een regte
yr. van een gewelf, roos. —schroef,
sluiper , hij is iemand , diet, men niet vertrouy r. schroef aan een slot. —poort, yr.
wen kan. spijkcr met een' kleinet, kop
poort vat, een slot. —rede, yr. sluitrede.
duiker ; wegsluiping , als : Een' s lui per met—steen, m. sluitsteen. —vast, by . dat
ken , wegsluipen ; van school gaande kinderen,
met een slot gesloten kan worden. —verbozie Sluipertje. —ertje , o. (des -s
ren, in. (des -s, mrv. -s,) gernecnz. ongefury. -s,) verkleinw. van sluiper ; inzonderh.
bonden mensch. —vers, o. laatste vets ;
van schoolgaande kinderen : Len sluipertje
referein. - vottnis, 0. eindvonnis. - voogd,
makett heirnetijk de school verzuimen.
m. bewaarder van een slot. —voogdes
—haven , yr. verborgen haven , waar
yr. vrouw van den slotvoogd. ,
men zicli versehuilt. —hock , m.
yr., —voogdijschap, vr.ambt van slotHock. —hoer , y r. heimelijke hoer , stilie
voogd. —voogitin, yr. slotvoogdes
hoer. --hot, o. hot, waar men zich ver—werk , o. sloten , —woord,
schuilt- —koorts, yr. eene koorts, welke
o. woord ten besluite , laatste woord.
de gezoudheid en het levee allengs ea on—zang, m. laatste zany.
rnerkbaar ondertnija. —moord, m. heisluijer m (des -s. mrv. -s,) stuk van eene
melijke moord. --moordenaa,ar ,
ligte stof,, dat op onderseheidene wijzet, door
—moortier, m., rnoordenaarvrouwen gedragen wordt Zij droeg een'
ster , y r. die heirnelijk verrnoordt. —pad,
groenen sluijer, wegens de zwakheid van
0. geheim pad. — ,tveg, rn. geheime weg.
hare oogett.*-, hunter , rouwbaud ; hand tot
—swijze, bw. ter shill).
ondersteuning van ceo' gewonden arm: litj
droeg zijn' arm in een' sluijer ; fig. hctgene Minis , yr. (»Irv. -zen,) waterkeering , die naar
believer, geopend err gesloten kat, worden ,
tot bewitnpeling van iets dient , dekmantel ,
zie ook Sp o i ; inzoolerh. eerie zoo:lanige ,
masker , sch:jn : Order den sluijer van bewelke bet water ten ininsto door twee paar
droy. De waarkeid zijn' slaijer
. ontrukken ,
openslaande deuren op:toudt en gesehikt is ,
haar aan den dag brengen . —en , b. w. Ind
om vaartuigen door to i g en : Irtj voeren de
een' sluijer bedekken : Het hoofd sluijeren.
slues door. "-, in Amsterdam, steenen brug.
Een digt yesluijerde dame ging voor maj
— balk, in. —bedding, yr. —deur,
uit. —tje o. (des -s, tnrv. -s,) verkleinw.
yr. —geld, o. geld, dot men voor het doorvan sluijer.
varen eeuer slues betaalt. —je, 0. (des -s,
Sittik, yr. sluiking , enkel in : Tcr sluik ,
mrv. -s,) verkleinw. van sloes. , yr.
steelswijze , in stilte , heimelijk. (-er, -sL,)
(mrv. -zen-vol.) —Wachter, m. die met
by . van bet hoar, re lit nederhangende :
bet opzigt over eene . sluis twiast is.
weinig gebrtuk. stank Eene
Sluik
sluike ntiddel. ongel. W. (ik stook, *Stnitappel, rn. Cell lands wijze doorgesneden appel.-band, m.b.ind,welke ter sluigesloken,) ongemerkt verrigten ; imonderh.
ting client. --ben ,vr sInitmand.—boom ,
smokkelet, :Zoo de belastingen ligter waren,
In. boom ter slotting van eel,' ingang, b. v.
zou er minder gesloken worrier,. o. w.
van eerie haven, --Moos, y r. doos , welke
met, H., overspel bedrijven. —er, m. (des
gesloten kan bw. ten slate.
-s, mrr.-s,)stnokkelaar ; overspeler. - erij,
Het is een slecht woord en riekt wat sterk naar
y e. (mrv. -en,) smokkelarij, overspel. - haneen germanismus -schliesslick. onyel.
del, m. smokkelhandel. —handeiaar,
b. w. (ik sloot , gesloten.) toedoen digt mam. smokkelaar. —Iteid , yr. —ing, yr,
ken, met een) grendel , eene Mink, een' wer—spit, yr. zekere spit. ster , yr. (mrv.
vel een' boom, slot , enz. : Sluit de deur.
-s.)
Den mond sluiten , hem digt doers ; fig.
Sluimer, m. (des -s,) het sluimeren.—aar,
remand den mond sluiten, hem tot zwijgen
mrv. -sr ) —aarster,vr. (mrv.
m. (des
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brengen. De oogen sluiten, ze toedoen ; fig.
De oogenvoor iets .sluiten, het niet willen
zien of erkennen. Een' brief sluiten , hem
digt maken ; ook : hem eindigen. Eene vergadering sluiten, eindigen. Een' kring
sluiten , zich in een' kring scharen. De gelederen ze digt opeen dringen. Een
hek sluiten het toedoen; fig. Het hek sluiten,
de Iaatste zijn. remand in banden sluiten,
hem daarin kluisteren. Een' koop sluiten, d.
aangaan. Eene rekening sluiten, opmaken.
Men sluit een verdrag, een verbond , de
vrede , een huwelijk, wanneer men dat alles
tot stand brerigt. *-(zich) , w. w. als : De
oesters sluiten zich. Sommige bloemen
sluiten zich des nachts.*-, met onderscheidene voorzetsel in meet of minder afwijkende
beteekenissen , als:1.)aan, als: Een' razende
aan den muur sluiten, hem met eerie keten
daaraan vastleggen ; 2.) buiten , als: Buiten
de deur sluiten, de deur sluiten en alzoo
verhinderen, dat iernand binnen kome; 3.)
in , als : lemand in eene kamer sluiten,
opsluiten ; 4.) voor, als duct de oogen
(is willens blind) voor het slechte gedrag
zijner kinderen. le:nand de deur voor den
netts stuiten.*-,o. w. met H., toegaan; Deze
deur sluit niet. De kool, De salade beg,int te
sluiten, de bladen voegen zich te zamen ; lig.
passen , voegen : Deze roksluit goed. (lw rok
sluit niet , is te wijd. A g a, In of Op iets
sluiten, zie Lassen. Dat sluit niet, dat
is ougerijmd. —er, m. (des -s, mrv. -s,) die
sluit; inzonderh. cipier. —gat, o. gat,
waarin iets sluit. —geld , 0. geld , dat voor
het sluiten en ontsluiten eerier gevangenis
wordt betaald. —hek o. hek, datmet een
slot gesloten worth. —hengsel o. henp;sel met een scharnier. —ing,vr. (mrv. -en,)
het sluiten ; sluitende kieederen; middelen
om te sluiten, sloten, slotwerk zou gaurne
eene betere sluiting hebben. —klinker,
m. sluitende klinker,, slotk:inker. —kool,
y r. kool, die zich sluit, b. v. kabuiskool.
—krop m. geslotene krop. —taken ,
o. laken , dat eerie kraamvrouw na de bewailing om den buik wordt gedaan. —letter,
vr. Iaatste letter van een woord of sylla be.
--wand yr. matid met een deksel, welke
veelal met een hangslot worth gesloten.
—medeklinker, m. —rede yr.
syllogismus ; slot eerier rede. —regel, m.
—rij 9 0. —spier , y r. sluitende spier.

Sinak
voorwerp van smadinp;: fl y was de smaad
dier zinneloozen. —held , y r. smaad.
-naam, m. beleedigende naam. -rede,
yr. smadende rede. —schrift , o schimpschrift. —step y r (mrv. -s,) die smaadt.
—taal, yr. beleedigende taal. -woord,
o. beleedigend woord.

Smaak, m. (des -5, mrv. -aken,) een der
vijf zintuigen , het vermogen om te proeven :
lk ben zoo verstopt , dat ikreuk nosh
smack heb ; fig. het vermogen om zaken van
kunst te schatten en te beoordeelen, kunstsmaak Een man van smaak. Bij bezit veel
smack. Zich met smaak kleeden. Die tutn is
met reel smaak aangelegd.'"-, wijze, manier,
mode :Naar Ken nieuwsten smaak. *-, wat
het smaakvermogen aandoet ;;, Er is weinig
smack aan die appels. trek, genot ,
lust : lets met smaak nuttigen. Smaak in
jets vinden.Smaak voor iets krijgen. Is het
naar uw' smaak? Met iemands smaak
overeen komen. —je, o. (des -s,mrv.-s,)
verkleinw. van smaak; inzonderh. hedorvers
smaak : Er is een smaakjen aan datvleesch.
—vermogen, o. zenaw, yr.
Smaaldicht, o. beleedigend dichtstuk,
schirnpdicht. —rede, yr. beleedigende
rede. —schrift, o. schimpschrift. -ster,
yr. (mrv. -s.)
Smacht y r. (men. -en,) weleer, argesneden
buik van eery' haring als proefje; bijna verouderd , smacking, honger; van hier: fig. Op
de smacht loopen, op de klap loopen. —en ,
o. w. met H., door hanger of Borst verteerd
worden , hevigen honger , durst, enz. iritstaan: Ik smitcht van dorst , hitte ; fig. Naar
iets smachten , sterk naar iets verlangen.
—end , (-er, -st.) b y . een sterk verlangen
uitdrukkende : Een smachtend oog. Smacktende blikken ; hetgene doet smachten :
Smachtende hitte. *- , door bitte als uitgedroogd: Smachtende tong. —erig (-er,
-st,) by. zeer hongerig of dorstig; hetgene
doet srnachten , stikkend ; hehoeftig ,
haveloos: Hij ziet er smachtertg nit -ling,
yr. —lap , m. , gerneenz. acme dromrnel

_looper m. gerneenz. tafelschuimer
—loopster yr.
Smadelijk -er. -st,) b y. en bw. smaad
veroorzakende , beleedigend , lionend —elijkheid, IT. —en, b. w. iernand op eene •
honende wijze beleedigen : leder :ma idde
hair. —er m. (des -s, nice. -s.) —ig , zie
Srnadelijk. __ring, yr. het =laden.

—steen,m.—ster,vr.(nirv.-s.)—stuk,
o.—vers, o, slotvers.
Smak, y r. naarn van een beestergewas
Slurf, yr. (mrv. -en) snavel van den olifant.
Zuid-Europa.
Slurp, enz., zie Slorp enz.
Smak, yr. (mrv. -ken,) een van onderen plat
Sluw, (-er, -st,) by. en bw. behendig , g eslekoopvaardijschip.
pen , listig , loos: Een sluwe vent. De sluwe Smak, m.(des-s, mrv. -ken,) zeker geluid.
lasterzucht. —hei d, yr.
dat ontstaat , wanneer men de natte lippen ,
Smaad, m. (des _s,) het smaden ; smadende
de tong en het gehemelte snel samendrukt,
woorden of daden ; remand smaad aandoen.
zoo als sornmige lieden bij het eteri doe!'
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gedruiseh van een'zwaren val , van een' worp, I grootelijks behelpen.-heid,vr. (Sirnaling
y r. het smalen.) --karat, yr. smalle kant.
stoot , enz. ; de worp of stool. zelf: llij heeft
-ligheid, y r. smalheid.(Smalt,vr. zekere
een' smak vooruit , mag bij het dobbelen eon'
blaauwe verw,, welke door smelting uit !cobalt
worp meer doen , dan de andere spelers.
verkregen worth.) —te, vr. (mrv. -n,)smalIria,kelijlk,(-er,-st,) b y . en bw.met smaak :
heid ; bet smalle gedeelte van lets: Op de
Ik wensch u smakelijk eten. Eet smakesmalte van den weg kwarn ons eene postlijk. Zie hem Bens srnakelijk rooken.
koets tegen. —tiende , y r. smal le tiende.
welsmakende : Smakelijk vleesch ; fig.
A emeenz. Een smakelijke broeder , eon Smaragd , (de steen,) m. en ,,(de stof.) o.
(des -s, inn. -en,) een edelgesteente van eene
vrolijke broeder. Dat meisje ziet er smake—eliikmeer of minder donker-grasgroeue kleur.
lijk uit , ziet er aannemelijk
heid , Yr. —eloos , (-zcr, -ste,) by.
—en, oaverb. by.
zonder sonaak,onsmakelijk; fig. zonder kunst- Smarotsen, o. w. met H,, ongenood opeen'
maaltijd verschijnen. Men zou bet thans.al
smaak : Len stnakeloos gebouw.—eloosligt:voor eon germanismus houden. --er,
held , y r. en , b. w. proeven doch
weinig in gebruik ; fig. genieten : lk heb er
m. (des -s, atm •s.) —ter , y r. (Inn.
peel genoegen qesmaakt. *-, ondervinden :
-s.)
Den dood smaken. Droefheid smaken. *-, Smart, y r. (mrv.-en,) de ona angena me gewaar.
wording , die een levend wezen bij de eene of
o. w. met H., het smaakvermogen aandoen :
Die wijn smaakt :our. De kool smaakt
andere werking op zijn ligchaam ondervindt:
aangebrand. Het smaakt naar roet.
Smart lijden. Van pijn en smart kerrnen.
4-, ontvelling achter de ooren en in de liezeu
bet smaakvermogen aangenaam aandoen
Smaakt u die soep ? Zij smaakt naar meer
van kleine kinderen ; fig. onaangenarne en
grievende zielsaandoening : Tot troost ire
d. gemeenz. zij smaakt zoo , dat ik er wet,
uwe smart. lk zit met smart op es te
nog meer van zou lusters. Daarop zal een
wachten , gemeenz. d. i. met ongeduld.
glas wijn smaken ; fig. bevallen , bebagen :
Dat antwoord smaakte hem in geenen deele.
—elij it , ( -er, -st,) by . en bw. met smart.
—elijkheid , y r....elloos, (-zer, -ste.)
Zulke verzen smaken mij niet. gelijken ,
by. weinig of niet smartelijk. -eloosheidt,
zweemen rieken: Dat werk smaakt naar
eene vertaling. Dat gevoekn smaakt cane
y r. alwezigheid van smart. —en , o. w. met
H., ontveld zijn : Mine voefen smarten. Het
ketterij.
Smakje , o. (des nzrzt...0 verkleinw. van kind smart, d. i. heeft smart achter de
ooren of in de liezen. *-, hartzeer of ziele.
smak. ken, o. w. met H., bij het eten smaksmart veroorzaken r Gij knot niet gelooken (zieSsnak)laten hooren, een smakkend
yen , hoe zeer uw verliesmij smart.—ig,
geluid voortbrengen : Kussen dot het
by. van kinderen, smartend. —lug , yr.
smakt. *-, b. w. met een' smak werpen
smart bij kinderen , wier liezen , enz. van
gooijen , stooten : Hij smakte hem op den
opperlsuid beroofd zijn. — oor, o. smartend
prond. o. w. met Z., met een' smak vallen.
oor. *-, in. en yr. kind, dat smart achter
—muil, m. en yr. die onder bet eten smakt.
de ooren heeft. —set , o. (des -s,) smarting.
—muilen, o. w. met H., (ik smakmuil ,
enz.,) onder het eten smakken. —tanden, Smeden , b. w. een rekbaar ligchaam , inzonderb. metalen, door middel van your en
0. w. met H., (ik smaktand enz.,) smakKamer rekken en bearbeiden,en op zoodanige
muilen.
wijze bewerken of voortbrengen : llzer ,.
Smal (-ler, -st,) by. oulings : klein, goring;
koper,, enz. laten zich smeden. Men stneedt
van bier nog : De smalle gemeente , de
hoefijzers , ankers , Wen, sabels , messen.
geringe sand. De smalle tiende , de kleine
Sprw. Men moet het ijzer smeden , terwijt
tiende. dat eene geringe uitgestrektheid
het beet is, men moot van de gelegenbeid
in de breedte heeft : Smal linnen , lakes ,
gebruik makes; fig. ontwerpen . verzinnenr
lint. Eene smalle plank. Een smal pad.
Men smeedtplannen , nieuz ystijdingen ,leu—biadig, by. —deel, o.onderdeel van
gens,nieuwe woorden.*., m. mrv. van smid.
een eskader. —deelen, b. w. (ik smaldeel,
—er, rn. (des -s, mrs. -s.) —erij , yr.
enz.,) in onderdeelen scheiden. —doek ,
(mrv.-en,) het smeden ; smidse. —ig , zie
0. soort van linnen, dat geringer is dan breedSmijdig.—ing , yr.
doek ; fig. Het is seen smaldoek , het is
Smeedbaar, b y. dat zich laat smeden.
niet genng , 't is geene kleinighcid.
—baarheid , y r. --bak , m. koelbak
o. w. met H., zijne ontevredenheid
van een' smid. —..kunst, yr. kunst om te
door scherpe en beleedigende woorden aan
smeden. —ster, y r. (nzrv. -s-.) --work,
den dag leggen,(in sommigeistreken smeelen,)
o. smidswerk.
ais: Op iemand of iets smalen. —er
*Sin e g gruis , o. smidskolcn..
(des -s, mrv. s.)
alwalhans , m. schraalhans- Sprw. Smal- Smeekbede, y r. smeekende be& -dieht,
cf. —eling , in, en y r. (des -s, wry. -en,) die
bans is er keukemeester,, men moet er zich
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knee
ern iets smeekt: men bezige dit woord voor
suppliant. —en, b. w. op eene ootmoedige
wijze bidden : Om genade sme?ken. —er,
m. (des -s, mrv, ) —gebed , o. smeekbede.-erij , yr. (mrv.-en,) smeeking.-ing,
yr. (mrv. -en,) het smeeken smeekbede.
*Sineekolen , vr. mrv. smidskolen.
Smeekschrifto. ootmoedig verzoek in geschrift,request. - ster,vr. (mrv.-s.) - taal,vr.
smeekende taal. woord ossmeekend
woord.
Sumer , o. (des -s,) eene vette smijdige
zelfstandigheid, die geschikt is, one over lets
anders te worden gestreken : Die wagen moet
smeer hebben, zie ook Schoensmeer,
Wagensmeer, Schurfzalf, enz.
*-, vet om de nieren en aan de darmen van
slagtvee: De koe had niet meer dan negen en
veertig pond smeer. Sprw. Wat is het goed ,
dat een klein beestje ook seat smeer heeft !
een klein of onvermogend mensch mag wel
eenige trotschheid bezitten;fig.Op zijn smeer
( d. i. van het reeds gewonnene) leven.
acittig , by. naar smeer gelijkende.
—ader,, y r. vetader. —baar by. dat
gesmeerd kan worden. --Bak, m. bak ,
waarin men smeer heeft. m. vlekbal. —blad o. naarn eener plant, naar de
smerigheid der bladeren alzoo genoemd.
—bloem r. bloem van bet smeeerblad.
—bol m. zeker gebak , dat naar een'
olickoek gelijkt, doch in vet is gebakken ,
vetbol. —boom , m. naam van zekeren
bocm.—borstel, m. borstel, waarmede
men smeert. —buik m. onderste gedeelte
van den buik. m. en yr. dikbuik --bus,
vr. smeerdoos. —der m. (des -s, mrv. -s.)
--dons, y r. doos met of voor smeer. *-, m.
en yr. fig. vuil mensch. —goed, o. smeersel , hetgene dient om te smeren. —kaars,
y r. talkkaars , vetkaars. —kalk m. strijk
kalk .—kruid 9 o. een gewas, dat in bet
wild groeit , b.v. wolverlei. --k -wart, m.
—lap , m. vetlap ; fig. gemeen w., !age
vuile kerel. - maand, y r. slagtmaand.
—pot , m. vetpot , pot, waarin men smeer
beat. —puist, y r. vetpuist. —schoen,
m. schoensmeerder ; fig. vleijer. —schoenen , 0. w. met H.. (ik smeerschoen , enz.,)
vleijen , flikflooijen. set , o. (des -s, ?Fire.
-s,) datgene, waarmede men smeert ; in de
geneesk. liniment. —steen , m. steatites.
— ste p , Yr. (mrv. -s.) —strnik , m.
smeerboom. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van smeer. --Oak, —vlek , yr.
vetvlak. — wortel, waalwortel, woudkruid , St:Janskruid. —zalf, yr.
*S meet , m. (des -s, mrv. -eten,) in sommige
streken, worp: Een' smeet wells, zoo ver men
met een' steen kan smijten. *-, veil tijd van
smijten.
Smelt, yr. (mrv. -en,) een vischje , zandaal.

Saila
Nmeltbaar, dat gesmolten kan worden.
—baarheld, yr. — en, ongel. o. w.
met Z., (ik smolt, gesmolten,) van eerie vaste
stol in eene vloeibare overgaan : De sneenw
smelt in de warinte , het metaal in het vuur.
Is de boter al gesmolten? verteerd
worden ; fig. In tranen smelten. *-, b w.
vloeibaar maken : Men smelt vet, toter,
inetalen ; fig. lernands hart smelters, verrijp maken; mengen,doen
teederen,roeren.
samenvloeijen : De kleuren ineen smelters.
—er , m. (des -s, vim —erij , yr.
(mrv. -en,) het smelten; plants, waar metaal,
enz. gesmolten word t. —ing , y r. - kroes,
m. kroes ter smelting van metalen enz.
—oven, m. oven ter smelting van ertscn.
Smeren, b. w. eene smijdige zelfstandigheid
over iets heen strijken Boter op het brood
smeren ; fig. lemand honig ova den mond
smeren , hem vleijen. iets met eerie smijdige zelfstandigheid bestrijken: Men smeert
brood, een' wagen, schoenen ; fig. remand
de handen smeren , vullen. remand de
ribben smeren ,hem afrossen. De keel lustig
smeren, braafdrinken. Dat smeert de borst,
dat is verzachtend voor de Borst. Die os zal
wel smeren, d. veel smeer opleveren. Sprw.
Dat smeert den pot , dat is voordeelig. *-,
smerend voortbrengen : Men smeert pleisters , boterhammen. *-, bemorsen : Smeer
uwe schort niet aan den muur.
&merge', m. (des -s,) zekere ijzersteen,
amaril.
Smerig , (-er, -st,) by. en bw. met smeer
bestreken of bezoedeld ; fig. vet , voordeelig:
Een smerig ambt. morsig , vuil Zane
handen waren smerig.—heid , vr.—lijk,
bw.
Smering, y r. (mrv, -en,) het smeren
smeersel.
Smert , enz. zie Smart , enz.
Smet , y r. (nary . -ten,) vlek , waardoor iets
bezoedeld wordt ; fig. lemand eerie smet
aanwrijven,iemands goeden naam bezwalken.
•—achtig, (-er, -st,) by. dat ligt smetten
bekomt. -je , o. (des -s, nary. -s,) verkleinw.
van smet. —lijn , y r. slaglijn. —telijk ,
zie Besmettelijk. —teloos, ( -zer ,
-ste.) by. onbesmet, zuiver, rein , vlekkeloos.
—ten , b. w. smetten op of aan iets
brengen , bemorsen: Gij hebt a aan den pot
gesmet. *-, o. w. met H., smetten aannemeu
of ontvangen : Deze stof smet ligt. —tig,
zie Smetachtig.
Smeulen, o. w. met H., vuur gevat hebben
en eenigszins rooken , zonder te vlammen :
Het vuur ligt te smeulen ; fig. Er smeult
iets onder de asch , er is in 't geheim jets
gaande, er brouwt iets. Er smeult sedert
lang eenevreeselijke samenzweringe—Ing
yr.
SMid m. (des mrv. smeden,) handwork
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Smid
man , die metalen, inzonderh. ijzer bewcrkt
of smeedt, daarvan allerlei benoodigdhaen
maakt : Brertg de tang naar den smid ; zie
de samengestelde Ankersmid. Goad-

smid Uoefsmid liopersmid
enz.; fig. in scherts, die jets antlers dan
metalen voorwerpen maakt, b. v. pruikesmid,
leuyensmid. —s, yr. (mrv. -en.) werkplaats
van een' smid. –saanbeeld o. –sbaas, m. -sbak, m. koelbak -sdocitter,, yr. —se , yr. (rnrv. -n,) smids. –s-

gereedschap o. –shaard m.
–skamer, m. –sjongen, m. –skneckt, m.–skolen, yr. tnrv. smeé-

gruis, smeékolen , d. gruis of kolen, waarvan zich de smid bedient, om het ijzer
gloeijend te makes. —soven , m. -sstal,
hoefstal. stang , yr. –svrouw,
S
vr. –swater, o. koelwater.
d war , yr. –swerk , o. –swinkel 9
m. werkplaats van een' smid. —szoon m.
Smieg, Smiegjes zie Smijdig.
Smient yr. (trim -en,) soort van eendvogel,
spekeend ; fig. een mager , schraal mensch.
Srnijdig, (-er, -st,) by. dat ligt gesmeed
kan worden ; lenig, buigzaam. —en , b.
w. smeedbaar maken ; lenig maken ; fig.
verzachten. —Amid, yr.
Sniljt yr. (mrv. -en,) tuuw onder aan bet
fokkezeil, enz., hals. --en, onyel. b. w. (ik
smeet , gesmeten ,) werpen , doch minder
deftig : Men smeet hem op den yrond. Het
buisraadwerd op de straat yesmeten.
smijtend treffen of raken: De knaap smeet
hem met een' steen op de borst.*-, o. w. met
II.,van paarden:4chteruitsmijten,slaan.-er,
m. (des -s. mrv. -s.) —ster, yr. (rare. -s )
Nulls, yr. (wry. -sen.) —se , yr. (nir v. -n,)
smidse.
Smodderen , b. w. in sommige streken,
smetten , liemorsen. —derig (-er, -st,)
by. en bw. vuil, morsig. —dermuil,
en y r. die zich den mond aflikt. -dermuilen , o. w. met IL (ik smoddermuil, enz.,)
zich den mond aflIkken. —dermuiltje ,
o. (des -s, wee. -s,) verkleinw. van smodder--dig , sig, zie Smodderig.
Smoel, (des -s, mrv. -en.) gemeen w.,
mond (van eel)* mensch) : loud uw' smoel.
—tje o (des -5, mrv, -s,) verkleinw. van
smoel ; inzonderh. in : Bat is een aardie,
smoeltie , bakkesje.
-ken,) zie Smuk ;
*Smok m. (des -s,
in sommige streken , kus.
Smokers, o. w. met H., smook of rook van
zich geven : Het sniookt er geweldig. b.
w. doen rooken: Tabak smoker. —er, m.
(des -s, mrv. -s.) —erig (-er, -st,) by. vol
smook.—erigheid, vr. —ing, vi
e Smokkel (des -s,) bet smokkelen ,
smokkelhandel; gesmokkeld goed : Bad hij
ook swokkel bij zirh? —aar, m. (des -s,

Smou
mrv. s,) kleine dief ; sl uik handelaar ; smok-

ketschip. —aarster, yr. (mre.-s.) —arij, yr. smokkelhandel. — en, b. w.
bedektelijk naar een onregtvaardig voordeel
trachten in het spel ; stelen , dieven: De
kleine Jan bee ft wedr een pear appels
gesmokkeld. 3"-, inzonderh. goederen in• of
uitvoeren , zonder de belasting te voldoen ;
ook verbodene waren in- of uitvoeren,
sluiken : Men heeft gisteren lien eaten wijn
gesmokkeld, in de stad gesmokkeld, nit het
land gesmokkeld.' -, 0. w. met H., smokkelhandel drijven. —goed, o. gesmokkeld
goed. —kande', m. het smokkelen,
smokkelarij.—ing, yr. —jenever, m.
gesmokkelde jenever. kroeg yr.
kroeg, waar smokkelgoederen worden venborgen.-sehipo.-vleeseho.gesmokkeld
gesmokkelde
vleesch.-waar, vr.
wijn. —zout 0. gesmokkeld zout.
*Smokken, b. w. in sommige streken,
kussen , zoenen.
Smook, m. (des -s,) nitwaserning van
brandende , doch inzonderh. van smeulende
voorwerpen : Het yansche huis is vol smook.
o. gat, waardoor de smook uitgaat ;
fig. smokerig vertrek.
Smoorder, m. (des -s, mrv. -s,) die smoort.
—dronken,bv. fi eh cel dronken. -"met,
bv. stikkend heet. —knit , m. enkel in fig.
gemeenz : Van zijn hart seen' smoorkuil
maker: , rond voor de waarheid uitkomen.
—lijk bw. om te smoren of to stikken ;
doch enkel fig. in : Smoorlijk verliefd , door
en door verliefd. —pan, yr. gesloterie
stoofpan. —pot m. —ster,9 yr. (mrv. -s.)
—vol by. vol om te smoren.
Smoren 0. w. met Z., verstikken , stikken :
Het is om te smoren. Bet kind is onder het
bed gesmoord.Er is geene lucht in'tvertrek,
men smoort er haast, het is om te
eene digt geslotene pan of pot gaar
yen: Wat staat er op het f ornuis te smoren?
kw. doen stikken: Men heeft den razende
onder een bed gesmoord ; fig. In, de geboorte
smoren , jets in den beginne tegengaan en
alzoo doen mislukken. Zijne woorden op de
tong smoren.*-,in eene digt geslotene pan
gaar maken: Een gesmoorde lamsbout.
Gesmoord kalf svleesch. —ing , yr.
Smots yr. (mrv. -en,) gemeen hoerhuis;
gemeene hoer. —en , b. w. veil maken ,
bemorsen. —ig (-er, -st,) bv. vuil ,
morst. —je 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van smots.
Smous, m. (van den -, Inn/. -en,) veraehtelijke benaming van een' Hoogduitsehen Jood:
Loop keen , Smous ; fig. sehagcheraar,,
bedrieger. —acittig , ( er, -st,) by. en bw.
bedriegelijk. —en , o. w. met H., scitagcheren , bedriegen. —enaard,m. —er,
)
—erij yr. (sari'.
m. (des-s, mrv.
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—etaal Yr. -- ewinst , yr. —je
o, (des -s,rnrv. -s,) verkleinw. van smous.
Ilitnout o. (des -s,) uitgesmolten vet ; inzonderh. dat, hetzij van runderen of varkens,
hetwelk de landlieden des winters, in plaats
van boter, op het brood smeren : Wat lust gij
liever op het brood, smout of boter ? *-,
zie Smoutwerk. —achtig , (-er, -st,)
b y . naar smout gelijkende; vet , vol smout,
smoutig , smouterig. --en , b. w. met smout
bestrijken; smout in lets doen, —erig

—ig zieSmoutachtig. —igheid,
yr. vettigheid. —peer, yr. eene soort van
smakelijke peer, die in den mond als vet
smelt, boterpeer. —werk, o. bij letterzett.
buitengewoon werk,dat voor hen voordeeliger
is , dan het gewone.
Smu ; g zie Smuik.
Smuigen 0. w. met if., jets in het geheim
doen; inzonderh. zich in 't geheim te goed
doen, snoepen.---er, m. (des -s,mrv.-s,)
smaller , snoeper; kleine keuken ; hoerhuis.
—ertje o. (des -s. tare. -s,) verkleinw.
van smuiger.
Smuik , yr. enkel in : Ter smuik, ter sluik.
Smuk m. (des -s,) opschik, tool. —ken
b. w. tooljen , opsrnukken.
Smul, yr. het smu l len , brasserij: Veelvan de
smul houden. Aan de smulgaan.*-, trek tot
smullen ; lig. trek tot onderscheidene andere
dingen: Ik heb daar Beene smul op.
morsjurk ; kind, dat zich besmult :Kom hier,
Smut laat ik u den mond afvegen.
— baard, m. smaller, liefhebber van
smulien. —broer , m. smulbaard. —dagen , m. mrv, slempdagen. —jurk , yr.
morsjurk. —len , o. w. met H., lekker eten;
fig. IN zal er van smullen , er van hebben of
lusten. *-, zich onder het eten hemorsen.
—ler,, m. (des -s, mrv. -s,) die smult;
lekkerbek. —letje , o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw, van smul. , (-er, -st,) by.
besmuld „ morsig. —ligheld , yr. -ling,
yr. —moer, yr. smulster. —paap, m.
eigenlijk smullende paap of priester ; doch
veelal fig. smuller, smulbruer. —vriend,
m. vriend van smullen, smulbro6r.
*Snaai,m. (des-s,mrv. -jen,)haal, trek , voordeel : Llij heeft een' snaai gemaakt. -j en ,
b. w. gemeeriz. bekomen, verwerven, krijgen.
-tje.o.(des -s, mrv. -s.) verkleinw, van snaai.
Snaak , m. (des -s, mrv. -aken,) kluchtig
mensch, poetsemaker , grappemaker ; meestal
fig. man, kerel vent , knaap snniter : if at
zei de sneak? Bet is een wonderlijke snack.
, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
snaak. —sch (-er, -ste,) by. en bw. Muchtig , grappig: Ben snaaksche vent. -- seltheld , yr. —shoofd, o. popje met cen
kluebtig gezigt.
Snaar,, yr. (mrv. -aren,) schoonzuster;
schoondochter ; bijwijr, bijzit.

Snap
Snaar , Yr. (mrr. aaren,) koord, hetz ij
van metaal of van saamgedraaiden darm ,
waarmee sommige speeltuigen worden bespannen : Snaren op eeneviool spannen. Er
zijn twee snaren b esprongen ; fig. De snaren
span nen, zich p,ereed maken. Alle snare':
22/1/ gespannen, alles is gereed. De snaren
stellen ,een snaarspeeltuig stemmen; fig. de
pijpen stellen. Eene sneer roeren, haar m
hewer; in g hrengen; van iets reppen. Over eene
en de zelfde snaar voortzagen, gestadig op
het zelfde onderwerp terug komen. —gezang, o. gezang van snarenspel verzeld.
—speeltuig , o. muziekinstrument met
snaren ; inzonderh. strijkinstrument , b. v.
viool. —tje, o (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van snaar. —tuig, o. snaarspeeltuig.
Snaauw , yr. (mrv. -en,) zeker vaartuig met
een' spitsen voorsteven. .m. (des -s, mrv.
-en,) het snaauwen: Die snaauw bevalt haar
_wat men iemand toesnaauwt; bits
woord of bitse woorden : Men hoort den
ganschen dag niets dan snaauw op snaauw
van hem. Hij wierp haar een' snaauw naar
het hoofd, naar de ooren. —achtig, zie
Snaauwerig. —en, o. w. met H.,
norsch of onvriendelijk spreken , graauwen.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —erig, (-er,
-st,) by. snaauwend : Een snaauwerig antwoord.1k trof nooit snaauweriger vrouw
aan. ....erigheid, yr. —Ater y r. (mrv.
-s.)
Snab , y r. (mrv. -ben,) verouderd , zie Sneb.
Snak, m. (des -s, mrv. -ken,) het snakken ;
snik , zie Snakken. —erij, yr. (mrv.
-en,)snaakschheid , boerterij. —ken, o. w.
met H., een sterk verlangen naar jets openbaren nit een hijgend ofsmachtend verlangen:
Bij snakt er naar, als een visch naar het
water.
Snap , m. (des -s, mrv. pen,) de daad van
snappen; fig. oogenblik: lk ben in een' snap
terug,.*-, gesnap, gebabbel : Gij hebt te veel
snaps, hat te veel aan den mond , praat te
veel. het snappen of happen naar lets: De
bond deed snap op snap. —achtig, (-er,
-st,) b y . tot snappen genegen , veel snappende. —achtigheid, vr, zucht tot snappen.
—ha,an m. vuurroer ; struikroo y er ; fig.
gemeenz. snaak , gast , kerel is een
wonderlijke snaphaan. —haankogel
m. —haankolf, y r. —haanloop
m.—haanschot o. —je, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van snap. —pen, o. w.
met Z„ met cen' snap verspringen Bet slot
snapte dig!. De haan is utt de rust gesnapt.
*-,mettl., den mond open doen om lets te
grijpen : 1Y ear lets snappen.*-, babbelen. 4's",
b.w. grijpen, vatten , iu zijne magt krijgec :
Men heeft den diet gisteren avond reeds
gesnapt. Men zal hem niet l.gt snappen.
—per 0 m. (des -s, mrv. •s,) die snapt of van

--830—

Nnap

Snee

snappen hondt : Hij is eenaardtp snapper;
fig. mond : (loud den snapper digt. —peril , yr. (mrv. -en,) gesnap. —pertie
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van snapper.
--reisje, o. klein reisje ; snoepreisje.
rn. (van den -,) eigenlijk een Hoogduitsch wooed (Schnapps), that's in sornmige
streken veelvukiig in gebriiik voor: sterke
drank, slokje, borrel : ilt gij een' snaps?
—ster, yr. (mrv. -s,) die snapt of van
snappen houdt. —stertje, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van snapster.
Snar (-der, ..st,) by. en bw. bits , vinnig ,
scherp : Wat is dat wig snar ! Het waait
nog even snar.
Sna,ren ynaker, m. die snaren miakt.
—sleutel, m. sleutel ter spanning en
ontspanning van snaren. —speelster 9
yr. die op ecn snaartuig speelt. —spel o.
spel op een snaartuig. —spelter, m. die
op een snaartuig speel t.
Snarig (-er, -st,) by. gemeenz. aardig ,
geestig , bekwaam, —beid , yr.
Snarrig, (-er -st,) by . en bw. snar. —righeld. yr. —8, yr. (mrv. -en ; ) graauw. Zie
Suers.
Snater m. (des -s, mrv. -s,) datgene ,
vaarmede men snatert , mond : !loud uw'
seater digt! Zij roert ham- , snater zonder
ophouden. —aar, m. (des -s, mrv. -s,)
babbelaar , snapper. —aarster, yr. (mrv,
-s.) (-er, -st,) by. babbelachtig,
snapachtig.—achtigheid, Yr. —bek,
m. en vs-. snateraar,, snateraarster. --en,
0. w. met H. , gemeenz. kakelen , snappen,
babbelen. ---ink; yr. —suet zie Snaterbek. —ster g yr. (mrv. -s.) —tie,
o. (des -s,
verkleinw. van snater.
Snavel m. (des -5, mrv. -s,) eigenlijk de
hoornige bek van een' vogel , neb sneb ;
thans meestal snuit van een dies-, inzonderli.
de slur!' van een' olifant ; fig. mond van cm,
mensch : Stop hem den snavel daarmede.
*., Hens : Zij heeft een' geduchten snavel.
—snel zie Snatersnel. —tie o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van snavel.
Suet', yr. (mrv.-ben,) neb (van een' vogel);
spitse voorsteven van een sehip ; snebsehuit.
—aal,m.aal met cell' puntigen kop.—be,
yr. (mrv. -n,) such. —betje , o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van suet). (-er,
-st,) by. en bw. fig. vaardig en vinnip; in 't
spreken , bits, snibbig , stlippig : floor dot
snebbige upijt Bens weer. -•bigheid, yr.
—sehuit,vr. schuit met eerie pnntige sneb.
Suede, yr. (mrv. -n.) het snijden Hij vertrok geen gezigt onder de snede; fig. Juist,
Wel of Regt ter snede, joist van pas, De
keizerlijke snede, zie Keizerssnede.
vermogen om to snijden , scherpte : Het
mea heeft zijne suede verloren ; van bier :
de snijdende kant De snede van het mes is

omgebogen. Een ones op de snede zetten ,
bet scherpen ; fig. De snede (fijnheid) van
't vernuft. *- afgesnedene kant : Een bock
verguld op snede. *-, gesneden opening of
wond : Hij had eene suede over het aangezigt ; fig. Eene snede in het gezigt krijgen,
eene zware beleediging ondergaan. *-, afgesneden schijf: Drie sneden brood ; van een
groot brood is het slechts eene halve schijf ,
zie Rundom. Eene groote suede ham.
*-, wijze van snijden : De kledrmaker heeft
eene goede snede , dat is, hij snijdt een
goed fatsoen, in welke beteekenis men tegen.
woordig dikwijls : Een' goeden snit (Hoogd.
Schnitt) hoort. snijding in een vers ,
cesuur,, zie Snijding. —eling, m. en
vr.(des -s,) kind door middel der keizerssnede
ter wereld gekomen. —ig, (-er, -st,) by. en
bw. wel snijdend, scherp; meestal fig. sehrander,, gevat : Een snedig oordeel.
vlug,
vaardig , handig , knap : Eene snedige
(veelal: sneege) deren. —igheid, yr.
Snee , zie Sneenw.
Saee, zie Suede.
Sneed, verl. tijd van snijden.---je , o. (des
-s,mrv. -50 verkleinw. van snede.
Sneeg , (-er, -st,) b y . en bw. snedig.
Snees , m. (van den -, mrv. -ezen,) verkort
nit Sinees ; van bier ; schagcheraar, listige
bedrieger.
Snees , o. (van het-, mrv. -ezen en, voorafgegaan van een bep. telw., dikwijls -,)
twintigtal , stijp; , sties: Vier snees eijeren.
—je , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
snees.
Sneetaw,, vr. in de lucht bevrozene waterdampen , die , hetzij aftonderlijk of in
vlokken nedervallen en de aarde als met een
wit kleed hedekkeu : Er valt sneeuw. Dikke
sneeuw. De sneeuw in witheid overtreffen.
o. (des -s,) fig. bij dichters , sneeuwwitte
k leur : u En't snede der blancke borst door
gloet aan 't smelters raeckt. —achtrig ,
(-er, -st,) by. naar sneeuw gelijkendc : Een
sneeuwachtige rijp. sneenytiff: Eene
sneeuwachtige lucid , die met sneen w dreigt,
die sneeuw bevat. Sneettwaehtig weer , weer,
dat veel sneeuw geeft. —aclutigheid,
y r.—bawl', y r. een op de sneeuw gehaande welt. —bal , m. bal van sneeuw :
De kinderen werpen elkander met sneeuwballen. *-, een heester, die om zijne fraaije
Witte bloemen in de tninen gekweekt wordt ,
Geldersche roos : Wat bloeit die sneeurvbal
heerlijk —bank , yr. sneenwwolk in
den vorm eener bank; hoop sneeuw. -berg,
m. berg van sneeuw ; een met sneeuw bedekte berg. —blank , b y. zoo blank als
sneeuw. —blind, by. door de schitterende
witte sneeuw verblind. —bloempje , 0.
sneeuwklokje. —en , onpers. w. met H..,
van het weér, sneeuw laten vallen : Net
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sneeuwt, er valt sneeuw. .Het sneeuwt I slaan doet. *-, b. w. een pijnlijk gevoel vere
groote vlokken. —figuur, yr. enkele be- i oorzaken : De heete koifie snerpte mijne
end , (-er, -st,) v. fig.
vingers.
vrozen waterdamp , die zich met met andere
vr.
tot eene vlok heeft vereenigd : nARTINET
heeft eenige sneeuwfiguren afgebeeld.*-, Suers m. (van den -, mrv. -en,) graauw ;
doch schier enkel fig. zeer geringe hoeveelfignur of pop van sneeuw , sueetrwman.
-gang , yr. eene zuiver Witte noordsche
heid : Ik heb er geen' sners van gehad.
gaps.
verkleinw. van
sneetrwlinie.
—je, o. (des -s, mrv.
—grens,
yr.
—hoen.o. soort van Wilde hoenders, welke
sners.
is winters eene bijna sneeuwwitte kleur heb- *snert, yr. erwtesoep. --le, o. (des -ss
ben, witte patrijs. —hoop , rn. —ig, (-er,
mrv. -s,) verkleinw. van snert.
.st,) b y . met sneer/4- bedekt. zie Sneeuw- Sneukelaar m. (des as, mrv. -s,) slaaf
achtig. —igheid, vr. —jaar s o.
der onkuischheid. --en, o. w. met H., de
jaar,, waarin veel sneeuw valt. —jagt,
holen der onkuischheid bezoeken.
yr. jagtsneeuw.
, 0. sneeuw- Sneutieren, o. w. met H. , gemeenz.
bloempje, vastenavondszotje. —klomp,
smullen , lekker eten.
klomp sneeuw. —man, m. man of pop Sneutvelen, o. w. met Z. , vallen ; dock
van sneeuw. —linie , yr. die linie in den
enkel gebruik. voor omkomcn , het Leven
verliezen : in den krijg stzeuvelen. Er zijn
dampkring, waar rle waterdampen in sneeuw
veranderen. —museh, yr. eerie noordsche
bij Sebastopol reel officieren gesneuveld.
vogel, die is winters aan den kop , den hals Sneven, o. w. met Z., struikelen , uitglijden;
en de borst sneeliwwit is , des zomers zich
vallen , doch in deze beteekenissen thans
in de Laplandsche sneeuwbergen ophoudt ,
ongebruikelijk ; omkomen , bet lever' ver+
doch in den winter naar bet zuiden afzakt.
—sehaats, yr. —storting, y r., -wall, Sneven, o. w. met H. , gemeenz. smousen,
m. lawine. —vlaag
—vlok ,
seliagclieren zie Snees.
yr. vereeniging van sneeuwfiguren, zie 5Snibbe , yr. (mrv. -11,) snibbig wijf of
Vilok. —vogel, m. sneenwmusch. rneisje. enz., zie Sue/J -164 9 enz.
—water, o, water van gesmolten sneeuw. Snijbank, yr. batik waarop men jets
—wit, by. zoo wit als sneeuw. —wolk,
snijdt. —boon, yr. klimboom , die fijti
yr. eene uit bevrozene waterdampen bestaangesneden en tot wiritervoorraad ingemaakt
de wolk.
worth : Sommige lieden holden niet van
*Snek, y r. (mrv. -ken,) een slakvormig rad
snijboonen. Snijboonen inmaken. --boogelijk ecn afgeknotte kegel , waarop men den
nenpot, m.
boonenton , yr.
ketting van een afgeloopen horlogie windt.
vat. —boonenvat o. —den, ongel.
*Snel , y r. (mrv. -len ,) weleer, eene drinko. w. met H., (ik sneed , gesneden,) a ndere
kan.
yoorwerpen met zijne scherpte doordringen ,
Snel, (-ler, -st,) by. en bw. die of dat in korvan allerlei werktuigen en hgeharrien , die
ten tijd eerie groote ruimte aflegt : Snelle
met eerie snede zijn voorzien , scherp zijn :
voeten. Snelloopen. De tijd gaat snelvoorDe sehaar en het ,ices snijden goed. Safi bij.Snel van begrip , van gezigi zijn' Spew,
deride gereedschappen fig. eerie gevoelige
Al is de leugen nog zoo snel , de waarheid
piju veroorzaken, alsof men met een snijdeiel
achterhaalt ze wel. —dieht,o. puntdicht.
uerktuig wurdt gekwetst : Bet snijdt 2111i i tc
—heid, y r. —len, o. w. met Z. , spoehet lijf. De wind Sneed ons in het gezigt.
den ,
, haasten Itij is haar te gemoet
b. w. met een snijdend werkt nig kwetgesneId. —ligheid yr. —lijk, bw.
sen , seheiden , verdeelen , ten gebruike
--post, yr. post , die sneller rijdt dan de
reed maken , voor zoo verre milks met een
gewone. --sehrijven, o. kunst om snel
slependen druk geschiedt Brood snijden.
te schrijven, inzonderh. met verkortingen.
Eat snijden. remand in den ringer stayer,.
—sehrifiver, rn, die het snelschrij ven
Eene pen snijden. Basel snijden. De
verstaat en beoefent.
korst van het brood snijden. *-, liguren
(-er, -st,)
by. vlug ter been. —wagen m. wagen,
door snijden vormen , knippen : Men snijdt
die sneller rijdt ,dan de vroegere postwagen ,
een hemd , een' rok , leesten, Allerlei fi,gudiligence.
ren van lion! snijden, zoo als de beeldsnijder
Snep enz., zie Snip , enz.
doet.*-, graveren : In koper,staal, enz. snijden, Een signet swijden.*-, van marmelijke
Snerken o. w. met II. , bet geluid van
dieren , door snijden tot de voortteling onbradende dingen voortbrengen : De boter
gesehikt maken , lubben , ontmannen : Een'
snerkt tehard.*-, b. w. iets zulk een geluid
kater snijden. Een Gesneden varken.
doen geven door bet te Braden : Een hoes
door snijding heelen: remand van den steen
in boter snerken. Gesnerkte boter. -ing, yr.
snijden; fig. Fernand van den steen of den
Snergen, a. w. met H., zeker geluid voortkei snijden , hem bedriegen , verschalken ,
brcngen , gelijk eene roede , enz, onder
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Snibbe. --le, o. (des -s, mrv. -s,) verIemands beurs strijden 7 hem zijne beurs, of
kleinw. van snip. -pebek, m. -pedrek,
het geld daaruit , bettendig ontvreetnden.
m. —pejagt , vr.
Iemand snijden , hem medenemen of to duur
laten betalen. Wijn snijden, zie Versnij- Snippet , m. (des -s, mrv. -s,) afgeknipt
stu k ; inzonderh. klein dun strookje, dat van
her p.
den. —end , (-er, -st,) by. fig. scherp.
verschillende dingen afgesneden wordt; bij
Snijder , m. (des -s, mrv. -s,) al wie snijdt ,
papierm. Snippets, oud papier; bij koekezie Flaatsnajder,, Steensnijder,,
batik., zie Oranjeschil. —aa,r,, m.
Signetsnijder, enz. ; inzonderh. eene
(des -s, rimy. -s, -aren,) —aarster,, yr.
min of meer vernederende uitdrukking voor :
(mrv. -s.) die snippett. -achtig, (-er, -st,)
kleermaer
k ; lubber ; mes. --- en , o. w.
b y , in kleine stukjes gesneden. —ba,k , rn.
met H., het kleermakersberoep oefenen.
bak , waarin de snippets worden geworpen.
--sambackt , o. —sbaas , m. —s—en , b. w, in kleine stukjes snijden : Men
bedrijf, o . — sberoep , O. -sdochsuippelt wortels ; fig. in al to kleine deeten
ter , y r. —sel , y r. —sgezel , m.
scheiden. —ig , zie Snippelachtig.
—sgild , 0.-sjongen, m.-sknecht,
—ing, vv. (mrv.-en,) het snippelen; snippet.
m. —sleerling , m. —smaat, yr.
—hist , yr kist, waarin de snippets worden
—snaad , m. —snaald , yr. -spersgedaan. —koek , m. koek met snippets.
spersplank
—, yr.
. —•- sreijzer , o.
....net , o. et
n , waarop de papiermaker de
kening , yr. -- sring, m. vingsnippets sorteert en van vuil reinigt. —tje ,
k — sschaar,,
erhoed van den kleérmaer.
o. (des -s, mrv. -s,)verkleinw. van snippet.
yr. —stafel, yr. —svrouw , y r. —sweduw, yr. —swerk, o.-swinkel, —uur,, o. snipperuur. —werk, o.
onbeduidend werk. —zak , m. zak , waarin
m. —szoon , m.
papiersnippels wordenverzonden.
SnUding , y r. (mrv. -en,) het snijden ;
snijdende kramp (in de darmen); ruimte Snippen, b. w. knippen, snijden ; snippelen.
tusschen twee gebouvren ; doorsnijding van Snippeneb , y r. neb eener snip.—nei , o.
—nest , o. —net , o. —tijd, m.
dichtregelen , snede , cesuur. — lijn, y r.
(Snapper, enz., zie Snippet, enz.)
snijiijn. —punt , yr. snijpunt. —set,
—vangst , y r. —veder , —veer, yr.
o. (des -s. mrv. -s,) afval ; op sommige
plaatsen , haksel voor bet vee. --selkist, Snippig , enz , zie Snib hag, enz.
yr. kist , waarin het snijdsel wordt geborgen. Snirs, zie Suers. —en , o. w. met H.,
snerken ; snerpen ; van water , dat op beet
Snijkamer,, yr. ontleedkamer. — hist,
ijzer,, enz. vat t 7 sissen ; fig. gerneenz. Dat zal
yr. gereedschap ter snijding van haksel.
er op snirsen , dat zat er goed op volgen.
—kunde , —Itun.st , yr. ontleedkunde.
--lijn, vr.lkin , die eerie andere doorsnijdt. —ing , yr. snerking ; sissmg. —je , zie
Snersje.
—)rues, o. mes, waarmede men snijdt ;
inzonderh. mes eener snijkist. —plank , * Snoddolf,zie Snottolf.
yr. plank , waarop men lets snijdt , inzonderh. Snoefster,vr. (mrv. -s,) die snoeft. -taal,
yr. snoeyende taal.
bij schoenmakers. —punt, 0. punt, waar
eerie lijn eene andere doorsnijdt. —riem, Snoeihout , o. afgesnoeid bout. --jen ,
b. w. boomen, enz. van het overtollige bout
m. ligte riem of roeispaan. —salade,
ontdoen : Men snoeit boomen , heggen ,
—sla, -slaad, y r. latuw, die men afsnijdt
wiingaarden , bessestruiken, enz.; fig.
en als sla gebruikt.-tand,m.tand voor in den
Iemands wieken snoeijen, hem kortwieken.
mond. —frog, m. snijkist. —werk ,
*--, van munt eene zekere hoeveellieid
0. allerlei gesneden werk: Het snijwerk is
afnernen • Men ziet than: Beene rijksdaalfraai.
ders , die gesnoeid z'O. * -, eetbare dingen
Snik , vr. (mrv. -ken.) in Friesl. en Growing.
stelen en opeten , vooral van dieren. —jer,,
eene soort van trekschuit.
m. (des -s, mrv. -s,) die boomen snoeit; dier,,
Snik , m. (des -s, mrv. -ken.) de daad van
hetwelk snoeit; snoeimes. —jerig, jig,
snikken: Den laatsten snik geven , den laat(-er. -st,) by. geneigd tot snoeijen : Eerie
sten adem uitblazen. 9f-, bij litiliaa,n, en
snoeljerige kat, koe.—jing, yr.-kunst,
nog in sommige streken , bik : Den snik
vr. —maand , yr. —mes, o. -rijzen,
hebben.*-,in de zangkunst,rust van ii, noot.
o. ntrv. takkebossen van gesnoeid bout.
(Snik , yr. zie Snek.) —heet , by. zoo
— set, o. (des -s, mrv. -s,) hetgene van lets
beet, dat bet Haar den adem doet snakken ,
afgesnoeid wordt of is. —ster,, y r. (mrv.
zeer of kokend beet. —ken , o. w. met H.,
-s.) —tijd , m. —werk , o.
dat onwillekeurige geluid, hetwelk bet
vroord nabootst , laten beoren: Zij snikte Snoek , m. (des -s, mrv. -en,) een zeer vraatzuchtige roofvisch in zoet water : Snoek eten.
van droefheid. *.., hikken.
Een' snoek vangen ,hem aan den angel , in
Snip, yr. (mrv. -pen,) een vogel , welke tot de
bet net, enz. krijgen ; lig. in 't water vallen i
poelvogels behoort en eene lunge dunne sneb
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van bier bestempelt men iemand , die in het *Snoet, zie Sault, m.
water gevallen is , met den naatn van snoek. Snoeven 0. w. met H., snuiven r fig.
Snoeken op zolder zoeken , vergeefsch werk
pogclen , brallen : Van groote dingen
doer,. —achtig, by. —ebek, m. -egal,
snoeven. Bid snoeft op zijne geboorte , op
yr. -ekop, m. -ekieusv f vr. -clever,
zip geld. —er, rn. (des -s, mrv. -s,)
Are. - enaas, o. -evangel -estaart,
coacher , grootspreker,, snoeshaan —erig,
m.—evangst, vr.—evet 9 —evin
(-er, -st.) b y . en bw. snoevend , snoefachtig,
ve. --hang, by, met Naar, dat de kleur van
pogcherig. —achtig. — erij , yr. (mrv.
ecn' slioek heeft. —ijzer o. zeker getatid-en,) pogeherij.
ijzer, aan een' langen steel , waarmede men Snof, y r. gulf; verkoudheid: De snof hebben ,
verkouden zijn. —felen zie Snuiresnoeken vangt. —skop m. —sstaart
y r. —svin yr.
len. —fen , zie Snuffen.
*Snoep , m, (des -s,) snoeperij , versnapering. Snot , y r. (mrv. -len,) hoer. —letje , 0,
(des -s, airy,
—achtig, (-er, -st,) b y . geneigd tot
verkleinw. van snol.
snoepen ; spijzen in het verborgene stelende Snood (-er, -st.) b y . en bw. schrander
en etende : Eene snoepachtige meld. -achhoewel in doze beteekenis slechts nog in enkete
tigheid, y r. —en , b. w, ter sluik lets
streken gebruikelijk: Zij is tamelijk snood
voor hare jaren. sneer bijzonder , boos ,
lekkers eten floe veel hebt gij er van
arglistig : Snoode voornemens , daden.
gesnoept ? 5 -,jets lekkers koopen,orn het op te
eten : Willen wij een' pondje kersen snoe—aard s m. (des -s, mrv. -s,) snood mensch
pen ?
o. w. met H., van snoepen houden ;
—aardij, yr. (mrv. -en,) snoodheid.
fig. verboden wellust bot vieren. m.
-elijk, bw. —held, y r. (mrv. -heden,)
(des -s, mrv. -s,) die snoept ; inzonderh.
het snood zijn ; snoode daad.
lig. die een' ongeoorloofden minnehandel Snoof, verl, tijd van snuiven.
drijft , of daartoe in staat is: Hij is een Snoot , verl. tijd van snuiten.
snoeper. •erig enz. zie Snoepachtig *Snor, m. (des -s, nary. -ren,) bet snorren ;
en Snoepig. —erij, vr4, (mrv. -en,)
snorrend geluid ; fig. gemeenz. een zekere
bet snoepen ; hetgene men snoept. —goed,
graad van dronkenschap Hij had cell' snor,
o. snoeperijen. —ig, (-er, -st,) by. snoepacheen' geduchten snor. baard op de boventig ; genegen tot wellust : Er snoeperig
lip : Bij streek zijne snorren op.—baard,
uitzien, Een snoerig trijf. —igheid,
m. snorren.
vr.—lust,m.lust om te snoepen. -markt, Snork , m. (des -s, mrv. -en,) snorking :
y r. fruitmarkt , of in 't algemeen markt ,
Wij hoorden snork op snork. —achtig
waar men allerlei snoeperijen verkoopt.
(-er, -st,) by. en bw. verwaand , —en,
—reisje o. pleizierreisje , dat men eeni0. w. met H., het geluid voortbrengen van
ger mate in stilte doet. —sch (-er, -st,)
iemand , die vast slaapt ; fig. pogchen,
b y. stroepachtig. —schlteid, y r, —ster,
snoeven, zich veel later * voorstaan. —er, m.
y r. (mrv. -s.) —tijd m, vruchtentijd.
(des -s, mrv. -s,) die snorkt ; fig. snoever,
m. winkel , die allerlei
poacher. —erij , yr. (mrv. -en,) snoeverij ,
snoeperij verkoopt. —zucht yr. snoepgrootspraak. —ing, y r. (mrv. -en.) —ster,
lust.
y r. (mrv.
—taal , y r. snorkerijen.
Snoer, o. (des -s, mrv. -en,) koord : Paarlen *Snorrebot, o, speeltuig van kinderen : in
bet midden van em gat voorziene heenpijp
aeon een snoer rijgen ; fig. hetgene dingen
van een varken , waarmede zij cen snorverbindt , band : Bet snoer der eendragt.
rend geluid maken. —ren o. w.
femand can zijn snoer krijgen , tot eene
met H., eerie soort van dof of brompartij overhalen. hetgene aan cen snoer
mend geluid maken : Bet spinnewiel
geregen is : Een snoer paarlen, kralen om
snort. met H., wanneer de voortduring,
den hal; dragen. meetsnoer ; bet dunce
en met Z., wanneer de plaatsverandering
tiride van eerie zweep : Bet snoer is van de
bedoeld wordt : De kogels snorden mij one
zweep, —en , b. w, aan een snoer rijgen :
de ooren.—repiip, yr. snorrebots-repiiMen snoept kralen, paarlen. aan een
perij , y r. (acre. -en,) gemeenz. bcuzelarij.
snoer linden : Die honden moeten gesnoerd
--rim; , vr.
worden ; fig. Ientand den mond snoeren ,
hem tot zwijgen brengen. —regt, by. Snot,o.(des -c,)een slijmig vocht,dat zich door
den neus outlast. —achtig , (-er, -st,) by.
lijnregt , schoon het woord eenigszins Duitsch
naar snot gehikende ; snotterig. achtig(schnurrecht) klinkt , verdient bet echtcr
heid,vr.—baftrd,m.snotneus.—doek,
geene afkeuring. --tje , (des -s, mrv. -s,)
m. neusdoek. —dolf, zie Snottolt
verkleinw. van snoer.
neusgat. —jongen, in. snot.
Sn.oeshaan, m. snoever ; winderig mensch.
news, snotmuil. —koker,
gemeenz;
—hanig, (-er, -st,)bv. van een' snoeshaan ,
snotneus ,
m, en
neus.
als een snoeshaan : Bien snoeshanig voorsnotjongen,
m. en
—iepel
komen Er snoeshonrg uitizi en.
105
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y r. snotneus. —neus, m. snottige neus,*-,
in. en y r. iemand met cell' snottigen neus.
—olf,, zie Snottolf. —sclarabber ,
m, schimpw. barbier. —tebel , yr. sameehangende massa snot. — teen, b. w. (den
neus) snuiten. —teren , o. w. met 11.,
gemeenz. huilebalken , sehreijen. —terbasrd, snotbaard. —terig, (-er, -st.)
b y. vol snot. —terigheid , yr. —termk ,
m. (des -s, mrv. -ken,) snotbaard. —tis ,
enz., zie Snotterig ,enz.—tolf m (des
(-s, mrv. -s,) eene slijmige soort van elft ;
fig. snotterig kind. —visch , m. sl ijm visch.
—vlies o. slijmvlies in den neus.
Snuf, vr. het Ruffen : Gun er acs de snuf
(den reuk) van ; fig. De snuf van ids weyhebben , er de 'richt van hebben. reuk :
Net vleesch heeft eene snuf wey,, heeft een'
eukj e ; fig. mode : Naar de nieuwste sniff.
gemeenz. snuiftabak. —felaar,, ni.
(des -s, mrv. -s,) —felaarster , yr. (nu v.
-s,) die snnflelt. —felen , o. w. met H.,
gestadig snutren urn den reuk van iets te
krijgen : De bond snuffelt overal road. Ann
jets snutrelen. ; fig. In nude papieren sauffden zoeken. , vr. —fen , b.
en o. w. met H., tabak snuiten : De yerinye
vrouwen snujjen sterk —je,o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw, van stud; zie ook Snuifje ;
fig. mode , zwier : Er is weer een nieuw
snufjen opgekomen.
Snugger, (-der, -st,)bv. en bw. vi tig , sehran
der , levendig, wakker : Er heel snugger
yr.
uitrien.
Snuff, y r. snuiftabak. —dock, m. zakdoek.
, y r. —doozeinaker , m.
—fabriek , y r. —fabrihant M.
—je , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
snuif; inzonderh. zoo veel snuif, als men
tusschen den duim en den voorsten vinger
neemt en naar den neus brengt.
m. —neus , m, neus van iemand , die sterk
snuift. m. en yr. persoon , die sterk snuift:
Wie is die snuifneus? —pot, m. pot,
m. en yr.
waarin men de snuif bewaart.
snuifneus. —ster, vr.(mrv. -s.) —tabak,
vr. —vat,o. —verkooper,
—verkoopster,, yr. -winkel, m.
Snuisterilvr. (mrv. -en,) kleine aardigheid
voor liefhebberij,
Snuit, vr. grof v las.
Susan, m. (des -s, mrv. -en,) vleezig deel van
den bek sommiger dieren : De snuit van den
olifant, het varken ; neus van den
mensch: Den snuit (neus) overal in steken.
scherpe voorsteven van een schip. —en,
onget b. w. (ik snoot , gesnoten ,) den neus
door drukken en blazer' van snot -zuiveren :
Buy snuit den neus ; fig. lemand snuiten;
hem bij een' koop of verkoop bedriegen.
de verbrandende pit eener kaars afknijpen:
(zicb), w. w. ziju' neus
Snuit de kaars.

r

Soes
snuiten. --er , m. (des -s. mrv. -s,) die
snuit;
gemeenz. sr-mak , kerel , vent Wie
is die sauiter?
inzonderh. werktuig um
kaarsen te snuiten. —erbakje, o. bakje,
waarin de simiter erblad, yr. eene
van de twee hater) eens snuiters. —ertje,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van snuiter.
—ing , vr. —set, o. (des -s, mrv. -s,)
afgesnotene pit eener kaars.
Snnitspinster, yr. die snuit spint.
Snuitster, yr. (mrv.:-s,) die snuit. —tor,
y r. olifantstor.
Snuiven,ongel. o. met H., (1k snoof,
gesnown ,) den adem door den neus met
kracht en eenig gedruisch inhalen en nitdrijven : De paarden snoven. b. en o, w.
met H., met den adern snuiftabak in den neus
ophalen Wet snuift gij ? —er nn. (des
-s,) die snuift: Man en vrouw zips
sterke snuivers. 9E-, in can' schoorsteen,
eene pth), welke den rook als ware bet
opsnuift en alzoo verdrijft. —ertje 0. (des
-s, mry -s,) verkleinw. van snuiver:inzonderh,
stook- of rookhokje buiten het
Sober , (-der, -st,) be. en bw. sciiraal , bekrompen: Een sober maal. Sober leven. *-,
arnaoedig : Het is er heel sober gesteld.
—heid, y r. —lijti bw. —tjes bw.
een weinig sober.

Soda , y r. souda.
*Sodomie, y r. onnatuurlijke zonde. —let,
m. (des -sonrv,-en ) —ieter, m. (des -s,
mrv. -s.) die zich aan sodomie schuldig
maakt. —ieterij y r. sodomie.
Soebatster, vr. (mrv. -s,) die :soebat.

—ten, h. w. gemeenz. bidden , smeeken :
De knaap heeft rnzj lung out een' vlieyer
gesoebat. —ter m. (des -s, mrv.
-s.)
Soep,vr.(mrv. -en,)eene gekookte dunne spijs,
die met den lapel gegeten wordt en gemeenlijk

uit vleeschnat met onderscheidene toevoegsels
bestaat,zieAardappelsoep, Ittrood-

soep,Erwtesoep, Groentesoep,
enz.: V eel mensc he n den altijdeenbordje soep
vooraf ; fig. gemeenz. verward mengelmoes.

—achtig b y. naar soep gelijkende.
—achtigheid, y r. —been , o. been
of sehonk, waarvan men seep kookt doeh
schier mike! in bet meerv.: Heeft de meid al
soepbeenen gehaald? —bord, o. diep
bord.—broodo, brood voor soep. -buik,
m. en vr. fig., die veel van soep houdt. -eetster, vr.—eter, m. —groente , yr.
o. (des -5, mrv. -s,) verkleinw. van
soep. —ketel, m. —koker,m. -Korn,
yr. —kookster yr. —lepet m.
—pot, m. —schotel m. -vleesch,
o.

Soes, yr. (mrv. -zen,) een luchtig gebak Zij
at vier soezen. suizeling , bedwelming :
Nij geraakte in eene nes. —je, o. (des -s,
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mrr. -s,) verkleinw. van soff,, —mandje

Sopb

treurig ; Een somber gelaat. —held , yr.
o.
—lijk , bw.
*Soeverein, enz., zie Souverein.
Somme, vr. (mrv. -n,) som. —metje , o.
Soezen, o. w. met Z., zie Suizen.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van som.
Sok , yr. (mrv. -ken,) een voetbekleedsel , dat So mmige , onbep. telw. dat een Bering petal
zelden ver ',oven de enkels reikt. -achtig,
voorwerpen aanduidt en slechts in het meerv.
zie Sokkerig. —je, o. (des -s. inrv. -s,)
gebruikt worth , deze en gene : Sornmige
verkleinw. van sok. —kerig, (-er, -st,) lw.
ntenschen. De verbuiging is als die van de
en hw. los , flodderig.
bijv. naamwoorden in bet meerv., behalve dat
*Sol, yr. (wry. -s,) naam eener muzieknoot.
het als substatitief gebezigd in den 2 naamv.
Sold, o. (des -s,) loon , soldij.
sommiger heeft , als : Volgens sommiger
m.
(des -s, mrv. -aten,) bezoldigd kitsknecht ;
meening is het plan onuitvoerlijk Sommigen
degene, die zonder graad bij het leger client ;
willen het filet gelooven.
krijgsman : On:e Koning Willem 11. was Sornp vr. (mrv. -en,) poel , broek moeras.
een goed soldaat. —aatje, o. (des -s, mrv.
—ig (-er, -st,) by. moerassig.
-s,) verkleinw. van soldaat : Be hinderen
yr.
spelen soldaatje. —aatschap , o. (des Soznproef. yr. zie troef.
-s,) soldaterij.
aitengeweer, o. Somp y ogeil, m. poelvogel.
—atenhoer,, o. —atenkind, o. Sores, bw. sorntijds: .111j ken soms heel
—atenkleeding, vv. —atenlemisschien Mogi hij
wonderlijk zip?.
y en, o. —a,tenransel , rn. —atensoms op refs wezen , tan zegt sij het aan
rok , m. —atenstand rn. —aten- zijde vrouw.
tros, in. —atenvrouw, yr. —aten- Somtelling , vr.optelling.
werk, 0. —atenwijf, G.
Somtijds,bw. nu en clan, op sommige tijden,
*Soldeer o (des -s.) soldeersel.
soms: Somtijds hoort men in geene maarr0. blok, waarop men soldeert. —bout, in.
den van hem.*-, misscbien: Men weet niet,
bout, dien men gloeijend rnaakt, om het
wat er somtijds nog gebeuren kan. --wijsoidcersel te doen smelten. - der , m (des
len, bw. nu en tan : Somwijlen zit hij
-5, mrv, -s,) die soldeert. —ijzer, o. soldeerdagen achtereen te huis.
bout. —kolf, yr. soldeerbout. --set, o. Sondeerijzer, o. tentijzer. —eren, b.
(des -s, mrv. -s,) metaal , waarrnede men
w. hij heelmeester,, de diepte (eener wond)
soldeert. -staal,o, soldeerhout, soldeerkolf.
met cep tentijzer onderzoeken : De heelmees--vverk o.
ter zal de wond sonderen. —ering , yr.
Soldeken, vr. deken, waarin men colt.
(mrv. -en.)
Soldenier , m. (des -s, mrv. -s,) we1eer, Sonnet, o. (des- -s, mrv. -ten,) klinkdicht, d.
soldaat.
zeker vers, dat hit veertien regels bestaat.
Solderen, b. w. met gesmolten metaal
—dichter, m. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
hechten of dint rnaken : De koffieken moet
verkleinw. van sonnet.
gesoldeerd worden. —ing , yr. (mrv. Soort , vr. (mrv. -en,) slag of klasse van
-en.)
voorwerpen Welke eene onderlinge gelijkheid
Soldij , yr. (mrv. -en.) bezoldigin9; van een'
hebben: Verseheidene soorten van menschen,
krijgsman: Men had zes 'mend soldij te
dieren ,appelen,wljn zijde. Laken van de
vorderen. —geld o.
beste soort- Sprw. Soort zoekt soort, gelijk
Soifer, enz., zie Sulfer, enz.
zoekt zich, gelijk vindt zich. —elijk, by.
Sollen, b. w. op en neer schommelen ; inzonenkel in: Soortekke zwaarte,d. de zwaarte
derh. in erne deken op en neer smijten , hctzij
van iedere soort afzonderlijk. --eren , enz.,
als straf , of nit plagerij : Hij werd in eene
zie Sorteren , enz. --gelijk, by.
deken gesold ; fig. been en weer trekken : Sol
dergelijk. —je o. (des -s, mrv. -s.) vermij tock zoo niet, Kind.
kleinw. van soort.
Som., vr. (mrv. -men.) een petal, dat uit de Sop, 0. (des -s, mrv. -pen,) nat, in 't welk
vereeniging van andere getallen ontstaan is :
daarin gekookte of geweekte dingen gemengd
Hoe groot is de som (bet bedrag) van hetg een
zijn , zie Appelsop 7 Itessesop ,
ik u schuldig ben? *- , inzonderh, eene hoeinroodsop , enz. Sprw. Dat is sop en
veelheid geld : 1k heb in deze maand nog
geweekt krood, dat is het zelfde Het sop is
belangrijke sommentebetalen en te ontvangde kool niet waard , het is de moeite niet
en. *-, rekenoefening, voorstel ter uitrekewaard ; fig. Het ruime sop kiezen , zich in
ning : Hoe veel sommen heeft de kleine
voile zee begeven.
brood en vleesch , zie
gemaakt?
Sopbrood.
vr. bij landlieden „ met

Somber,

(-der, -st,) by. en bw. van helder

kond of warm water gemengd beestevoeder:

Licht verstoken , donkey: Uwe kamer is
somber. De lucht staat somber. De sombere
schaduw van 1 geboomte ; fig. neerslagtig,

De nieuwmelke hoe moet warrne sop hebben.

—achtig,

zie Soppig. —brood, o.
brood in vleeschnat gedoopt. —je, o, (des
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korte hcfbom , ook op schepen in gebrnik :
s, mrv.-s,) verkleinw. van sop ; fig. Een
Eene spaak in het wiel steken,de omdraaijng
sopje (een nat pak) halen. —pedoppen
door cene spaak verhinderen ; lig. jets in zijn
0. w. met (ik soppedop, enz.,) gestadig
loop stuiten. —je , o. (des -s, verindoopen en sopperi. —pen , b. w. in sop of
kleinw„ van spaak.
ander vocht doopen , stoppen of weeken :
Brood in vleeschnat soppen. Sop een be- Spawn, m. (des -s, mrv. -mien.) eerie dime
strook bout : Eene dons van span. zie
schuitje in den wijn.*-, (vet) met sop voeden:
Spaander, Spaantje , MiterWij soppert maar twee koetjett.*-, o. w. met
spaan en ltoeispaan. —der , m.
H., soppedoppen ; fig. iet ruim soppen,
,(des -s, mrv. -s.) spaan ; inzonderh. een zoogeen' overvloed van eten hebben ; niet veel
danig stuk dat, met eene 14 van jets afgevoordeel hebben. —per, m ',des -s, mr v.
hakt wordt , dock hijna enkel in het meerv.:
-s,) die sopt. —perdegroentje, o.
Hij stookt de kagchel met spaanders. Sprw.
kleine bergamotpeer van ern' aangenamen
Naar men bout hakt , vollen spaanders,
smaak. —perig enz. zie Soppig
bij zulke dingen gaathetniet anders toe:fig./id
enz. —pig (-er. -st,) b y . vol sop of sap,
schip werd aan spaanders geslagen , d. i.
sappig, —pigheid , y r. —ster , yr.
gelled door de golven enz. verbrijzeld.
(mrv. -s.) —frog, in. trop , waaruit het vee
—dertje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
de sop vreet.
van spaander. -----derwijn , m. wijn , lien
Sorbe, yr. (nzrv. -n.) vrucht van den sorbemen door middel van spaanders gezuiverd
boom. —boom , m. zekere boom , waarheeft. —jongen m. timmermans leervan men onderscheidene soorten heeft.
ongen , dewijI hij de spanen moet bijeen zaSorbet , o. (des -s,) een Oostersche drank ,
meien, krulleraper, krullejongen. -mand,
Tan rozijnen in water gekookt met citroensap
—mande , y r. mand , waarin de spanen
en een weinig muskus.
worden geworpen. —raper , rn. spaan
Sorren , enz. zie Sjorren 9 enz.
jongen.
Sorteerder, m. (des -s, mrv. -s.) —eer-ster,vr.(ntrv. -s,) die sorteert. - eren, b. Spaansch, (-er, -ste,) b y . en bw. wat nit
Spanje kornt , van spanje komt , aan Spanje
w.op de eene of andere wijze sch if ter ' en scheibehoort, eigen is , enz. Spaansche wijnen ,
den,dat soon bij soor t komt: Men sorteert loutsnuif , schapen matten , wol , vrouwen.
pen , zijde en weer andere voorwerpen.
*-, van hetgene , dat men vroeger door
--Bring, y r. (mrv. -en,) het sorteren :
tusschenkomst van Spanje uit andere landen
lij houdt zich met de soriëring zijner
kreeg: Spaansche vlieg. (Spaausehetvinkelgoederenbezig. eene verscheidenvliegpleister , yr. trekpleister van ca4beid van reeds gesorteerde waren : Eene
tharides , die menSpaansche vlieg en heet.)
sortering Leen assortiment) van porselein.
Spaansche peper,, Guinea-peper. Spaansche
*-, in den boekhandel op eene ongebonden
ruiter, zie Spaonschriet, rotting.
verkooping, boeken , die bijanderen gedrukt
Spaansch groen , soort van kopergroen.
zijn.
Volgens BILDERDIJK behoort het spaansch
Souda 9 y r. een loogzout, dat nit de asch van
groen te wezen , dewijI het spanen of afschil.planter) , door de kruidkenners kali geheeferingen van het koper zijn. Spaansch wit ,
ten, wordt hereid. Tegenwoordig schrijft men
loodwit. Spaansche hengst , fig. rotting :
veelal soda.
lemandmeteen'Spaanschenhengstberijden,
Souverein 9 m. (des -s, mrv. -en,) een ophem met een' rotting afranselen. Spaansch
permagtig vorst , koning of keizer Het is
leer , corduaan. Spaansche zeep , harde
een gebod van den souverein. a Nederland is
of witte zeep. Spaansche pokken, naam eener
rij , Willem van 0 rat?je is uw Souverein »
erge venusziekte ; fig. vreemd , zonderling ,
vroeger een gondstuk ter waarde van drie
woest : Een spaansch levee makers. Het
dukaten. in de Spaansche en later Oostengoat er spaanscher toe dan oat. Hij heeft
rijksche Nederlanden, waarop zich het borsthet spaansch, d. heeft het niet ruim.
beeld van Neérland's souverein beyond; thans
—vaarder, m. schip of kapitein op een
eene Engelsche goudmunt ter waarde van
schip , dat op Spanje vaart.
20 shillings of (innerlijke waarde) f 1 J.
b y . en bw. oppermagtig heerschend : Souve- Spaantje , o. (des -5, mrv. -s,) verkleinw.
van spaan ; fig. Er zal van dat schip geen
reine vorsten. Souverein (als souverein) respaantje (niets) te refit komen. *-, boteryr. oppermagtige beerspaantje.
scbappij. Men schrijve de eerste lettergreep
soe om eerie verkeerde uitspraak voor te spaarbank y r. op vele plaatsen zekere inrigting, waar men overgegaarde penningen ter
komen.
bewaring geeft en erzelfs interestvoor ontvangt:
Spa, zie Spade.
Men heeft in de meeste plaatsen spaarbanSpaadst zie Spade.
ken opgerigt. —bek, m. en vr.die spaart, ja
Spaaijen , zie Spades:
zelf het noodige zich onthondt. -belAken
Sp *k vr, (mrv. -akend handspaak , een
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0. w. met H., (ik spaarbek, enz.,) het noodige
aan zip mond onthouden. —bende yr.
hulpbende, reserve. -beurs, yr. beurs voor
spaarpenningen ; overgespaard geld. —der,
m. (des -s, wry. -s,) die spaart ; die zuinig is.
Sprw. Naeen' spaarder !fond een verteerder,
wat men overspaart , wordt gemeenlijk door
erfgenamen verkwist. - geld , o. overgespaard geld. —goed . o. zondagskleeren.
-haard m. -kagehel , yr. kagchel ,
die weinig brandstof vordert. —karat, m.
stootkant , dus geheeten , wijl het bnitenste
erdoor wordt gespaard-kas,-least, -hist,
yr. kasof kist , waarin men bet overgespaarde
bergt. —lamp, y r. lamp,die weinig olie behoeft. -st,)bv.en bw.spaarzaam.
—oven , m. oven , die meinig brandstof
behoeft. --pot, rn. pot, waarin spaarpenningen worden hewaard ; deze spaarpenningen zelven. —steno yr. (mrv. -s.) -zaam,
(-zamer, -st.) b y . en bw. genegen tot sparen,
uiinig : Eene spaarzarne vrouw ; fig.
Spaarzaam met zijne woorden zijn , niet
veel spreken. "-, door neiging tot sparen geregeld : Een spaarzarne maaltijd. Spaarzaani
met lets onagaan. Spaarzaam leven.*-, bw.
zelden. —za,antheid, yr. -zaamlijk
bw.
Spaath, o. (des -s, mrv. -athen,) zeker slag
van steenen. —a,chtig , by. naar spaath
gelijkende.
Spade , (-r, spaadst.) by. en bw. na den
gewonen tijd, laat : Vroege en spade vruchten , regen. Spade naar bed gaan.
Spade, yr. (mrv. -n,) werktuig om tespitten;
inzonderh. schop , die van voren punti3 is ;
fig. De spade bij lets steken een werk
staken. —el, m. (des -s, mrv. -s.) spatel.
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van spadel ,
Spadeling, m :(des -s, wry. -en,) laat kalf
of lam; late vrucht.
Spaden , b. w. met eene spade omgraven:
Zijn al de tuinbedden reeds gespaad ?
—enijzer o. blad of ijzer eener spade.

—esteek m. —steel, m.
*Spalier, o. (des -s, mrv. -en.) laNerk,maar
tegen men hoomen ---- boom , m.
leiboom. —tje,0, (des-s, mrv.-s.) verkleinw.
van spalier. —vrucht, vr.
Spalk, yr. (mrv. -en.) houten spaan of ander
werktnig van gelijken card ter steviging van
het verband eerier beenbreuk : De spalken
zijn te zwaar. stok, enz., om icts open te
houden. —en , b. w. met spalken bezetten:
Is het been goed gespalkt ? opsparien :
De oogen wijd open spalken. —hoist ,
0. spalk. —ing 9 yr. —je o. (des •s, mrv.
-s,) verkleinw. van spalk.
Span 9 yr. (mrv. .en,) spied , schoon tegenwoordig weinig gebruikelijk , behalve in

Tweespalt.

Span
Span , y r. (mrv. -nen , en voorafgegaan van
een bep. telwoorel, -.) zoo veel ruimte , als
men met de band hespannen kan : Bij spannen meten. De balk is twee span dik.*-, o.
(des -s, mrv. -nen, en, van een bep. telw.
voorafgegaan, soms -,) twee dieren , die nevens
elkander voor een rijtuig, ploeg, enz. gespannen zijn : Een span ossen paarden
twee personen of zaken , die bij
ezels ;
elkander passen. - ader, yr. zenuw,, pees,
trekker ; ton;, riem. m. baars van
eene span lang. —broek , vr. broek , die
om de dijen spant. —dienst, yr. onder
heerendiensten zoodanige , waarbij men voorspannen meet.
Spanen zie Spenen.
Spanen onverb, by. van spawn gemaakt :
Eene spanen loos.*--,1) w. met een spaantjen
uit een' pot , enz. nemen : Boter
spanen.
Spang , yr. (mrv. -en,) metalen plaatje ter
versiering; ring of gesp ter versiering. -etje,
o. (des -5, mrv, -s,) verkleinw. van spang.
— maker m,
Spangordel , m. gordel , welke ter spanning client, —koord o. koord, waarmede
(b. v. eene trommel) gespannen wordt.
-- leder, ,
o. leer , waarmede
iets gespannen worth. —nagel, m. -nen,
ongel. b. w. (ik spande,gespannen.) de deelen
van een veerkrachtig ligchaam in !zulk een'
toestand brengen, dat zij door veerkracht
hurl' vorigen toestand trachten te hernemen:
Den boot' spannen; fig. zie Boog. Eene
veer spannen. Den haan (van een geweer)
spannen , overhalen. De zeilen spannen.
De snaren spannen ; fig. zie Snaar. v'-,
in de lengte , enz. uittrekken : Eerie koord
of lijn spannen, 7ouwen spannen. met
gespannen koorden vastbinden : De paarden
voor het rijtuig, in het yareel spannen.
Sprw. zie

Atehter,,

en

l'aard; fig.

Iemand in het net spannen , hem zwaar
doen werken. De kroon .spannen, de kroon
dragen ; fig. de anderen overtreffen, nitmunten. De vierschaar spannen , zie
Vierseliaar. Zijne streng te stijf
spannen , te veel eischen. Te hoot'
gespannen (d. overdrevene) loftuitingen.
uitspannen : De hand spannen. 9C, o. w.
met gespannen zijn : De rok spant mij
om het hit ; fig. Het spant er . men is er
oneenig ; ook : men leeft er armoedig. -net,
o. net, dat men spant , tegenstell. van sleepnet, enz. —fling, yr. (mrv. -en,) het
spannen ; inzonderh, opzwelling en daardoor
vcroorzaakt knellend gevoel : Eene spanning

in den bulk, op de burst , in de leden.
van een dak , elders spanwerk geheeten.

--roam y r. en o. raam, waarop of waarin
lets gespannen wordt. —riem m. bij
schoenwakers riem, waarmede zij hun werk
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op de knie vastspannen. —rups , y r. nips.
die sleeks van voren en van achteren pooten
beeft en bet achterste gedeelte met eerie boat
opwaarts naar voren brengt om verder te
komen. —rupsvlinder , m. —seerder , m. (des -s, mrv. -s,) die spanseert.
_seerplaats, yr. wandelplaats. —sell,
co. (des -s, mrv. -s,) band om het hoofd ; rand
eener kroon ; gespannen koord. —seren,
o. w. met H., en Z., zie lVandelen. In
sommige streken bezigt men dit woord
voor : deftig s t a p p e n. —sering,
vr. --strik, fn. strik of touw , waarmede iets wordt gespannen. —svoets ,
bw. in: Spansvoets sprinyen, wat men elders
h uppen noemt. Misschien is de uitdrukking
Met meer in zwang. —t, yr. (mrv. -en,)
spanwerk (van een dak); bij scheepstimmerl.
zijn spanten het model , waarnaar een schip
worth, gebouwd. —strik, m. —tje , o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van spant.
—werk , o. de vastgemaakte sparren en
latter), waarop de pannen , enz. rusten.
Spar , y r. (mrv. -ren,) lange dunge stang,
welke tot het geraamte van een dak en tot
andere einden gebezigd wordt. *--, m. (des -s,
mrv. -ren,) sparreboom. —boom, enz..,
zie Sparreboom , enz.
Sparen , b. w. voor een toekomstig gebruik
bewares: lets voor den ouden dag sparen.
Zijn geld voor onvoorziene toevallen spare's;
fig. de ongekrenkte voortduring van lets
bewaren : Indien God midn leven of rnij in
het leven spaart. *-, uitstellen ; spaarzaam
aanwenden: Spaar uwe moeite, de kosten .
awe woorden. De waarheid sparen, d. i.
onwaarbeid spreken. *-, door het niet gebruiken ongeschonden laten , ontzien : Spaar
uwe klieren. *-, o. w. met II., spaarzaam
leven. Sprw. Die joss g spaart , lijdt oud yeen
gebrek. –ig, zie Spaarzaam.
Spargelkruid, zie Spergetkruid.
Sparing, yr. het sparer.
Spark , yr. (mrv. -en,) vonk. —elen,
0. w. met H., vonkelen. —eling, yr.
— en , zie Sparkelen. —je, o. (des
-s, mrv. -s„) verkleinw. van spark.
Sparreboom , m. spar, eene soort van den,
welke sparren levert , wilde pijnboom.
—bosch, 0. – hou.t, o. —tje , o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van spar.
Spartelbeenen , o. w. met II., (ik spartelbeen, enz.,) met de beenen spartelen. -en,
0. w. met H., zich bewegen als een vise*,
dat in 't water dartelt : Zie de vischjes eens
spartelen ; van bier van menschen : handen
en voeten bewegen : Het kind spartelt in de
wieg ; fig. Tegen jets spartelen , zich er
tegen verzetten. *-, van wijn , vonkelen ,
tintelen : De wijn spartelt in het glas. -ig ,
( ”er, -st,) b y. sporrelig. —ing , yr. (mrv.
•en,) –Nisch 9 M. spartelende visa.

Spee
Spat, y r. (mrv. -ten,) lietgene spat, b.

v. eene
spark van gloeijend ijzer: « Eene spat van uw
metaal.» *-, vlek of smet van spattend vuil :
Er zijn spatten op uw kleed.*-, een kinderspec' tnig , proppeschieter,, proproer ; zekere
knobbel aan de voeten eenspaards:Die merrie
heeft spatten en gallen.
Spatel, m. (des -s, mrv. -s,) een werktuig
der apothekers, enz. waarvan zij zich tot het
smeren van pleislers en onderscheideneandere
cinder' bedienen. —tje , o. (des -s, mrv. -s.)
verkleinw. van spate].
Spathig, (-er, -st,) by. spaath bevattende.
Spatje, 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
spat: Er is yeen spat/en op mijn kleed.
—ten , b. w. doers springen : Gib spat
mij water in 't gezigt. *--, o. w. met H.,
werpen: Deze pen spat. *-, met Z., springen:
Bet bloed is hem in ' t geztgt gespat ; fig. In
duiyen spatten of vallen , zie Duig. —tig,
(-er, -st,) by. van ee9 paard , spatten
hebbende. —ting , yr. bet spatten. -ziek,
zie Spattig.
Specerij, yr. (mrv. -en,) uitheemsehe
kruiden , b. v. kaneel , foelie ,kruidnagelen:
In specerijen h 'tndelen. —hamlet, m.

–han.delaar, m. –kooper, , m.
–kramer, m.
Specht, m. (des -s, mrv. -en.) een vogelgeslacht met een' regten , kantigen , aan de
punt wigvormigen snavel en met korte
klauterpooten : De groene , bonte , kleine ,
groote , enz. specht. —ebek , m. -enei „
o. —enest, o. —eveer,, vr. —evleugel , m. —je , 0. (des -5, mrv. -so verkleinw. van specht.
Specie, yr. (mrv. -len, -s,) soort; inzonderh.
soort van geld : In welke specie heeft zij it
betaald? *-, gern 'mt geld in soorten : tlij
°saving zips loon in specie. —boekje,
0. hoekje, waarin met een' opslag te zien is,
welke som een gcgeven getal geldstukken
bedraagt. —briefje , o. briefje , waarop
de verschillende specien, die eene som uitmaken, vermeld staan.—handel,m.handel in
geldspecien. — tafel, yr. tafel , waarop de
onderscheidene specien beschreven zijn.
—wissel, m. speciehandel.
Speek , yr. (mrv.-en,) eene der staven, welke
de vellingen met de naaf verbinden : Er is
eene speek in het rad yebroken. --bout,
o. hout voor speeken. —je , o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van speck.
Speeksel, 0. (des -s,) kwijl, spog : Nuchteyen speeksel , speeksel yen een' mensch , die

's morgens nog Diets heeft genuttigd.
—achtig, by. —liner ,vr. eene van die
klieren in den mond , door welke het speeksel
bereid en weggevoerd wordt. —kruid. , o.
naam van gewassen , die een' speekselvloed
bewerken. —kuur, yr. genezing, waarbij
bedorven vochten naar de speekselklieren
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geleid en alzoo door den mond uithet ligchaam
gevoerd worden. —visch, rn. een zeevisch,
die als met speeksel bedekt is. —vloed, m.
sterke uitvloeijing van speeksel, inzonderh.
wanneer zij door kunst voortgebracht en , b. v.
in de speekselkuur,, noodig is. —vvortel ,
m. naam van zeker gewas , anders zeepkruid
geheeten.
Speelachtig, (-er, -st,) bv. speelziek.
—achtigheid,vr.—a,vond, m. avond,
wanneer er in den schouwburg gespeeld word t.
—baan., yr. baan , waar men speeit.-bal,
m. bal , waarmede gespeeld wordt; fig.hetgene
als een bal anderen tot spel dient: Ee,t
speelbal der fortuin. Hij was de speelbal
van het gansche gezelschap. —bord, o.
bord voor zekere spelen,b.v.dammen,schaken.
—dag rn. dag, waarop men speelt, bij. v.
in den schouwburg ; op scholen, vacantiedag.
—geld, o. geld bestemd voor het spel ; geld
waarom men speelt; speldegeld. —genoot,
m. en y r. speelkameraad. gevecht,
o. spiegelgevecht. —goed, o. voorwerpen,
met welke de kinderen spelen, —heer,
m. speelnoot. —hondje, o. dameshondje.
--louder, m., —houdster, y r. die
een speelhuis houdt. —huis , o. openbaar
huis , waar men bijeen komt om te spelen ;
hms,waar muziek gemaakt en gedanst wordt;
huis in een' speeltuin. —huishouder,,
m. —huishoudster, yr. —jagt, o.
pleizierjagt. —kaart , yr. kaart , waarmede men s ixelt; faarom is er geene bolasting op de speelkaarten ? —kind , o.
onecht of natuurlijk kind. —klok , Yr.
klok met cen speelwerk. —knecht m.
speelgenoot. —lieden, —luiden, -lui,
m. mrv. van speelman. —maagd, yr.
speelmeisje. —maa,t —ma,kker, m.
speelgenoot , speelkameraad. —man , rn.
(des -s, mrv. -lieden, -luiden, lui,) die op een'
muziekinstrument speelt ; inzonderh. degene
welke voor dansenden speelt. , vr.,
—meisje , o. speelgenoot. —noot , m.
en y r. (des -s, mrv. -en.) speelkameraad
inzonderh. degene , die een' bruidegom of
bruid ter dienste swat. —genootschap,
0. (des -s,) het zijn van speelgenoot. -partij,
y r. gezelschap, dat bijeen komt om (kaart) te
spelen. —penning,m. legpcnning. Speelpenningen , speelgeld , zakgeld. —plants,
y r. plaats , waar men speelt. —pop , vr.
pop, waarmede kinderen spelen ; fig. speclbal : De speelpop der fortuin. —reis , yr.
pleizierreis. —ruimte y r. genoegzame
ruimte voor een ligchaam om zich vrij te
bewegen. —sell, (-er, -ste,) b y . speelziek ;
van katten , enz. tot paren geneigd. —schheid , yr. —schijf, y r. schijf, waarmede op een dambord 7 enz. worth gespeeld.
—schuld,vr.schuld, die men door het spel
maakt. —ster,, y r. (mrv. -s,) die speelt ;

tooneelspeelster. -zwijze, bw. al spelende.
—tafel vr. —tijd m. tijd bestemd voor
het spel; tijd wanneer sommige dieren speelsch
zijn. —tooneel o. —tuig , o. stuk
speelgoed ; muziekinstrument: Zijn speeltuig
was ontstemd. -tuigmaiier, in. -tuin
m. pleiziertuin. —uur, o, uur van uitspanning ; snipperuur. —uurwerk , o. klok ,
enz. met een speelwerk. —vogel, m. fig.
jong mensch , die zeer aan het spel verslaafd
is. —vriend , m. speelmakker. —wagen,m. pleizierwagen —werk , o. speeluurwerk ; spelend werk ; fig. gemakkelijk
werk , dat men als ware het spelende verrigten kan. ---ziek , (-er, -s.) b y . zeer geneigd
tot het spel of om te spelen. —ziekte, yr.,
-zucht,vr. sterke neiging om te spelen; loch
inzonderh. de zucht om prof te spelen.-zuchtig, (-er, -st,) by. met speelzucht behebd.
Speen , yr. (mrv. spenen,) uijer van eene
koe, enz. ; in sommige streken , tepel eener
vrouweborst. mrv. spenen , zie Aanbeijen. —ader , yr. ader,, welke om den
aars loopt en takken aan de klicren geeft ,
welke de zoogenoemde spenen vormen.
—distel, zeker gewas , speenkruid.
—kloof, —kiove, y r. liloof in de spenen
of uijers. —kruid, o. kleine gouwe.
—maal , 0. maaltijd , die voorheen bij bet
spenen van een kind werd gegeven. —tJe, o.
( des -s, mrv. -s,) verkleinw. van speen.
—varken, o. zuigend varken. -zweer,
y r. zweer aan de spenen.
Speer , y r. (mrv. -eren,) een wapen , dat uit
eene dunne ijzercn spits met den of twee
weerhaken bestaat en aan eene lange houten
schacht bevestigd is.-haai,m. soort van haai
met eene dunne huid. —haak, m. aanbeeld
met twee hoofden. kruid , o. addertong.
ruiter , m. —tje. o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van speer. —wortel, rn. speerkruid.
S peet, verl. tijd van spijten.
Speet, yr. (mrv. -eten) werktuig om te
spitten; boterspaantje ; hetgene worth gespit:
Geef eensge spenen boter. — aal ,
braadaal. -je, 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van speet en spit ; aal die aan een speetje
gebraden is : Ik kocht gisteren eenige
speetjes aal. —jesaal m. braadaal.
Spek , o. (des -s,) dierlijk vet in aanzienlijke
hoeveelheid , inzonderh. op de ribbon Uit
het spek der walvisschen kookt men traan ;
fig.gemeenz.van menschen: Spek op de ribben
hebben, dik en vet zijn.*-, het vette gedeelte
van een varken op den rug en de ribben :
Eene zijde spek. Verkiest hij versch of
gerookt spek ? Het spek van die ham is to
dik; fig. Eene hand dik spek in icts groeijen,
zich grootelijks over iets verheugen. Van
weelde uit het spek vallen of springen als de
madett , zijn, geluk vcrwaarloozen, llij heeft
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pisehe spelen hadden om de vier jaar plaats.
het spek al weg,hij is reeds in het net,aan den
De spelen der kinderen ,behoortijk geleid ,
'angel ook : hij is reeds aangestoken van de
vervrolijken hen niet enkel, maar ontwikkeziekte. Zij heeft het spek al weg , zij is reeds
len tevens de krachten van hunligehaant.*-,
zwanger. Met spek vanyt men muizeit, als
elke andere yerinstiging,b. y . het gekiank van
men maar niet karig is, kan men menigeen
speeltuigen : Met slaande front en klinkend
omkoopen ; gemeenz. V oor spek en boonen
spel. Zie ook de samenstellingen Klokkemdloopen , overtollig zijn. Met spek sehieten.
spel , Vioolspel, enz. de kunstgreonwaarheden vertellen. Sprw. Met eene
pen van een' gooehelaar,, de poetsen van een'
nzetworst naar eene zij de spek werpen.
hansworst, de voorstelling van een' tooneel—achtig, by. —bank , y r. bank,
speler, enz.: floe beriel u zijn spel ? '-,
waarop het walvischspek in stukken wordt
plaats, waar men zulke spelen aanrigt, (in
gesneden. —buik m. dikke bnik.. m.
dit geval meesttijds spellen in het meerv.):
en y r. die veel van spek hondt. —buil , yr.
Er staan vier spellen (ook spellen) : het
spekgezwel. —eend , yr. smient, —eetspel van de vier kroonen , het spel van de
ster,, yr. —eter m. gezwel 0.
wassen-beelden, dat van den glasbluzer en
gezwel , bij hetwelk alle omringende deelen
van Salomon's tempel. We gaan van avond
Haar spek gelijken. -hals, zie Speknek.
naar het spel Zie ook Blijspel,
, y r. kamer, waar men spek
Tooneelspel. Treurspel. eerie
bewaart ; fig. kamer , waar men gevangenen
verlustiging met dobbelsteenen,speelkaarten,
opsluit. —ken , b. w. lame repel ' spek met
darnsehijven , sehaakstukken , biljartballen ,
een' landeerpriem in de oppervlakte van het
kegels , knikkers , bikkels, hoepels , enz.:
vleesch steken: Hen' Naas spekken , larderen;
Er is geen spel , dot hem aangenaarn kan
fig. De bears spekken , goed voorzien.
bezig houden.*-, eene enkele partij van dit
—kig (-er, -st,) by. gelijk spek ; van spek
of gene dier spelen: Is het spel (de partij)
voorzien , vet. —kigheid , r. —king;
haast nit ? yerzarneling van voorwerpen ,
y r. het spekken. —koek, m.koek met spek.
die tot zoodanige verlustiging worden gevor—koning, m. bij de walvisehvangst ,
derd , in welk geval het meerv., van een hep.
jongste matroos , welke het in het rnim
tel woord voorafgegaan, meestal spel is: Baal
geworpene spek moet bergen. —kooper ,
mid vier spel omberkaarten. Eon spel (stel?)
m. kooprnan in spek ; fig, Hij is een heele
looden soldaten ; fig. Het spel is in orde , is
spekkooper,, heeft goede zaken gedaan.
gereed , klaar,, het noodige is bijeen. (let
-koopster, y r. -lucht, yr. -made, yr.
spel is uit, alics is afgedaan. Ilede of Ook
—mes o. mes , hetwelk dient orn het spek
in 't spel komert, aan iets deel nemen. Een
van de walvisschen te snijden. —muis , yr.
spel (spelletje) van lets waken, er mea
vleermuis. —naaid , yr. lardeerpriern.
spotter, Het was een spel vow' hem bet
—nek , m. dikke vette nek. m. en yr.
kostte kern geene moeite. Een spec(voorpersoon met zulk een' nek.-pannekoek,
werp van spot) voor iemand zijit. Len spel
pannekoek met spek er in. —priezn ,
van winden en golt:en daardoor gestirrord.
m. lardeerpriem. —reek, m. —slager,
Het spel breken , bederven , de vretigde
m. varkenslager. —slagerij yr. bedrijf
van spekslager; slagthuis van een' spekslager.
storm. Die jongen maakt Naar veel vets ,
veroorzaakt Naar veel inoeite. kaarten ,
—smaak, m. —snijder,, m. matroos ,
die het spek van den walvisch snijdt.
enz. die men heeft: Mijit spel was in rtriten.
Gij hebt een goed spel ; fig. Mijn spel (spui)
—steen, m. zekere steen , die , half doordeugt niets , mijn gereedschap is niet goed.
schijnend , vettig op bet aan y oelen is. -strik 9 m. touw, waarmee de groote stir kken
Zijne spelen (spellen) opkramen zijno
spek naar bet schip worden gZItrokken.
biezen pakkeri.
—struif, vr,
vr. .---110UW 9 0. SpeibOek , o. bock , waarin men Nut
waaraan het spek hangt. —traan
s p ellen ett spel en kesbook.
yr. uit walvischspek gekookte traan, —*vat, Spelbkeeksier, yr.
0. —vet, o. vet van nitaebraden sunk
breeks
--worst, y r. bij de boeren in Gelded. , Speld, yr. (mry -en,) spel de. — e, y r. (mrv.
Overijssel , enz. eene soort van worst , die
-n,) puntig metalen staafje met een' krop ,
enkel uit buikspek en kruiderijen bestaat , en
waarmee iets vast wordt gestoken: Daar is
veelal in pannekoek wordt gebakken.
eene veld , wit uw' dock vast te sicken ; fig.
'----worstpannekoek m. -zwoord,
Spelden zoeken voorover gebukt gaan.
0. zwoord y am spek; fig. gemeenz. .Hebt gij
Hij zoekt spelden op den hooizolder,,hij
M.
een spekzwoord voor 't oor zijt
doet vruchteloos werk.
doof?
o.(des -s, mrv. -en, -len,) vlugtige bewe—edoosje, o. -efabriek. y r. --eraging: Het spel der oogen.*-, zulk eene bewebrikant m. —egeld, o. geld , dat
eene vrouw voor eigen gebruik on tvangt.
ging des ligchaams tot verlustiging van
Blevrouw A, is zoo verkwistend, dat zij
anderen, inzonderh. bij de ouden : De Olym.
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Spel

Sper

met duizend gulden speldegeld nog schulden

of uit brengen. —er, m. (des -s, nice. -s,)
die speelt,inzonderh. die aan het spel versiaard
is : Een hartstogtelijke speler. —ing, yr.
(mrv. -en,) bet spelen ; fig. mince om te
spelen , d. zich vrij te bewegen : De slinger
/weft geene speling genoeg ;
Speling
der natuur, voortbrengsel dat van den
gewonen gang der natuur afwijkL , b. v. kalf
met twee koppen.
Spelkunst yr. spelling. --len b. w. de
letters van een wooed na elkander opnoernen ,
lettergrepen vormen en dart uitspreken: Men
spelt de woorden titans niet meer.*-, de
vereischte letters voor een woord gebruiken
behoorlijk schrijven : Hoe spelt de Minister
ziire naant ? aankondigen beloven
Dat spelt u niet veel goeds. —ler, in.
( des -s, tare. -s.) die spelt.
Spelletje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van spel.
Spelling , yr. het spellen ; wijze van spellen :
Men wijkt dagekjks van Siegettbeek's spel..
ling af.*-, voorspelling.
Spelonk 9 yr. (tam ) berghol. —je
0. (des -s, rare. -s,) verkleinw. van
spelonk.
Spelster, yr. (men. -s,) die spelt.
Spelt yr. snort van tarwe. —aar, yr.
—akker, rn. —bier, o.
m.
, o. slechtste soort van spelt.
o. o. —Ena,and ,
yr. herfstmaand. --Kneel, o. —oogst
rn. —stoppel , m. —stroo , o.

maakt.—eknop m. —ekoker,, m.
-ekop, m. -ekussen, o. -emaken,
o. —emaker , m. -en h. w. met eene
of meer spelden vaststeken ; fig. lemandiets
op de moue() spelden, hem jets (eene onwaarheid) wijs maker. —erniensv by. geheel
nieuw , vonkelnieuw,, splinternieuw. -etje
0. verkleinw. van spe!de, zie Speldje.
—ewerk o. kantwerk. —ewerken,
3. w. met EL, (ik speldewerk , enz.,) kant
vervaardi,en. —ewerkshoorn , —e-

werkshoren,, —ewerksklos
—ewerksknorppei , m. klos der
speldewerksters. —ewerkskussen, o.
-ewerkster, y r. -ewerkstoot, vr.
eene toot. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van speld; fig. Een speldjebij iets
steken , van jets uitscheiden.
Spelemeijen , o. w. met EL, (ik spelemei,
enz.,) zich (in de Meimand) op het land
vermaken : Ifij gaan morgen sp elemeijen.
Spelen , o. w. met H. , zich villg en luehtig
bewegen : Zi).11,e oogen speelden gestadig op
hear. Deli gte sluij er speelt om hare leden.
De ;ton speelt in het kabbelende beekje.*-,
zich met zulk eene beweging verlustigen :
De kinderen spelen vreedzaam in den tuin.
*-, zich met dit of gene verlustigen : Met
de pop spelen ;rig. De Windt speelt met haat.'
sluijer. Met de heiligste eeaen spelen , die
als een spel behandelen. Met zijne woorden
spelen . er oneigenlijke beteekenissen aan
ffeven . Met zijn levee spelen, het roeke!oos
wagen. Zijne woorden speelden (zinspeelden)
daarop. Ilet speelt mij op de tong , ik ben
op het punt het te noemen. Het speelt mij
roor den geest , in de gedachten, het komt
mij gedurig voor den geest. In de loterij
spelen.*-, op een muziekinstrument : Op de
riool , de piano , de flail spelen. De .Neer
A. speelt meesterlijk.*-, zich met eenig spel
enledig houden, dat bepaaide regelen heef t :
Met de kaart spelen.Op de biliart spelen. Out
geld spelen. Speelt gij in hearten ? Gij
speelt valsch. van orris , klokken ; enz.
zich later hooren : De klok en het orgel
spelen ran daag niet. Ilet geschut Lien
spelen ; fig. van de natuur , als zij van haar'
gewonen gang afwijkt : De natuur speelt
hier.*-, van sommige (bereft , parer ; van wijn
enz. tintelen : De wijn speelt in het glas.
zich vrij bewegen, zie
4E-, b.
zich met lets verlustigen : Men speelt
kaIrt , biljart , omber,, de /licit, comedie ,
muziek , eene rol ; fig. Allerlei poetsen
spelen , zie ook Baas , en flol,
era, 4E-, door spelen in zeker toestand
brengen : 1emand met de fluit in slaap
spelen. Zich rijk spelen. Ientandiets in of
sat de hand spelen , bet er hem ongemerkt in

—veld, 0.
*iipenderen , b. w. te koste leggen ,
uitgeven : 1k wil er zoo veel niet awl
spenddren. Het woord is nog in sommige
streken in gebruik.
Spenen 9 b. w. van de Borst ontwennen :
Wanneer zal de kleine gespeend worden? ;
fig. Zich spenen , zich onthouden. (visch)
in zuiverder water zetten. —vioed , rn.
vloeijende aattbeijen.

Sper zie Spar,
Sperboom rn. sluitboom.
Spergelkruid, o. wilde asperzies.
Spark, enz. zie Spark , enz.
Sperketting, m. ketting , waarmede jets
gesperd , afgesloten of vastgemaakt worth.
b.w. wijd vaneen zetten : De beenen
van elkander sperren. afsluiten van
Kier: Eon rad sperren, bet vastzetten en
doer slepen gelijk men bij het afrijden van
eene hoogte doet. —ring yr.
Sperwer,m.(des
)soort van kleine
valk , op vele plaatsen stootvogel genoemd.
—bezie , y r. sorbe. —bezieboont,
m. sorbeboom. —sbek m. —sei, o.

—sklaanw , m. —shop, m. —snest,
o. --spout , rn. —svert?"r , yr. —svieu.7
gel, m.
Sperzie, enz., zie Attsperzie, enzi
106
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Spet
Speten, o. mrv. van spit.'"-, b. w. met een
spit doorsteken ; aan het spit steken.

Speur, zie Spoor. —en , b. en w. met H.,
hond ,
bespeuren , merken.
die het wild opspoort ; fig. degene , die voor
een' ander' dit of gene opspoort.
Spheer, yr. (mrv. -eren,) ronde bol ; inzonderh. sterrekundige afbeelding van het
lieelal : De kennis der spheer ; fig. kring ,
binnen welken iemands vatbaarheid beperkt is:
Dat is mijne spheer.*-, hooger bovenaardsch
gewest , streek wereld .Hoogere spheren.
Muziek der spheren. —kennis yr.
Spiauter, o. (des -s,) cen gemengd metaal
van tin en geel koper.
Spichtig, (-er, -st,) by . iangwerpig en smal ,
sang en dun : Spichtiy van gelaat.
—held, yr.
Spie yr. (mrv. -een,) spij , nagel , pin , wig ,
bout.
Spies m. (van den -, mrv. -een,) bespieder,
verspieder,, spion. —den, zie Bespieo. w. met
den, en Verspieden.
spioneren.
Spiegat 9 o. scheepsw. , gat , waardoor bet
water van het dek wegloopt , spijgat ; fig.
.Het loopt de spiegaten uit , bet baart een
walgelijk opzien.
Spiegel, m. (des -5, mrv. -s.) eene gladde
oppervlakte , van welke de lichtstralen derwijze terug worden gekaatst , dat zij in ons
oog beelden doen ontstaan van de voorwerpen,
die zich er voor bevinden : Een metalen ,
platte , verhevene , hone spiegel. *-, inzoneene geslepene van aehteren verfoeliede
glassehijf,, waarin de voorwerpen , die men
er voor brengt , zigtbaar worden : In den
spiegel zien. Zich in den Spiegel bezien ,
bekii ken,24 stoat den ganschen day vow . den
Spiegel ; fig. datgene , wat aan ons verstand
als ware het een beeld of eene voorstelling
van, lets geeft : De natuur is een spiegel
van Gods alrnagt en goedheid. De oogen
zijn de spiegels der ziel. *-, voorbeeld :
Dat zijn gedrag u ten spiegel verstrekke.
1Veem een' Spiegel aan zijn gedrag.
aan een sehip , de gladde achterzijde,
waarop zich het wapen,enz. bevindt: De spiegel werd aan stukken geschoten. s-, houten
say , waarop de projectielen in den mortier
worden geladen. —beeld, o. het van cen'
Spiegel teruggekaatste beeld. —boog, m.
houten boog , die op sommige schepen het
bovenste gedeelte van het achterschip als
sieraad omgeeft ; jacobsstaf met spiegels.
—eend, yr. naam eener Bend, zie
Spiegelrog. --en (zich), w. w. zich
in een' spiegel bekijken : De plaat is zoo
glad, dat men er zich ira spiegelen kan.
*-; zich als in een' spiegel voorstellen :
De boom spiegelt zich in het water , dat hij
beschaduwt ; fig. Zich aan jets spiegelen7

Spie
er een voorbeeld aan nemen , zich daardece
tot navolging laten aansporen. Sprw. Hij
spiegelt zichzacht , die zich aan anderen
spiegelt ,men doet wel, zich doo r het voorbeeld van anderen van het kwaad te laten
afschrikken. o. w. met H., : Met lets
spiegelen , de zonnestralen van iets laten
terug kaatsen; met iets pralen. —fabriek,
yr. —labrikant in. —gevecht o.
een gevecht tot yerrnaak.-gezigtkunde,
yr. dat gedeelte van de gezigtkuude, hetweik
over de teruggekaatste stralen handelt.
—gieter rn. —gieterij , yr. glad,
by. zeer glad. —glas , o. fijr, glas, zoo als
men voer spiegels gebruikt. —granaat,
yr. soort van granaat , waarvan er 28 op een'
spiegel in den mortier worden platen.
—kande', m. —pars, o. vioolhars.
—ing , yr. het spiegelen. —kamer, yr.
kamer met spiegels Tangs de warden
zoldering. —harper, m. soort van
karper, zie Spiegelrog. —kas
—kast yr., —kist, yr. kast of kilt ter
verzending van een' of meer spiegels.
—kooper, m., —koopster, vr.
iemand, die handel in spiegels drijft.
—koord, yr. koord, waaraan eat
spiegel hang. —kraal's., yr. --lijst,
yr. —maker, m. —makerij, yr.
---trees, yr. soort van mees , zie
Spiegelrog. —net, o. net met groote
mazen. —nieuw , by. geheel nieuw.
—ratan", yr. en o. spiegellijst. —roeh,
—rog, rog , welks vlekken bet heist
alsieen spiegel tertigkaatseu , even als die van
de ...Spiegeleend , den spiegelkarper,, de
spiegelmees. —rug, m. aehterste van
een' spiegel. —selaip, o. schip met eeie
spiegel. --spaath, o. blinkend spaath.
--steep , m. seleniet. —teleskoop,
m. verrekijker, die, in plaats van een
voorvverpglas, een' bonen spiegel heeft.
—tje, o. (des -s, nary. -s,) verkleinw.
van spiegel. —visela, m. zekere visch
met blinkende schubben. —winkel,

m.
Spiemouw, vr. spiezak.
Spier ,
(des -s, mrv. -en,) spierzwaluw.
Spier, yr. (mrv. -en,) een der vleezige
trekkers , waarmee de beenderen van zoogdicren en vogets omkleed zijn en waardoor
zij bewogen worden ; inzonderh. het vleezigste gedeelte van een' vogel ; in sommige
streken rgrashalm ; fig. Gij krijgt er geen
spier (niets) van. Ik geef er geen spier om.
—aehtig, (-er, -st,) by . naar sper
gelijkende; goed gespierd.
m. (des -s, mrv. -en,) visehje ,

Spiering,

dat tot de zalmen beboort: Gebakken
spiering. Sprw. Een' spiering uitwerpen,
orn een' kabeliaauw te vangen , met eene
metworst naar eerie zijde spck werpen ,
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eene kleine gift doen um eene groote to
verkrijgen. eelster, yr., —eter,
m. die van spiering houdt. —je, o. (des
-s, mrv. -s.) verkleinw. van spiering. —kop,
m..--lueht, y r. –maal,o.–net,
o.–reulk,m.–schuit, yr.-vs:Inger,
m.–vangst, y r. –visscher , m.
Spierinkje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van spiering, of van spierink, zoo als men
bet voorheen oak schreef en thans nog
dikwijls uitspreekt.
Spierkracht, y r. kracht der spieren.
Spiertje, o. (des -s, mrv.-s,) verkleinw. van
spier.
Spiervogel , m. spierzwaluw.
Spierwit, b y . geheel wit, sneeuwwit.
—zwaluw, yr. zwaluw , die anders
kerkzwaluw, muurzwaluw en steenzwaluw
beet.
*Spierlink, m. (des -s, mrv. -en,) vroeger
algemeen , en thans nog in vele streken
gebruikelijk , spiering.
Spies, yr. (mrv. -en,) lans, spiets: Hij
doorstak den booswicht met zijne spies.
drager , m. —en, h. w. met eene
spies of ander puntig werktuig doorboren ;
in Turkije : Een' misdadiger spiesen , d. i.
hem een' puntigen staak van onderen
tusschen de ruggegraat en de huid steken ,
zoo dat hij tussehen de schouders uitkomt.
--glans, o. zeker half metaal , dat uit
kleine glanzige spiesen bestaat. —glansgift, o. –glanslever, yr. zie
Lever. –gifts, ens , zie Spiesglans, enz. –liout, o. –ijzer, o.
—ing, y r. —je, o. (des -s; mrv. -s,)
verkleinw. van spies. —schaelit, yr.
—staf, m. — yolk, o. spiesdragers.
Spietje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
spie.
Spiels, enz., zie Spies, enz.
Spiezak, m. spiemouw,, linnen of lee'ren
bekleedsel van een spiegat.
Spij , yr. (mrv. -en.) spie, pin.
Spijen, zie Spuwen, en Spijgen.
Spijgat, zie Spiegat.
Spijgen, zie Spuwen.
Spijk, y r. lavendel. —balsem, m.
—boosnpje, o.
rn. (des -s, mrv. -s,) sehutir,
pakhuis, docli weinig of niet meer in
gebruik. 0. (des -5, mrv. -s.) in sommige
streken soort van klein landhuis met eenige
vertrekken bij eerie hoeve , welke
beteekenis het Hoogduitsche Speicher in
het Bremensche ook heeft.
Spijker, m. (des -s, mrv. -s,) nagel ,
inzonderh. van ijzer: Sla er nog een
pear spijkers in. Sprw. Spijkers met
toppen slaan, dingen van be!ang verrigten
of niter]. W eet hij een' spijk r, zij weet
er een gat voor,, zij weet zich door allerlei

ij

Sp
uitvlugten to redden ; fig. Zoo hard zijn
als een spijker tegen allerlei ongemakken
bestand zijn. Den spijker op den kop slaan,
de zaak juist treffen of raden. Eene zaak
aan den spijker hangen , de uitspraak
verschuiven. —bak, m. — balsem, m.
spijkbalsem. —boor, y r. —en , b. w.
met spijkers vastslaan : Spijker eene plank
boor het raam. —fa,briek; y r. —fa-

brikant, m. –gat , o. –handel,
m. –hard , b y . ijzerhard. –ijzer,
o. ijzer , waarvan men spijkers maakt ; een
kalefaatijzer. —log, y r. het spijkeren.
–kooper, m. –kop, in. –lade.,
yr.--nand, y r. – papier. o. –smederij , yr. –sniid , m„ –tje , o.
(des mrv. -s,) verkleinw. van spijker.
--ton, vr. —vast, b y . nagelvast. —vat,
m.
Spijkolie yr. lavendelolie.
Spijl, y r. (wry. -en.) een staafje van metaal of
hoot, dat tot versehillende einden dient: De
vensters waren met ijzeren spijlen bezet.*-,
in een' bijenkorf een der staafjes, waarop de
bijen bet werk doen rusten ; een rondo stok,
waaraan vleesch , spek , worst , enz. wordt
opgehangen,zieVieeschspiji4Worstspiil, enz. —tie o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van spijl.
Spijs, yr. (mrv. -zen,) hetgene door iemand
gegeten wordt en hem tot voedsel dient :
Spijs gebruiken. Spijs en drank.*-, geregt;
fig. Dat is mijne spijs , daar hood ik van.
*-, een metaalmengsel , waarvan men
klokken , letters , enz. giet. —bereider,
m. –bereiding, yr. –bereidster,
yr. –bezorger, –bezorgster,
brood , o. mastelein. —geregt
y r.
o. geregt spijzen. —kaart, yr. lijst der
geregten of spijzen, die er ten gebruikegereed
zijn. —1kamer , yr. vertrek , waar men
de spijzen bewaart. —kelder, in. kelder,
waar men spijzen bewaart. —koek , m.
koek als spijs. —kooper , m. inkooper
van spijzen. —koopster,vr. —kruid ,
o. moeskruid. —loop, m. buikloop , inzonderh. waarbij de spijzen onverteerd worden
uitgeworpen. —markt, y r. markt , waar
onbereide spijzen verkocht worden. -meester , m. keukenmeester. —offer , o bij de
onde Joden , onbloedig offer van cetwaren
uit het plan tenrijk. —proever, m, voorproever van spijzen. —vertering, yr.
vertering der spijzen : Eene kleine wandeling
na den eten berordert de spijsvertering,
Eene goede en sterke spijsvertering.
Spijt, y r. leedwezen verdriet, hartzeer:
Ik ben vol spijt daarover. lk heb er geene
spijt van. * opgekropte gramsehap Spijt
al u'ie 114 leed is ,"ten trots van elk, die
er tegen is. In spijt van , Ter spijt van,
in Reerwil van. Ter spijt van hem zijns

-
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Spij

Spin

ondanks. —en, o. en onpers, w. met H.,
met den 3. fly. (het speet, gespeten,) teed
doen of veroorzaken , smarten , verdrieten,
onaangenaam zijn : Spat het u uiet , dat gij
V huis rnoet blidven? Het speet mij
zijnentwil. Het .spijt
van den man , ik
het) medelijden met Item. .Het heeft
altzjd gespeten, dat hij van hier vertrokken
is, — Batik niet in tijds ben heengegaan.
,(-er,-st..) by. en bw. spijt veroorzakende, onaangenaam treurig : Bet is spijtig.
Welk een spijtig toeval! *-. bits , vinnig ,
scberp, verwaand , aanmatigend : Een
spijtig Een spijtige loon. Welk een
spijtig- antwoord! —igheid, yr. —iglijk bw.
Spijzen, b. w. van spijze voorzien, voeden ,
spijzigen: De hongerigen spijzen. Zichenkel
met brood spijzen, enkel van brood !even.
o. w. met
maaltijd houden , eten :
^ pijzen wij heden weder samen P —igen,
b. w. _spijzen.
yr.
, yr.
m. (des -s, ?tin). rondachtig vlekje , waarmede iets besprenkeld is : Die
spikkels zijn al te ongelljk van grootte.
—achtig, (-er, -st,)
eenigszins gespikkeld. —en , b. w. met spikkets besprenkelen : ge de ta,W gespikkeld hebben ?
Een boek gespillapld op shed; fig. Het is
een gespikkelde vogel , d. iemand van wien
elk wat te zeggen heeft—ig (-er, -st,) by.
vol spikkels, gespikkeid,
ing , yr.
spefldernieuw, zie Spiksplinternieuw.---tje, 0. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van spikkel.
Spilisplinternieuw, zie Spelder-

stern. —matig m. en yr. veroud. Wedverwant van de vronwelijke zijde , tegenstelling van zwaardzijde , zie ook
—penning, m. en vr. spilziek mensch.
—wortel , m, wortel van een' boom , die
als eerie spit in de aarde schlet. —ziek.(-er,
-st,) by. veilwistend , tot verspil len geneigd.
—zijde, yr. veroud. vrouwelijke linie.
—zucht, yr. zncbt om te verspillen.
—zuchtig , (-or, -st,) by. in eene hooge
mate spilziek.
Spin , yr. (mrv. -nen,) zeker vleugelloos insect,
dat acht oogen , acht pooten en aan achterlijf eenige wratjes heeft , waaruit
het de webben spint, naar welke het genoemd is : Sommiye lieden zijn bang voor
Zoo boos als eene spin,
de kleinste spin ;
zeer boos.
Spinaal o. (des -s,) garen waarvan zich
de schoenmakers bedienetas erseen spinaal
meer ?
Spinachtig, by. als van eene spin.
Spinazie, yr. eene bekende kettkengroente :
Houdt ge van gestoofde spinazie? Spinazie
zaaijen. —bed, o.
yr. —reuk m.—tijd, m. —water,
o. water in hetwelk spinazie gekookt is of
zal worden. —zaad, o,
Spinde , yr„ (mrv. -en,)etenskas , in sommige
streken op het land algeineen in gebruik.

de nitvinding- der sf,innewielen tusschen do
vingers ronddraaide om den di aad er op to
doer) loopen ; pin in eon' garenk los ; pin van
bout of metaal welke de as van een ronddraaijend ding nit maakt windas, met welke
het anker word y, ortl ewonden ; schroef eerier
per's ; stander eerier menteltrap ; halm eener
liorenaar ; een slag van stekel horens ; fig.
Dat is de spit wuarop (ales draait , dat
is de bewee ll noezaak van alles. bed , o.
scheepsw. zaAhouten. -boom,() scheepsw.
boom der spit ; naam van een boompje ,
spindelboom. —boor , vr. zekere boor.
derbeen , zie Spillebeen. -gat,
scheepsvv,:at in de spit. —ho pe, o.
vtaggehooldje• —lebeen, o. (wry. -en,)
dun been.
n-). en yr. iemand , welke dunne beenen beeft. —lebeenen o. w. met
, (ik
enz.) met de beenen slingeren. , b. v. te koste leggen , in vane, k tVflfl sCr het nut Woos is, verkwisten:
.1.aij spilt r tel geld aan dfrt week. --- Ietje,
-s,) ‘'erldeinw. van spit. --leo. (des -s.
wervel n;. -*Navel “a:} de spit der spin-

inzonderh. tuchIhnis , waar de boeven over
, t algemeen voor den kost mode)) spinner).

—edeur, yr. —en,

b. w. (levens-

middelen) uitdeelen. —ing , yr.
Spinet, 0. (des -s, mrv. -ten,)een snaarspeeltuig, dat naar een klavier gelijkt. je ,
o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van spinet.

—snaar,,50.—speelster, yr. -spel,
nieuw , Vonheinieuw,
o. —speler m.
Spit, vr. (met% houtje dat men voor Spinhuis , o. Imis , waar gesponnen wordt;
—huitsboef, m. gevangene in een spinhuis. —huismoeder, yr., —huis-

vader , in. die bet opzigt over eon spinhuis heeft. —host m. —huisstraf,
o. straf, die eon boosdoener

in cell

spinbuis ondergaat.
tinnier, vr.
—machine, yr. eon knnstig
tuip; , waarmede versebeidene draden te
gelijk warden gesponnen. — nedoo-

der, m. zeker insect, dat rondo gate( in
bet zand maakt , spinnen of rupsen daarin
brengt,waarop het wijljen een ei iegt.- neinger, m. raagbol. —nekop, yr. spin.
Men zon wet doen, kob to schrii yen; fig, Eene
spinnekop ran een wty. een boos w -nehoplirab yr. zeker dier. —nelirnid
o. gele waterafrodil. —nen , angel, b. w.
(ik spon , gesponnen.) deaden vormen :

zijn te goof; fig.
deaden, welke gij
Ik spin er peene zqjde bij , het strelit ni,,t
tot mijn voordeel. Men zal rc nimmer gced
garen van .(punter, er zal nitnnier jets gads
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flit voortspruiten Floers spinnen ,jaloersch
ste twee spit worden afgegraven. -draaizijn. op eene wijze , die eenige gelijkheid
jer, m. —hert, o. jong hert, bij hetwelk
met spinnen heeft , ineen draaijen : Tabak
de horens nog met zip mtgewassen maar
spinnen , tabaksbladen ineen draaijen , our
slechts even your den dag beginners te
er karotten van te maken. Hooi spinnen, er
komen.
ineen gedraaide bossen van maken. *-, o. w. Spits, (-er, -ste,) by. en hw. scherp gepunt :
met IL, met spinnen onledig zijii : Vow' den
Len spitse toren. Spits toeloopen , in eeno
punt nit.loopen. Spits houwen ; fig. scherpkost spinnen. Zij spint voor naar brood. *-,
van katten , een gesnor doen hooren , wells
zinnig : Een spits vernuit.*-, Wat is
naar dat van een spinnewiel gelijkt. *-, van
dat vrouwtje spits ! *-, o. (van het -, mrv.
wijn, die hegira te werken , zegt men : Hij
-en,) punt; fig. Het spits afbijten. Door het
spint. -ner, m. (des -s, mrv. -s.) -nerij ,
spits bijten , zich bij eene onderneming aan
y r. (nzrv. -en,) het spinnen ; werkplaats of
het grootste gevaar bloot stelfen. Het spits
inrigting , waar garen, enz. gesponcen wordt.
yr. (mrv. -en,)
bieden, tegenstand bieden.
—netje, o. (des -s, mrv. verkleinw.
punt , puntige top: De spits van een' toren,
van spin. —nevodde, vr. slecht vronwsvan een' berg. gedenknaald , obelisk ;
persoon. —nevoeten, o„ w. (ik spinnevoorhoede van een leger : Eck aan de spits
voet, enz.) met de voeten spartelen , gelijk
(aan bet hoofd) stellen. —achtig, by.
een stervend dier. —neweb, o. web eener
—baard, m. iemand met een' spitsen
spin. —neweefsel, o. —newiel, 0.
baard. —boef, m. boef , die op allerlei
toestel met een rad , waarop men spint.
looze streken afgerigt is. —boog 9 m. pun—fling, yr. —rag, o. spinnewebben ,
tige boog. —boogstijl, m. bouwstijl
zie nag. —rok, —rokken, o. zie
waarbij men puntige Bogen aanbrengt.
o. (des -s, mrv. -s,)
--boor, yr. yoorboor. —broeder m.
krijgsmakker. —el, o. (des -s, mrv. -s,)
bet gesponnene. —ster yr. (mrv. -s.)
—stok, m. rokkenstok ; rokken.
reepje perkament , waarop men leant werkt.
—en, b. w. scherpen , puntig maken :
*Spinsbek , zie Finsbek.
Eeiti paal spitsen. De ooren spitsen, de
Spint, o. (des -s, nzrv. -en, en , van een hep.
telw. voorafgegaan , soms -,) vierde gedeelte
ooren opsteken , gelijk paarden doen ; fig.
van een oud schepel : Drie spint haver.
naauwkeurig toeluisteren. Zich op een' lekSpint, o. (des -s.) dat gedeelte van hoot,
keren maaltijd spitsen. , daarop hopen.
Zich of Zijn brein op iees spitsen , zich op
hetwelk naast aan de schors lip;t : Er zit veel
jets tooleggen. eene straf bij de Turken ,
spint aan dat /tout. —achtig, by. dat
zie Spiesen. —heid, vr. —hoofd,
naar spint gelijkt. —ig, (-er, -st,) by. dat
m. en yr. iemand met een puntig hoofd.
veel spint bevat. —igheid, yr.
—ig (-er, -st,) by. spits , puntig; met vele
Spintje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
spint, zekere maat.
spitsen of pnnten. —igheid, yr. —je,
ct. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van spits.
Spinvodde, zie Spinnevodde.
—vertreli,o.—voeten, zie Spin—kin, m. en yr. iemand , die eene puntige
nevoeten. —zijde, yr. zijde, die
kin heeft. —hop , zie Spitshoofd.
gesponnen moet worden.
—muis, yr. een zoogdier , dat naar
eene muis gelijkende , onder de aarde ,
Spion, m. (des -s,
). -nen, -s,) spie, bespieder, verspieder : De spion word gevat
ten deele ook aan het water leeft ; vooral
en aanstonds opgeknoopt. bij jagers,
eene soort , die zich in schuren , station,
(nide muren , enz. ophoudt, van boven donspeurliond; een spiegeltje , inzonderh. buiten
ker grijs en van onderen witachtig is.
aan een venster,, waarin men de voorbijgangers ziet. —netje, o. (des - s, mrv. -s,)
—neus, m. en yr. die een' spitsen neus
verkleinw. van spion.
heeft. —roede 9 y r. dun en spits rijsje,
waarmede soldaten plagten gegeeseld te worSpit , o. (des -s, mrv. speten,) een spits kenkengereedschap , waaraan men vleeseh , enz.
den : Door de spitsroeden loopen , door eene
dubbele rij met spitsroeden gewapende
braadt: V lersch aan het spit steken,braden.
zeer gehekeld worden.
soldaten loopen ;
Sprw. Hij wordt met het spit gesmeten ,
(Spitster, yr. (mrv. -s,) die spit.)
schoon bij van I gebraadniet het:1i gegeten,
bij wordt onsehtildig gestraft ; fig. Het spit
—vindig, (-er, -st,) by. en meestal
in de asch wenden , eerie zaak verbrodden.
in een' kwaden zin , scherpzinnig in bet be*-,zekere pin, inzonderh. beneden in den
ramen van loom treken : Een spitsvindig
vernuft , mensch. scherpzinnig nit;erug , waardoor men verhinderd wordt, zich,
(mrv.
dacht: Een spitsvindig vertoog , antwoord.
te bewegen : ilij heeft het spit.
—vindigheid, yr. —vindigiijk,
soms wanneer bet door een bep. telw.
enz., —vondig, enz., zie
vooraf worth gegaan ,) diepte , welke men met
Spitsvindig, enz. —zinnig, (-er,-st,)
eerie spade den grond omgraaft: Het einde
van dies akker is te hoog er moet ten minby. en bw, scherpzinnig geslepen. —zin-
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nigheld, yr. —zinniglijk , bw.
Spitten , b. w. met een puntig werktuig
graven of delven : Zijn de tuinbedden al gespit ?
met een spaantje iets afsteken :
Boter spitten. met een puntig werktuig
doorboren : Hij spitte den bedrieger aan den
wand. —ter, m (des -s, mrv. -s.) —ling,
yr. —varken , o. speenvarken , dat aan
bet spit wordt gehraden.
Spleet, veil. tijd van splijten.
yr. (mrv.
-eten,) door splijting ontstane opening,
reef : Er zijn spleten in den muur.*-, glip
eener pen : De spleet is te lang. —breuli,
y r. beeribrenk in de lengte. —je o. (des -s,
mrv,-s,) verkleinw. van spleet. —veer, yr.
splits.
Spletig , (-er, -st,) b y. vol spleten.
Splijten, angel. b. w. (ik spleet, gespkten,)
in de lengte vaneen doen springen Bat
bout taat zichgemakkelijk splij eene
spleet of glip in iets makes : Eene pen
o. w. met Z., in de lengte vaneen
springen : De grond splijt van droogte.
—ing yr.
Splint , o. (des -s,) boertig w. geld: Zij heeft
splint.
Splinter , m. (des -s, mrv. -s,) Iangwerpig
puntig stukje , dat van bout , been , enz. afsplijt: Hij trad een' splinter in den voet.Sprw,
Den splinter in eens anders oog zien, en niet
den balk in zijn eigen , de kleinste gebreken
in een' ander' opmerken , en voor zijne eigene
veel grootere blind zijn. —break , yr.
beenbreuk met splinters. —en, b. w. tot
splinters maken. o. w. met H., splinters
afgeven : Die bank splintert. —ig,
(-er, -st,) by. vol splinters; dat ligt splintert.
—nieu. -w, by. p,eheel en al nieuw, vonkelnieuw:Hij had een' splinternieuwenjas aan.
—swijze , b y . en bw. in splinters.
—tang, vr. tang, waarmee splinters worden
uitgehaald. - tje, o. (des -s, mrv.-s,)verkleinw. van splinter.
Split, o. (des -, mrv. -ten,) opening, inzonderh.
boven aan een' vrouwerok Dat split is
te klein —gat, o. split. —je o. (des
mrv. -s.) verkleinw. van split.
Splits, yr. (mrv. -en,) dubbel geslagen ijzer
dat men door het gat van mu' bout steekt, om
hem vast te houden. —en, b.w. de strengen
van (een tonw ) losdraaijen : Een' ouden kabel
Splitsen. *-, smaldeelen Een gebrok.n
tone' splitsen.Een lot splitsen. Eene erfenis
splitsen ; fig. De vergadering was in Naar
gevoelen gesplitst, men was het niet eens.
—er, rn (des -s , mrv.- s, ) die splitst; inzonderh. ondercollecteur eener loterij. —gang,
wker deel van de bind eens sehips.
—boorn —Doren m. werktuiff„
dat tot het splitsen van touw gehrnikt wordt
en veelal nit boors bestaat. —ing, yr.
—ruiter ; m. gemeenz, in scherts , vrocm

Spok
of meisje. —tong , y r. benedeneind. van een'
vi impel. —vaantje, o. vaantje aan het
einde gesplitst. —vleugel, m. gesplitst
vaantje.
Splitten, zie Splitsen.
Spoed, m. (des -s,) voortgang , haast: Spoed
makes, eiscben, vereischen.111et spoed.S pew.
zie Haast. —en , o. w. met H., vorderen:
Het spoedt niet sterk.*-, met Z.,en :*- (zich),
w. w. zich reppen, snellen , ijlen : Gij moet
wat spoeden. Spoed u naar huis. —ig,
(-er, -st,) by. en bw. haastig , vaardig , met
spoed : Een spoedig antuoord. Schrijf twij
spoedig, —igheid, ye. —iglijk ,
bw.
Spoeijen , zie Spoeslen.
Spoel , Yr. (mrv. -en,) buis, pijp, duiker; weversklos, waarop zich de inslagdraad bevindt;
inslagspoel , zie Schietspoel. --bak,
m. bak, waarin iets gespoeld wordt,inzonderh.
glazen. —en, b. w. (garen) op spoelen winden:
is al dat garen reeds gespoeld.*-, reinigen
door er water over te gieten of het daarin been
en weer te bewegen : De meid spoelt de
wasch , de glazen. De mond spoelen ; fig,
remand de voeten spoelen ,hem in het water
o.
smijten. De keel spoelen, drinken,
met H.,van vloeistoilen,zekererigting hebben:
De rivier spoelde eertijds fangs de muren.
*-, o. wimet Z., vloeijen.*-, b. w. spoelende
wegnemen : De streom heeft de vruchtbare
aarde van de velden gespoeld ; fig. De
zwarigheden van het hart spoelen, d. i.
met een glas wijn , enz. verdrijven. --er,
m. (des -s, mrv. -s.) —hok, o. plaats , waar
men spoelt.—ing, vr.(mrv,-en,) het spoelen;
spoelplaats ; Yoe') t waarmede iets uitgespoeld
wordt : Spoeling van biervaten en destilleerketels. —ingbak , m. —ingboer , m.
boer , die spoeling gebruikt om vee te mesten.
—lagje,o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
spoeling. — ingpomp, yr.—ingschuit,
yr. —ingspek , c. spek van varkens , die
met spoeling zijn gemest. —ington yr.
—ingwat , o. —ingwijn , m. spoelwijn. —kom, yr. kom , welke van een
koffie- of theeservies een deel uitmaakt en tot
bet om3prelen of wasschen der kopjes en
sehoteljes dient. —plants , yr. plants,
waar men linnen spoelt. - plank , yr. plank
waarop men staat te spoelen. —tje,o.(des-s,
mrv. -s,) verkleinw. van spoel. —varlken.
o. varken , dat met spoeling gemest is. —vat
o. spoelbak. —water , o. water in hetwelk
iets gespoeld is. —wiel, o. wiel ter spoeling
van garen. —wijn m. lekwijn. - worm,
m. ingewandsworm , die veel naar regen.
worm gelij k t.
Spog, o. (des -s,) betgeen men uitsputigt ,
kwijl , speeksel : De vloer ligt vol spog. -je
o. (des -s, men. -s,) verkleinw. van spog.
Spoken o. w. met H., als een spook rond-

Spoo

Spoil
waren of te voorschijn komen : Het geloof
verspreidde zich allerwegen, dat de redder
in het kasteel spookte ;
een gedruiscli
eerie
vcroorzaken ,
gelijk
men van
spookverschijning onderstelt Hij spookt bij
levenden bij nacht ronddwalen: Ilij
spookte wear voor dag en dauw.*-, onpers.
w. met H., als : Bet spookt in dot huis , er
verschijnt cen spook, of er gaan spoken in dat
huis; fig. Het spookt er wear tusschen die
twee , ze kijven en razen weêr. Het begon op
zee te spoken , het werd onstuitnig we6r.
, yr.
—er, in. (des -s, mre. -s.)
(mrv. -en,) het spoken ; spookverschijning.
Spon
tijd van spinnen.
Spon , yr. (mrv. .nen,) stop , waarmee de
wijde opening midden in een vat wordt gesloten , born, bornmel : Sluit de spon ? -,
spongat.
Sponde, yr. (mrv.-n,) bedste6 of ledekant ,
inzonderh. de voorzijde Hij zat man menlye
sponde.
Spangat, o. opening in bet midden van
een vat , waardoor het gevuld wordt
bomgat , spon Het spongat is te klein.
Spongle, yr. (ntra. -een,) weinig meer in
gebruik , spons.
Spoumes o. eigenlijk sponningmes , waarme6 de kuiper de sponningen in de duigen
maakt.-- p ing, yr. groef in de duigen van
een vat, waarin de bodem sluit : De sponning
is niet diep genoeg. *-, groef , welke de timmerlieden in iets maker om er jets in te
doen passen of bewegen. —ningje, o. (des
-s, Ivry. -s,) verkleinw. van sponning.
—ningselinaf, yr.
Spores, yr. (lire. -en,) een gewas. dat tot
bet dierenrijk wordt gerekend Neemt de
spons en veeg het ult.*-, eerie doorgestokene
teekening op papier, enz.
(-er, -st,) by. bol en voos als eene spons.
—sektigkeid, yr. —en, b. w. met
eene spoils reinigen : Het rijtuig moet gesponst worden.*-, eene doorgestokene teekening door middel van er door geslagen of
gewreven houtskool , enz. op jets anders
schetsen. o. sponsachtig gezwel. —ing, vr. —je, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van spons. —steen, m.
puimsteen. —zakje, o. zakje van eene
luchtige stof met gewreven houtskool , enz.
om eene teekening te sponsen.
Sponturf, En. soort van kleinen turf, ook
korte of harde turf genoemd , tegenstel.
van inzonderh. langen turf, die twee driemaal zoo groot van stuk is : Gene kar spanturf. Duizend sponturven.
Spook, o. (des -s, mrv. -oken,) volgens het
bijgeloof,, eerie verschijnende schim : Hij is
bang voor spoken. *-, iedere schrikbarende
gedaante of vertooning : a Het spook des
gedruiseh, zoo als een
gewetensdwangs,»

spook ondersteld wordt te weep; te brengea
Veel spooks muken. —ftelitig, (-er, -st,)
b y . naar een spook gelijkende. — dier, o.
een zoogdier, naar zijne vreemde gedaante alzoo genoemd , make , eekhorenaap. —geschiedenis, y r. geschiedcnis van eene
spokerij. —gestalte , vr„ spookachtige
gestalte. —goden, m. mrv: bij de oudent
Larvae , onder welke zij de booze geesten en
de zielen van slechte menschen verstonden ,
die kwamen spoken, om de levenden te kwel.
len. --huis, o. buis , waarin het spookt.
—je, o. (des -s, men. ..s,) verkleinw. van
spook. —kamer, y r. —sel, o. (des -s,
mrv. -s,) spook. —ster, yr. (mrv. -s,) die
spookt ; inzonderh. onrustige vrouw. —verdrilver, m. —verschijning, yr.

—verschljnsel, o. —vertelling,
y r. vertelling vol spokerijen.
Spoor, y r. (mrv. -oxen,) aan den Mel van

een' ruiter de prikkel, waarmede hij zijn
paard aandrijit : Het paard de sporen geveno
Het paard luistertnaar geene sporen ;
Iemand met harde of scherpe sporenberij-,
den , d. horn streng behandelen.*-, prikkel
achter aan den poot van cen' haan ; fig.
Zij is eene hen met sporen , zij is eene duivelin , eene heks ; fig. al wat dient , orn aan te
prikkelen.
Spoor , o. (des -s, mrv. -oren,) indruk,
inzonderh. van den gang eels dings : Het
spoor van een' Naas. lemand op het spoor
volgen. Het spoor van een wagenrad ; fig.
Het spoor bij ster zijn , verdwaald zijn , dwalen . B'iiten het spoor treden , afd wa fen. Iets
op het spoor hebben. de lucht van iets hebben ; op het punt zijn iets te vinden. lets op
het, spoor komen , Op het spoor van lets komen , iets beginner) ie ontdekken. lemand op
het spoor komen , iemands spoor ontdekken ;
fig. iemands planner) beginners le doorzien.
*-, kenteeken , bltjk : Men vindt daarvan
geen enkel spoor in de geschiedenis. weg
voor een rijturg : De wagens in dat land
hebben een wijd spoor , d. behoeven een'
Breeden weg ; fig. voorbeeld : Volg het spoor
uwer vaderen.*-,scheepsw. vereeniging vary
sterke houten die men daar plaatst , waar

de voet van een' mast , enz. komt te staan.

—balk, m. balk aan den voet van- Bert
mast. —bijster, by.. van den weg al,
verdwaald. -gat, a. gat in het spoor van den
mast.
Spoorhaan , rn. gespoorde bawl. --lien,
Yr. lien met sporen of die sporen heeft.
Spoorhond, m. speurhond. —loos,
(-zer, -ste,) bv. fig. buitensporig, ongeregeld,
*-, bw. zorrder eerrig spoor achter te laten
IN is spoorloos verdwenen ; fig. ongeregeld.
—loosheid, yr.
Spoormaker, m.
0•

die sporen maakt.

raad4e van ewe spoor,
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m. riem , waarmede eerie spoor
wordt aangegespt. —slag , m. sleek met de
spoor ; fig. aansporing : Ten spoorslag
verstrekken. Een spoorslag voor iemand
zijn. -slags, bw. order gestadige spoorsla.
gen ; met de uiterste sit& heid. -staaf ,
yr. eene der staven, welke de zoogenoemde
spoorwegen vormen. o. (des -s, mrv.
-s.) verkleinw. van spoor. —trein, rn. wagers, welke door een' locomotief fangs een'
spoorweg voortgetrokken worden.-waigen,
m. wagen , die over een' spoorweg loopt.
—weg, m. weg met ijzeren staven, waarop de raderen der spoorwagens , enz. passes.
—wegaandeel, o., —wegactie
y r. aarideel in eene spoorwegondernerning.
—wegdienst —wegnet o.
reeks van spoorwegen , die zich als een net
over een land verbreiden. ---wegonderneming, yr.
`Spoot, verl. tijd van spuiten.
Sporen, b. v van sporen voorzien: Gelaarsd
en gespoord.*-, aansporen.
Sporen , b. w. speuren ; fangs een' spoorweg
voeren. *-,o. w. met Z., fangs coif' spoorweg
vervoerd worden : W ij zijn in 10 minuten
van B. tot G. yespoord.
Sporrelig, (-er., -st.) b y . en bw. krakeelziek , twistgierig , weérstrevig Een sporrelige vent. —igheid yr. —ing, yr.
-en,) krakeel. —ingje, s. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van sporreling.
Sporrie enz. zie Spurrie enz.
Sport, yr. (mrv. -en,) trede ecner ladder :
De onderste sport. Eene ladder van twintig
sporten ; fig. trap. speck , welke aan sommige stoeleil in de stapels bevestigd is : Er
is eene sport van uw' stoel gebroken. -gat,
0. gat voor eerie sport. —hont o. bout
voor sporten. —je o. (des -s, mrv. -se ) verkleinw. van sport.
Spot m (des -s,) het spotten : Ten spot van
ieder staan. Hij was het doelwit van hear'
spot. Den spot met iemand of iets drijven,
er flee spotten. voorwerp van bespotting :
Hij is een spot der menschen, den menschen
ten spot. —achtig, (-er, -st,) by. en bw.
tot spotten geneigd , spotziek ; spot inhoudende. —achtigheid, y r. —boef,
m. iemand , die gaarne met alles spot , spotter, spotvogel , spreeuw. —gedicht o.
spottend vers. —geest m. spotzucht.
—geld, o. spotprijs. —lijster,, yr. soort
van lijster,, die fraai zingt en het geluid
van andere dieren nabootst , spotvogel.
- lust, m. lust of geneigdheid om
te spotten : Zijn' spotlust den teusel vieren.
—ineeiutw, Yr. meeuw,, die het
geluid van andere vogels nabootst. —prijs,
een naar evenrodigheid zeer geringe prijs:
lets voor een' spot prijs koopen, aanbieden ,
verkoopen. Hij bond mil een' spotprijs.

Spra,

—rede vr. spottende redo, satire.
—schrift , o. hekelsehrift. --spraak
y r. spotrede. —ster,(mry -s.) —swijze,
bw. spottender wijze. —telijk (-er. -st,)
b y . bespottelijk. *-, bw. spottender wijze.
—ten, o. w. met boerten , sehertsen :
Spot hij er niet mede ? ; fig. Wij spotten
er niet mee4 , wij vatten de zaak met ernst
aan. *-, inzonderh. smadelijk sehertsen Zij
spotten metGods woord.*-,derwijzesehertsen,
als aclitte men zich verheven boYen de vrees
voor datgene , waarmede men spot: Spot
met Been' vijand , al sehijnt hij nog zoo
Bering. —ter, m. (des -s, mrv. -s.) die
spot ; inzonderh. die met het eerwaardige of
heilige spot ; spotmeeuw. -terij,-ternij,
y r. (n-Ire. -en,) bet spotten , bespotting
besehimping, spotrede : Het is maar spotternij , bekreun u er niet over. —vogel, m.
spothoef,, spotter ; spotrneeuw. —woord,
o. spottend woord. —ziek, (-er, -st,) 1w.
geneigd tot spotten. —zucht, Yr. zucht om
te spotten.
Spoud, enz. weinig in gebruik, zie Spouw,
enz.
*Spotimv , m. (des -s,) bet sponwen , spuwen.
Spouw , o. (mrv. -en,) weinig gehruikelijk ,
spleet. —en , b. w. splijten : Warm brood
sponwen, 4 _,o.w. met Z., splijten : De wafel
wil niet sponwen. (Spouwen , enz. zie
Spuwen, enz.) —ertje, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van het ongehriiikebjke spotswer, besehuitje , dat zich gemakkelijk laat
sponwen. —ing, yr. —wafel, y r. wafel
die , opengespouwen , van hinnen met cane
boter- en stroopsaus wordt bestreken.
Spraak , yr. (mrv. -aken.) het vermogen ,
orn zijn' inwendi l,en toestand door geluiden
ofgebaren bekend te maker : De spraak der
dieren.*-, in de meer gewone beteekenis ,
's menschen vermogen, om zijue gedachten
door regeltnatige tootle° nit te drakken „
of woorden op eerie voor anderen verstaanbare wijze te niter) : Ilij verloor de spraak.
Buiten spraak liggen , niet kunnen spreken.
De schrik benam hoar de spraak. wijze
op welke iemand spreekt : Zumar van spraak
zijn. Zij heeft eene vriendelii ke spraak.
*-, tongval : Uwe spraak maakt
bekend. k -, het gesprokene : De spraak
ging , dat hij ziek was ; fig. Er was
sprake van , men sprak er over. Bet kwam
niet ter sprake er werd niet over gesproken.
—gebruik., o. gebruik in de spraak
of taal Spraakgebruik is geen teal-

repel. —geluid, o. geluid der sp raak.
—kunde, zie Taaikunde , enz.
—kunst, y r. de kunst om (behoorIijk) te spreken ; bock , waarin deze kunst
wordt geleerd , door sommigen in latere jaran sp raak I eer geheeten —kunsteimar in, die de spraakkuust verstaat, die
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die eene spraakkunst geschreven heeft:
Dr. Brillts Spraakleer is het beste werk ,
dat wij van dien aard bezitten. -kunstig,
bv.wat de spraakkunst betreft. -leer, yr. de
inhoud van alle regelen en voorsehriften , om
eene taal behoorlijk te spreken en teschrijven;
boek , hetwelk al deze regelen en voorsehriften bevat : Bilderdijk's spraakleer is zeer
onvolledig, zie Spraakkunst.-meester, m. onderwijzer, die anderen eene
spiaak leert. —orgaau o. spraakwerktuig. —regt o. regt eener spraak of taal.
—toon,m. klerntoon. —verwarring,
vr. verwarring der spraak te Babel.
ver—mogen, o. vermogen om te spreketi
spraak. —wending, yr. eene wending in
de spraak , uitdrukking. —werktuig,
o. werktuig van het spreken, b. v. tanden ,
keel, lippen. --wijze , yr. wijze of manier
van spreken, tongval. —zaam, (-zamer,
-st,) by. genegen , orn over voorkomende
taken te spreken. —zaainheid, yr.
Sprak, verl. CO van spreken. —e, zie
Spraak. —eloos, (-zer, -ste,) by. en
bw. die niet spreken kan ; fig. verlegen , zoo
dat men nict weet, wat men zal zeg8en.
yr.
Sprank , v r. (mrv. -en,) weinig gebruikelijk,
vonk. m. (des -s, mrv. -s,) shrank.
—je, 0. (des -s, mrv. -s„) verkleinw. van
sprank : Er is yeen sprankje vane can den
haard.
Spree, yr. (mrv. -en,) weinig gebruikelijk ,
sprei.
Spreekaclitig, (-er, -st,) by. die gaarne
spreekt. —beurt, yr. heurt om a Is spreker
in eene vergadering op te treden : Heden
worden de spreekbeurten geregeld. —gestoelte, o. spreekstoel. —hoorn,-horen, rn. spreektrompet , roeper. -horentie, o. verkleinw. van spreekhoren ; inzonderh. soort van horentje, waarvan hardhoorige menschen zich bedieneN , ow peter te
hooren en te verstaan. vr.
vertrek , waarin men iemand laat pan , om
met hem te spreken. —manier, vr.
manier of wijze van spreken, uitdrukking.
—plaats, yr. gestoelte , van hetwelk men
tot eene vergaderinfo spreekt. —ster, r.
(mrv. -s,) die spreekt. —stoel, m. spreekplaats, spreekgestoelte. —taal , yr. gespro
kene taal , tegenstell. van schrijftaal. -tralie, yr. tralicwerk , door hetwelk de notinen
in een klooster met degenen spreken, die haar
bezoeken. —trant, rn. spreekmanier.
—trompet, yr. zekere huis ter versterking van iemands geroep , stemroeper.
o. spreekkamer. —wijs
—wijze, yr. spreekmanier ; uitdrukking.
—woord (3, een beknopt figuurlijk
gezegde , dat eene waarheid bevat en bid elke
gepaste gelegenheid wordt aangcvoerd en

Spre
algemeen bekend is, b. v. De appei valt niet
ver van den stam, —woordelijk, by.
naar een spreekwoord gelijkende : .Eene
spreekwoordekke uitdrukking. bw.
door een spreekwoord.
*Spreetaw, zie Spruw.
Spreeuvr, m. (des -s, mrv. een vogel
welke niet alleen de mensehelijkestem , mazx
ook des menschen !act) nabootst ; van bier fig.
spotter , spotvogel; Die man is een regte
spreeuw. —bezie 9 enz., zie Sperwerbezie 9 enz. —ebek m. —ekop 9 m.
—eneb, yr. —enel, o. —enest. O.

—epoot, —etong,vr.—eveer,
y r. —evieugel, m. —tje , O. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van spreeuw.

Sprei, yr. (mrv. -jell,) een klced , dat veelal
tot sieraad over lets wordt gespreid,zie Bed-

desprei

enz.

—den,

b.w. uiteen doers en vlak nederleggen : Een
tapijt over den vloer spreiden ; van bier in
eenigszins afwijkende, ofschoon oude in
vele streken gebrnikelijke, beteekenis: Len
bed spreiden , d. gereed maken. Zijn de
bedden al yespreid ? Ira dat huis was altijd
een bed voor nrij yespreid. 4-, uitbreiden,
verspreiden ; efrenen banen. —dsel, o. (des
-s, mrv. -s,) zekere plank. —visch, m.
leerviseb.
Spreken, ongel. o. w. met II., (ik sprak,
gesproken ,) oudiijds , geluid geven ; waarvan-nog een paar voorbeelden in samenstelling
overzijn , bij v. aanspreken , doorspreken. -,
b. en o. w. met H., toonen of geluiden willeken rig voortbrengen : Hoe spreekt de hond?
welke toonen laat hij hooren ? Len Vogel
spreekt, wanneer hij klanken voortbrengt,
die naar de spraak des menschen gelijken.
inzonderh. van menschen, den klank, welken
de woorden in acne taal eisclien, voortbrengen : Hij spreekt veel , dock zest weinig. Het
kind leert spreken. Hij sprak luide , verstaanbaar,, lartgzaam sect In zickzelven
spreken, hoorbaar denken. door luide
Marken zijne gewaarwordingen en gedachten
uitdrukken : Over of Van eene zaak spreken.
Eerie teal spreken. Ik heb er geen woord
van yesproken. Ik wenseh u een oogenblik
te spreken. Hij is niet te spreken, men kan
hem Met te spreken krijgen ; fig. Niet yoed te
spreken zijn, in geene goed kin) zijn. frij
zullen elkander spreken, wij zullen er nader
op tertig komen en samen afrekenen ;'fig. ook
van onbezielde en onligchamelijke dingen :
Zoo spreekt de pligt en het geweten. Poor
iemand spreken , d. i . in zijne plaats, of tot
zijn voordeel. De toorn speak nit hare woorden. Eene cfbeelding spreekt, wanneer zij
wel geliikt,zie ook Sprelliend.liet spreekt
van zelf, het behoeft geen nader bewijs.
met dnidelijke woorden bekend maken:
remand van de strnf vrij spreken, Iemand
07
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kijken het gezigt derwijze verblinden, dat
heilig spreken. Regt spreken.*-, als spreker
men de voorwerpen dubbel ziet. —straat
of redenaar optreden: Wie spreekt dezen
y r. —weg, m. tweesprong.
avondi —end, (-er, -st,) by. en bw. die
of dat spreekt; fig. duidelijk, klaar: Een *Sprik, zie rrik.
sprekendbewijs.*-, gelijkend : Eene spre- Spring, m. (des -s, mrr. -en,) het springen,
sprong ; springboom; springvloed; fig. oorkende afbeelding. Bet portret gelijkt hem
sprong ; molleval ; vogelknip. —ader, yr.
sprekend, d. naauwkeurig. —er m. (des
eene waterader,, die uit den grond springt,
spreekt; die het woord voert ,
spreng. —bron, vr. springende bron ,
redenaar; voorzitter in het Engelsche partefontein. , m. but, welke dient em
ment : De spreker van het huis der gemeenkoeijen te dekken. —en, ongel. o. w. met
ten. —lug vr bijna. enkel in sarnenH., wanneer de voortduring , en met Z.,
stelling.
wanneer de plaatsverandering bedoeld word t,
*Spreng, vr. (wir y -en,) in Gelded. spring(ik sprong, gesprongen ,) van droge y earader, bronader : Verscheidene sprengen
krachtige ligehamen, met een' eigenaardigen
gevenuitmuntend water. —bekken, o.
klank plotseling in bonne deelen gescheiden
wijwaterbekken. —en, b. w. sprenkelen :
worden : Er zijn drie snaren gesprongen.*-,
11# sprengde water op den grond. -.
vaak ontbreekt die klank , en slechts bet
bestrooijen : Pleesch sprengen, met zout
denkbeeld van scheiding en opening blijft ,
bestrooijen. —er m. (des -s, mrv. -s,) die
soms nog met het begrip van scheiding
sprengt.—etje , o. (des -s, mrv. - s,) vergepaard met plaatsverandering: Hare armen
kleinw, van spreng. —kwast, —kwiszijn van de koude gesprongen, hebben
pelt, m.kwast,enz. waarmeé iemand sprengt;
bersten gekregen. Er sprong een knoop van
wijwaterskwast. --vat, o. vat, waarin men
mijn' rok. De kalk springt van den muur.
vleesch sprengt of' zout. —vleesch, o.
met snelheid door eene ruimte over cen
gezouten vleesch. —water, o. bronwater.
voorweep been , zonder het te raken, worden
SprenIkel, m. (des -s, mrv. -s,) rottekuip.
bewogen , en wel van droge en natte ligeha*-, y r. (mvv. -s,) vonk ; vlekje , spatje: Er
men : Ben stuk van den steen sprong hem
vielen eenige sprenkels op. 41-, scheepsw.
tegen het hoofd. Eene min laten springen ,
knoop, die twee touwen verbindt. —en, b.
baar aansteken , zoo dat de grond met alles,
w, met sprenkels bespatten : Eene knitter
wat er op is, in alle rigtingen deg'. In de
sprenkelen. Bet strijkgoed , dat te droog is,
lucht laten springen; fig. 2Vin huis moest
vrenkelem*-, met vlekjes bespatten : .Het
springen , verkoclit warden. Er zijn weer
boek ?noel op :nee gesprenkeld worden.
drie kantoren gesprongen, bankeroet ge—ing, yr. —pot, verfpot, waaruit
gaan. Het water sprong uit de rots, kwam
men sprerkelt . —vat, o. vat, waaruit men
daaruit met een straal te voorsehijn. _Het
sprenkelt. —vuur o. St.-Antoniesvuur.
bloed sprong hem uit den news. De waterSpreulk, y r. (mrv. -en,) kort en kernachtig
werken hebben den geheelen dab gespronggezegde o dat letterlijk opgevat moet wordeu,
en. snel van plaats veranderen: Bij sprong
en eene nutte lering bevat : De spreuken van
door den tuin , op de tafel , over de schutSalerno. —aehtig, (-er, -st,) by. naar
ting, tegen den zolder,, uit het bed. De
eene spreuk gelijkende ; spreukrijk. —envlooijen springen; fig. Van boosheid mt zijn
o. boek met bijbelspreuken.
bock
vel sprinyen , zeer boos zip van groote
—enseitrijfster, y r. —ensehrijdieren paren : Een' hengst of bul laten
o. (des -s, nary. -s) very ew, m.
springen ; fig. . Ben , knecht laten springen,
kleinw. van spreuk ; sprookje. —matig,
bard does werken. Met sets road springen,
eene spreuk. —rijk (-er, -st,)
omgaan, handelen. Zie ook Fling, Os
bv.rijk in of vol spreuken. —sehrijfster,
1Po1s.4c , b.w. door springen te weeg brengvr., — sehrijver m. spreukensehrijfen : Een gat in den vloer springen. Eene
ster, spreukenschrijver.
breuk of Zich eene breuk springen. Een
Spriet 9 m. (des -s, wr y . -en,) jets gaffelvorhock van de tagel springen. —end, by.
migs van bier in 't gebruik : eene met pundat springt: Springend water. Springend
tig ijzer gewapende stang , die men op de
, m. (des -s, inre.
vuur, sprenkelvuur.
wilde-zwijnejagt gebruikt ; stang , die met
-s,) die springt. glas, o. glastraan.
bet ondereinde tegen den mast steunt en ge—hengst, m. hengst, welke ter dekking
bruikt worth om het zeil nit te spannen ;
van merries dient. —ing , y r. —kever
slang, welke van den voors!even eens vaarm. zekere tor, die verspringen kan, hniptor.
tuigs vooruit steekt ; bet bovenste aan
—kolf, m. grout springglas. —komviederzijdsche dijen; voelhoren of voeler van
kommer, m. wilde komkommer.
een insect. —boom, m. spriet ter uit—koorts yr. verspringende koorts.
spanning van een zeil. —je , o. (des -s, mrv.
—kruid o. purgeerkruid. —net, o.
verkleinw. van spriet, —oogen 9 o. w.
vieugelnet , dat toeslaat. —oefening 9
door scherp
met u.,(ik sprietoog, enz.
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yr. oefening in het springers. --poot, m.
large achterpoot van hazen , sprinklianen ,
vlooijen.enz.—riem,m. riem aan den buikgordel van een paard. —sloot, y r. sloot
waarover men leert springer). —ster yr.
(rnrv. -s.) die springt. —stok, m. polsstok.
—tij , 0. een sue' le hooge vloed der zee en
groote rivieren welke zich snel voortbeweegt
en alles vernielt. --ve e r , yr. springende
veer in een slot , enz. —vioed, m. springtij —vrtacht, y r. springkomkommer.
—vuur, o. St.-Antoniesvuur ; een Yung
Inchtverschijnsel.-zaad,o. soort van baisemijn.
zie Stuifzwain.
Sprinkader, vr. springader. m.
haai , die sores boven het water springt.
—liaan, rn. hekend insect, dat tot de
krekeis behoort Gelteele zwermen van
sprinkhanen verwoesten de akkers.
Sprits , vr. (tare. -err,) een gebak , welks
deeg in gesrnolten boter wordt gespoten.
—en, b. w. sprite') ; inzonderh. (speeksel)
door de Lander) spuiten. —en.bakker,m.
Sproet, vr, (mrv. -en,) kleine geel- of bruinachtigc vlek in het gezigt en op andere aan
de lucht blootgestelde deelen des ligchaams ,
zornerylek. —achtig, zie Sproetig.
—el, vr. (rnrv, sproot. —elig, zie
Sproetig. —ig, (-er, .st,) b y. met
sproeten bedekt.
yr.
*Sprokkel , m. (des -s, mre. -s,) kleinere
of grootere afgebroken tak hoedanige arme
lieden tot brandstof opzamelen.
y r. een voorjaarsbIoempje, tijloos. —en,
b. en o.w. met H., (afgevallene takken) bijeen
zamelen : Hout sprokkelen. —hout, o.
gesprokkeld hoot. —ing , yr. (rnrv. -en,)
het sprokkelen; fig. Sprokkelingen,verspreide
lettervrachten.
SprokUellnaandl , yr. de tweede maand
des jaars. Orntrent de afleiding zijn de stemmen verdeeld : de waarschijnlijkste is van bet
sonde sprout- kale-mond(sprnit-kool-maand),
maand , waarin de kool op nienw uitspruit.
Sprong , m. (des -s, rnrv. -en,) het springen :
Een Inchtige sprong ; Kromme sprongen maken , bilitenspGrigheden plegen ; allerlei listen gebruiken. Ilij vat geene groote
spron gen meer maken,het is boast met hem nit
of gedaan. Zijne rede was vol sprongen , bet
ontbrak hoar aan sarnenking. liij heeft een'
grooten :prong gedaan , hij is inerkel6k opgeklommen of zPer vooruiI gekoinen. Men zal
daaritt sprong (iets vreemds) zien.
Een' sprong door de ton doen gemeenz.
bankero-t slaan. De Natttur doet geene
sprongen , gaat altijri trapsgewijze voort.
Op den sprong (het pilot) stain. Op slip en
sprong , gemeenz. dadelijk. *-, in de toonkunst , overgang van den ecnen toon tot den
anderen , waarbij tusschentoonen worden
overgesprongen.
beentje van de spring-

pooten van hazen , katten , enz. , zie Haze.
sprong, Hattesprong , enz. 4%,
ruimte,die men kan overspringen.—etje, o.
(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van sprong.
Sprongje, dat WEILAND opgeeft , zal
niet ligt voorkomen en verdient geene
aanbeveiing.
Sprookje, o. (des mrv. -s,) verkleinw.
van bet verouderde sproke (spreuk), een fabelachtig verhaaltje : .11 houd het voor ems
sprookje. Sprookje van het Roodkousie.
remand sprookjes vertellen , d. i. hem lets
op de mouw spelden. --sschrkiver,g tn.

—jesverteller, m.
Sproot, vent. tijd van spruiten.
Sprot,vr. (mrv. -ten.) soort van kleine baringen, welke men nit Engeland gerookt verzendt. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van sprot. -vangst , yr.
Spronw, y r. spruw.
Sprnit,vr. (rnrv. -en,) uitloopsel aan planten :
De spruiten komen reeds voor den dag. *-,
inzonderh. uitspruitsel van kool Wij eten
spruiten , spruitjes; fig. een kind: Hoe varen
uwe spruiten? Zie ook Spruitje.-blolk9
o. scheepsw. zeker bout. —gewaso.gewas,
dat spruiten schiet,doch niet als een boom opschiet. -en,ongel. o.w. met Z.,(ik sproot, gesproten,) van gewassen en andere groeijende
dingen langzaam te voorschijn komen: De
planten beginnen te spruiten; fig. afstammen:
Uit eene achtenswaardige familie gesproten.
voortkomen of ontstaan in 't algemeen:
cc Dat spruit uit de behaalde overwinning. D
, met H., spruiten voortbrengen.-gewas,
0. gewas , dat geene steng vorrnt, maar zich
yr. le•
enkel in spruiten uitbreidt.
o. (des -s, -s,) verkleinw. van spruit:
Spruitjes , (inzonderh.) spruiten van kool,
die men in 't voorjaar eet. —kool, yr.
overblikende kool , die in de lente weder
uitspruit. -set, o. (des -s, mrv. -s,)hetgene
uitspruit, spruit.

Spruw, y r. eeue ziekte , die zich kenmerkt
door witte zweertjes in den mond van jonge
kinderen , ook sours (gelijk in 1813 te Terwolde) van volwassenen, en van doodzieken.

Spugen , ongel. h. w. (ik spoog , gespogen ,)
met cenig geweld uit den mond werpen Ilij
spoog den bitteren drank op den grond.
overgeyen braken: Zij moester van spugen.
Spui, o. (van het mrv. -jen,) soort van
sluis, waterkeering met eeue schuif, die op
en neer word t bewogen ; scheepsw. zuigkuil .

-eat, b. en o. w. met H. , het water door
een spui laten Ioopen. —jing, yr.
Sprit, yr. (mrv. -en,) werktuig , hetwelk
client , ore water of ander vocht door drukking of persing in een' langen straal of op
eenigen afstand te doen vloeijen : Jan wascht
glazen met de spuit. De spuiten (brandspuiten) werken goed. -4-artsenij g yr.
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ter ondersteuning van lets met bet benedeneind
middel , dat met eene split raar binnen
ordt gebracht. —en, ongel. b. w. (ik
in den grond wordt gezet : Zet een peer stalen bij dien wijnstok ; zie ook Boonespool , gespoten,) (water of ander vocht) in
straal op eenigen afstand brengen , het zij
staak ,floppestaak,Tuinstaalt,
-Wijngaardstaak, enz. ; fig. linie van
met cene spuit of op eene andere wijze :
Spuit geen water tegen de deur.''-, O. W. met
een gesiacht : Er zija vijj- staken, welke de
erfenis moeten deekn. bij handsc'..oenZ., van vocht, dat derwijze nit lets Ifonit
alsof het er nit gespoten ierd : Bet bleed
makers , enz. werktuig ter rekking van het
leer. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
spoof uit de wend. —enhuis, o. finis,
van staak.
waar de brandspuiten bewaard °Mei).
—gast, m. een der personen , welke de Staal , o. (des -s, mrv. stalen,) cen klein
brandspuiten bedienen. —lauisje, o. Imuisgedeelte van lets, waarnaar men over de
dengdelijkheid van het geheel oordeelt ; eene
je t-waarin eene brandspuit wordt bewaard.
—lug, vr. (mrv. -en.) —je, o. (des -s,
monsterproef : Zendt mij de stalen van uwe
mrv. -s,) verkleinw. van split. —meester,
groene lakens. *-, bij de lakenverwers eon
m. brandmeester. —middel, o. spuitlapje , dat men in de verfkuip doopt, am over
artsenij. —pijp, y r. pijp eerier spuit.
de behoorlijke toebereiding der verf to oar—slang, vr. zie Slang. —viselt, m.
deelen : Het steal is niet ;enoes. gekleurd ;
inktvisch. —worm, m. soort van worm
fig. kenmerk van eon onstoflelijk ding . doch
met een lijf, dat naar eerie spuit gelijkt.
meestal staaltje. een doer en door slecht
mensch : Det is een staal van een v row vs Spul, enz., zie Spel enz.
persoon.
Spun, enz., zie Spon, enz.
Spurrie, yr. een plantgewas , dat in den Staal , 0. (des -s, mrv. stalen,) gezuiverd ,
hard en veerkraclitig gemaakt ijzer: Zijn
herfst het rundvee tot voeder verstrekt.
degen is van het fijnste steal. Sprw. Bet
—akker,9 m. —boter, yr. boter van
steal wordt in het vuur gehard , tegenspoed
koeijen, die spurrie eten. —knot, m.
geeft den mensch grootere veerkracht; fig.
herfstknot, die tussehen de spurrie groeit.
.Hij is van ijzer en steal, hij kan alles
---land, 0. —tijd,m.—zaad,o.
*Spuugdrank, m. braakdrank.
doorstaan. Zij heeft een voorhoold van steal,
zij weer van blikken noch blozen. Bet steal
Spnwbak, m. bak , gewoonlijk met eenig
is er uit, hij heeft zijne kracht verloren. *-,
zand gevuld, om daarin , des noods , te
naam van onderscheidene stalen werktuigen :
kunnen spuwen. —drank, m. spuugdrank.
degen , mes , dolk , schaats , werktuig om
—en, b. w. met ceniggeweld nit den mond
your to slaan , priem om messen op te wctten;
werpen : Bloed spuwen ; fig. van levenlooze
zie ookG-ra,veerstaal,Moordstaa,l,
voorwerpen , aan welke men een' mond
lirmarstaal,Wetstaal, enz.
toeschriift : De Vesuvius spuivt somtijds
by. —ader, yr. —bad, o. bad
vuur; fig. van menschen Vuur en vlam
van staalwater.
spuwen, zeer boos zijn, een hevig getier
maker). 's-, 0. w. met H., speeksel uitwerpen. Staalboek, o. bock met stalen.
--ling, yr. (mrv. -en.) —potje, o. kwis- Staalbron, yr. hron van staalwater.
bv. dat de kleur van staal heeft.
peldoor.
erts , m. - fabriek , yr. —hard,
St, tusschenw. met hetwelk men stilte gebiedt:
by. zoo hard als staal.
St! de zieke slaapt.
Staalhof, m. plaats , waar men de lakens
Sta., zie Stade.
staalt.
Staaf, y r. (mrv. staven,) een stijf, fang en
naar evenredigheid smal e;) dun ligehaam ; Staallaut, vr. hut, waar staal wordt vervaardigd.
inzonderh. een yierkant gegoten of gesmeed
stuk metaal , 1). v. good, zilver, ijzer : Gouden Staalkaart, yr. kaart met stalen.-lood,
0. load , waarmee laken wordt gestaald.
en zilveren star en. Goad in striven. Heal
—meester, m. degene , die het laken
eene staaf ijzer nit het pakhais.*-,eeniffszins
dikke ijzeren, enz. spiji : De venters zijn met
staalt.
dikke ijzeren staves, bez lang en dun Staaismederij, yr. staal hut.
stuk bout tot vaatwerk , duig. --gouda o. Staaitje o. (des -s, mrv. -s, ) verkleinw.
van staal; fig. voorbeeld: Ik zal u een staaltje
good in staven. —bout, o. kuiphout ,
klaphout. —ijzer, o. —je, o. (des -s, mrv,
tan zijn gedreg geven , verhalen.
-s,) verkleinw. van staaf. =spel t o. naam Staalveder , —ve gr, y r. stalen veer.
van zeker spel.
-vijlsel,o. —water, o. water dat staalStaag , y r. (mrv. stagen,) stag.
deelen bevat. —werk, o. work van staal.
Stagg-, bw. gestadig. —jes bw. staag:
—werker m.
Staagdes aan, stadg can , zachtjes aan, Staan , onreg. 0. w. met H., (ik stond, gezoetjes aan.
staan,) ophouden zich te bewegen : Sta,
Iiitaa,k * m. (des mrv, staken,) stok , welke
Rereli Sta , of ge zijt yen kind des doods
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Ilebt ge daar v'eder staan praten ;
lemand staan, hem bet hoof() bieden ;
gcrncenz. Ik sta dien man niet, ik vertrouw
hem niet. Tot staan konzen , zijne planner
verijdeld zien ; zich beteren. Het water stoat,
heeft opgehouden te rijzen. Mijn horlogie
staat, heeft opgebotiden te pan. De ktok
blijft elk oogenblik staan. Lets laten staan
het onaangeroerd laten. lemand laten staan
en heengaan. Laat het staan ! gemeenz.
Laat staan ! baud op ! laat mij !net rust.
Zij heel( het drankje laten staan niet, ingenomen. op zijne kleinste zijde of vlaktc
rusten: Kan het kind reeds staan ? De meid
staat voor de deur . op de stoep ,in de zon.
Gij staatmij in het lieht. Reytop staan. De
muur staat nog. Zoo als ik go en stn, zoo
als gij rnuj ziet. een hedrijf oefeucn , dat
staande verrigt wordt : De noon van mijn'
buurman stoat aan den koetsstoel , is koetser. Die predikant stoat te Zwolle. floe
lang heeft C. te Gorssel gestaan? Gevader
staan.*-, van dingen , die gezegd worden te
staan , zich bevinden : De bezern staat in den
hock. De boeken staan in de least. *-, van
jagthonden , die, wanneer zij een stuk wild
vinden , daarvan door ophouden met zoeken
kennis geven: Stoat uw hond goed? in
den bijbelstijl , verschijnen ; voegen , passen ,
kleeden : floe stoat mij die hoed ? hoe zie ik
er met dien hoed tilt ? Oat staat u leelijk ,
dat moest gij niet doen , dat voegt u slecht.
Dit vest stoat goed bij een' zwarten rok.
4-, in het algemeen , zijn : Het staat gesehreven. Met de handen over elkander staan. De
legers staan , gelijk zij in de vorie,re maand
stonden. De vijand staat niet voordeelig . De
fondsen staan laag. De stadsweide stond
onder water. De stallen staan vol paarden.
.Hare oogen stonden vol tranen. Hij of Zijn
naam stoat op de lijst. gcvolgd van acne
onbepaalde wijs , beteekent a.) bet verrigten
van jets in acne staande bonding: Staan te
schrijven, met zitten , staande schrijven.
DikwijIs beteekent dit critic! , dat men zich
met lets bezig houdt , zonder dat hierhij de
nadruk op staan valt,(even als dit met li ggen
en zitten het geval is, zie Akan'''. 2 en 3 op
Liggen,) bij v. Hij staat te slapen bij zijn
werk , hij slaapt er bij. De thee stoat te trekken , trekt. Het huis staat tebranden. fl et
water staat weg te loopen. Het vleesch staat
te bederven. De widn stoat te verseltalen.
Waarom staat ge mil nit te lagelten? ;
eene toekomst Ifij staat te vertrekken ,
zal weldra vertrekken. De vrede staat geslotente worden. Het kerkje staat te vallen ,
staat op het vallen of op zijn' val. Dat stoat
nog te doen , moet nog gedaan worden. Het
stoat te g-ebeuren ; Datzal nog te bezien
staan , dat is nog zeer twijfelachtig. Hicrtoe
behooren ook de afgeknotte infinitieven huur,

koop , enz.: Er staan verseheidene huizen
te huur en te troop. *-, gevolsd van enderscheidene voorzetsels in rneer of min afwijkende beteeken;ssen, als: 1.) aan, als: Het huis
stoat aan de marlt ; fig. Dat stoat aan mij,
dat hangt %an mij al. De beroeping ran dien
predikant stoat non den koning. dian het
roer staan zie Hoer. Ilij stoat (is) aan de
&mat. Aan de kook staan ; 2.) ac hter,
als : De nand staat (latter de deur; fig. Hij
stoat adder zijn' neef , is minder dan zijn
neef , zijn nee! is hem voor, vooruit ; 3.) bij,
als : Zij stoat bij Naar' oom te praten ; fig.
Wel bij iemand staan, Bij iemand in een
gocdblaadie staan, in iemands toegenep;enheid dealer). Kwalijkbij iemand staan, Bij
iemand in een kwaad blaadje staan, nict bij
iemand gezien zijn 4.) binnen, als:
Binnen staan , voor eerie vergadering, enz.
staan ; 5.) i) u i ten , als: flij moest buiten
staan, hij nicest bet vertrek eenigen tijd
verlaten ; G.) door, als : De woorden staan
zonder orde door elkander, d. verward ;
'7.) i n, als: .Het stoat (is) in zijne nzagt. In
twijfel staan, twijielen, aarzelen. Ik sta in
twiffel , of ik den post zal aannemen. In
gevaar staan,verkeeren,zijn. In gunst staan,
zijn. In vreeze staan. In bloei stain, bloeijen. In den knop staan, knoppen hebben ; zie
ook

Iletrekking Verbinding

g

.Verdenking, enz ; 8.) m e t, als : Het
met iemand staan , d. houden. Hoe staat
het met uwe gezondheid? hoedanig is uwe
gezondheid ? Het stoat slecht met zijne
zaken, zijne zaken zijn in een' slechten toe-.
stand. floe staat het met mien bock? met het
werk ? hoe is het daarmede gesteld ? , zie
Stellen. Goed met iemand staan , op
eel!' goeden voet met hem Leven; ook : weinig
of niets van hem te vorderen hebben; 9.)
n as r, als: Naar iets staan, pogingen aanaanwenden , om lets te verkrijgen. Staat
(dingt) gij naar dat ombt ? Naar het huwelijk staan , een buwelijk trachten aan te
gaan. I'ele jonge lieden staan naar dat
huwelijk , d. trachten met dat meisje of
(lie wednw in het huwelijk te treden. Iemand
naar het levee staan, hem zijn !even trachten te benemen ; 10.) on de r, als : Under
iemand staan aan iemand ondergeschikt
zijn , van iemand afhangen. Under iemands
berelen stain, iemands bevelen moeten
opvolgen. Onder 't geweer staan. Onder
voogden staan een' ofrneer voogden hebben.
Under water staan , met water overdekt zijn.
Onder iemands beseherming staan, zijn ;
11.) o p als : Op lets staan, zich staande op
lets bevinden ; fig. volhouden doorzetten.

Op beuzelingen staan. Op zijn punt van ear
staan. Op zijn woord staan, aan zijn woord
getrouw zijn, zijn woord nakomen. Op zijn
stuk staan, zijne bewaring volhouden. Op
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depend of vrouwelijk , b. v. man de , bande.
schildwachtstaan, sehildwaeht zijn, sehilBen staande lessenaar, een lessenaar waarare ge ( en
eren. Op ( en loer slain
zijn
aan men staat. Op staande voet, lig. aanstaan op re»ten , op interest, d.
stonds, dadelijk , op stip en sprong.
uitgezet en ;;even curs renien. Er staat geld
tegenw. deelw. van staan , als : Hij is gaande
op zijn hoofd , hij, die hem dooflt, kan
en staande d. niet bedlegerig. Staande
op eerie belodniug (in geld) rekeuen. Er
blijven . blijven staan fig. in stand blijven,
staat eene zware straf, boete , op , d.
voortduren. Staande hoiden , volhonden ,
degene , welke zich daaraan schuldig rnaakt ,
beweren. Zich staande hoiden, hg. in stand
zal eene zware straf, eerie groote boete,
blijven; zich verdedigen .*-,voorz. gednrende:
moeten hetalen. Op een' yoeden voet
Staandehet verdrag.Staande de vergadering.
staan , in een' goeden staat zijn. Het op jets
-,m. en yr. (des -n, men. -n,) een staand
laten stain, d. i, het op lets later) aankomen.
persoon : De staanden , de zittenden en de
Het er op laten staan zich er op verlaten.
liggenden , fig. de geestelijken , de overheden
Op den sprong staan. (eigenlijk op het punt
en de krijgslieden. —der , zie Stander.
zijn urn te springen; doe!) veelal) fig. op bet
—plaats yr. in een' sehouwbnrg , enz.
punt zijn. Hij staat op zijn rertrek , hij zal
plaats , waar men staan moet.
spoedig vertrekken. Het huis staat op zijn'
val, op het vallen , dreigt spoedig te val len Staar yr. eene ziekte van het oog , door
welke het verduisterd en tot zien ongeschikt
of in te storten. Rijn geluk stoat op het spel,
word t gernaakt : demand de staar of van de
zie Spel; 12.) over, als: Overzets staan,
staar ligten. m. bril voor dengeover lets gesteld zijn , bet opzigt of bestuur
nen, welke van de staar geligt is. ---tigter,
over iws hebhen. Voogd over iemand staan ,
m. oogarts , welke de staar Iigt. —naald,
zijn. Als bevelhebber over een leger staan ;
yr. werktuig , waaruan zieb de oogarts bij
13.) te, als: remand ter dienst starlit,
het ligten der staar bedient.
gereecl zijn om iemand te dienen. Het staat
(is) to ewer beschikking. Te bock staan , in Sta,art rn. (des -s, met'. ,) eon stijf uitstekend ding : De staart van den ploeg, dat
het bock staan. Hij stoat bij mij voor 100
bout , hetwelk de bouwmeester ter besturing
gulden te boek is mij 100 gulden schuld!.g ;
van den ploeg in de hand houdt. in somfig. Hi) stoat slecht bij haar le boek,zij heat
mige streken , mannelijke roede inzonderh.
eene slechte gedachte van hem. Hij staat bij
het dunne en in eene punt tritloopende bewemij als een eerlijk man te boek, luj gaat er
gelijke deel aehteraan den romp van bet dierbij mij your door. Ter goeder of kwader naam
lijke ligehaam, dat bij viervoetige dicren
en . faam staan, een' goeden of slechten naarn
gewoonlijk met haar bedekt is, bij
hebben, Te pand stain, waarborgen ; fig.
de vogels nit veeren bestaat, bij de visschen
Mijne eer staat daarvoor le pand , ik heb
in eene vin eindigt bij haagdissen en slangdaarvoor mijne eer verpand. Haar zilver
en puntig nitloopende verienging van
staat te pand, zit beat haar zilver verpand
bet ligchaam is, enz.: De staart van een
of te pand gegeven. remand te woord staan,
paard. De staart van de muizen is lang en
hem aanhooren ; 14.) t oe, als: Dat slant es
kaal, die van den bever breed en met
toe , dat is de vaste prijs ; dat is het aangenoschubben bedekt. Een' hond den staart
mene gebruik. Eene !Welt vow' elk staat
afsnijden. Met den staart kwispelen. Sprw.
er toe ; 15.) to t, als: Drie staat tot zes.
Men kan er kop noch staart can vinden, men
gelijk , twee tot vier, de verhouding van Brie
begrijpt er niets van. Korn ik over denhond ,
tot zes is de zelfde als die van twee tot vier.
zoo kom ik over den staart, zio Mond.
met eenige andere bijvoegsels, als: De
De vos heeft dies weg gemeten en den staart
wond staat wet, goed , heelt een gunstig
er bij genomen , zegt men van cm' weg , die
zianzien• De zaken staan gunstig, bebben
ons langer voorkomt of langer is , dan hij ons
een gunstig voorkomen. Hoe hoog komt u
naarn van onderschcidene
was opgegeven.
dal bock te staan ? wat kost u dat bock ? Die
andere diugen , welke naar een' staart gelijtafel komt mij op twintig gulden te staan;
ken : De staart van eene pruik , in den nek,
fig. Die onbezonnenheid kwam hem dour te
van eene komeet , eene letter , eene muziekstaan. —d, by. hetgene staat: Een staande
noot. achterhoerie van een leger ; nasleep ;
hond , zie Staan. Staand want , want dat
fig. Een eindelooze staart van ongelukken.
altijd vastbiijit. Staand (beter : Stilstaand)
sleep (van een kleed). Zie ook Staartwater, dat niet stroornt. Staand leper, dat
je. -acirtig b y . —band, m. staartsteeds in dienst is. Staand uurwerk dat niet
hangt noch in den zak wordt gedragen.
lint. —been, o. cen der beenen , welke den
staart vormen ; stuitheen. —breidel, rn.
Staand schrift , waarvan el ke letter naanwstaartriem. --break yr. het afgeronde
kenrig gevormd is, tegenstelling van loopend.
gedeelte van de zijwangen der affuiten , betStaand hold , bout op stare. Staand koren ,
welk , als het stuk in batterij is , op den
ongemaaid koren. Staand rijm, mannelijk
grond draagt. -eloos , by, zonder staart
rijrn , b. v. mand, band, tegenstell. van
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ongestaart. — haar, o. haar van den staart.
—je, o.(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
staart. Sprw. Dat muisje zal een staartje
hebben,zielnuisje; een klein overschot : Er is nog een Hein staartjen in de
flesch.Drink dat staartjen op. Op een klein
staartje na heelt hij zijn werk af , het is
op een oor na gevild. o. bij hetgesehut, kalf , dat beide wanden der affuit
verbindt. —lint, o. lint, waarmede een
staart in den nek of van eene pruik wordt gebonder). —mees, yr. cone kleine mees met
een' zeer langen staart. —pen, yr. pen nit
den staart van een' vogel. —peper , yr.
lange peper , d. eerie soort van peper met
lange stolen , die een' scherpen braudenden
smaak heeft. —pruik , yr. pruik , welker
lange Karen van achteren tot een' staart zijn
gevlochten. --riem rn. aan het getuig
van een paard de riem, welke onder den staart
doorgaat. —sehroef,9 vr, aan een geweer
de schroef, welke in het benedeneinde van
den loop gaat , en dezen met zijn' staart op de
lade bevestigt. —star, —ster, yr. ster,
die slechts nu en dan in de nabijbeid der zon
verschijnteneete van de zon afgekeerden liehtenden staart heeft. -stuk, o. stuk van deli
staart des diers,een'stuk dat aan den staart zit:
Bet staartstuk van een' os. 4-,soort van langwerpigklavier.—talie yr. in de scheepv.
zekere talie. —touvvtje, o. touwtje ,
waarmee een staart worth gebonden ; zeker
scheepstouw. —veder, —veer yr.
veer in den staart; fig. remand eene staartveer uitplukken , iemand een aanzienlijk
voordeel doen verliezen. --win, yr. yin op
het einde van een' vischstaart.
Staat , m. (des -s, ntrv. -aten ,) stand , toe.
stand , gesteldheid , omstaudigheden : Saar
den staat van iemands gezondlzeid vragen.
In een' g-oeden steal zijn. Tot den vorigen
staat terug brengen. In den huwelijken
staattreden. In den staat van zwang-erschap zijn, In eeni gezegenden staat zijn,
zwanger zijn. De staat der onschuld ;
gunstige toestand , d. vermogen , geschiktheid, kracht , magi doch enkel in :
staatzfjnom een lads to koopen. Zij is er
niet in staat toe. Buiten staat zijn , stellen. remand tot lets ire staat stollen. -,
berekening van den toestand , waarin deze
of gene zaken verkeeren : Zie hier den
slant van uw' boedel. De staat van outvangst en uitgaaf. De staat van oorlog zal
weldra gereed zijn. Een' staat van lets
opmaken, van hier : fig. Hij maakt zijn'
staat wel of kwalijk , hij maakt zijne
berekening zoo, dat alles goed of kwalijk
uitkomt. Stara op iemand of jets maken ,
op iernand of lets rekenen , vertrouwen.
erstaat op. Ikmaak staat, dat hij
le vier uur weerom is.
rang , hone

rang of staat : Een man van stoat of van
hoogen staat ; van bier : fig. praclit , mister
Zija stoat, naar zij inkomen regelen. Ben'
hoot; en staat voeren, prachtig leven. &jilt
staat verminderen. yolksstand , die in
eerie laudsvergadering wordt vertegenwoordigd : De rergaderi ng der staten. De
staten-generaal , do eerste en de tweede
kamer. De provinciale staten. *-, lid van
sommige Bier staten : Ann den gedeputeerden
stoat L. to staatsregeling , regeringsvorm regóring : Den slant veranderen.
4*-, land of landeq , weike °rider een zelfde
bestuur zijn : De IVoord-Anterikaansche
stolen. De stoat Ohio, De kerkelijke staat.
Den stoat dienen. De staten van den koning
van Pruisen. De vorst doorreisde zijne
staten. —dame, vr hofdarne. —hou.ten , o. mrv. op do schepen , hoekrnan.
—jonker on. hofjotiker. —juffer,yr.
ongelni wde staatdatne. tie, yr. kennis
van den staat of het land en zijne belangen,
waartoe gelijkLijdig wordt vereischt , dat men
de overige slate! ' in lupine onderlinge
trekkingen kent : leder bemoeit zich tegenwoordig met staatkunde; fig. geslepenbeid,
gelijk die van den staatsinan , loosheid : Hij
gedroeg zichenkel nit staakunde zoo grootmoedig. —kundig, (-er, -st,) bv. en bw.
in de staatkunde bedreven : Wellington was
misschien niet minder st, atkundi , dan
zijne vrienden; fig. Een staatkundige tinnegieter iemand , die, zonder de vereischtc kundigheden , zich gedurig met
staatkunde bernocit. *-,dat over de staatkunde handelt of daarop betrekking heeft: Staat-

kundige geschrtften.

Zie liundig„
m. (des -n, mrv. -n,) ken-

ner en beoefenaar der staatkunde. kundiglijk,hw.—saangelegenheid,
yr. staatsbelang staatszaak. —sainbt,

o. ambt in een' staat,voor zoi verredaarmede
een gededte van bet staatsbestuur verbonden is. —sambten.aar, —sbeambte, —sbediende, m. die een staatsarnbt bckleedt. —sbediening, yr.
staatsambt. —sbelang, o. belang van
den staat. —sberoering, —sberoerte, vr. beroerte in den staat. —sbesluit, o. besluit van den staatsraad.

—sbestuur, —sbevvind, o.
bode, m. bode van den staat. —sbn.rger,, in. — sdienamr, in. staatsambtenaar ; staatsminister. —sgeheim., o.
geheim , dat het algemeene belang aangaat.

—sgesteldheid, ye. —sgevange..
ne, m. en vr. gevangene van den staat of
om staatkundige redenen. —sheraut,
m. heraut van den staat of het land. -shervormer, m —shervorming, yr.
—shnishondkuntle, yr. wetenschap,
welke een' staat met opzie,t tot zijn' omvaug,
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staat, zie Weg. --s—wet, y r. eene wet
bevolking landbouw nijverheid , handel ,
voor
zoo verre zij op de regering en het best uur
cnz. leert kenren ; beschrijving van een land
van den staat betrekking heeft. —szaa,k,
ten aanzien van zijne uitgestrektheid , bey r. —szegelt o. —szucht , y r. zucht
volking , middelen van bestaan , cnz. —snaar hoogen staat, eerzucht. —szutehtig,
huishoudkundig , (-er, -st,) by. en
(-er -st.) by. en bw. —szuchtigheid
bw. in de staatshuishoudkunde bedreven ; de
yr. —szuchtiglijk, bw.
staatshuishoudkunde aangaande. shuishoudkundige m (des-n, mrv. -n.) Stad, vr. (mrv. sieden.) eene veelal met muren
orngeveri en van poorten voorziene woonplaats
die in de staatshuishoudkunde bedreven is.
voor vele rnenschen,dic bijzondere voorregten
—sie yr. uiterlijke vertoorring van staat of
genieten en allerlei heroepen drijven : Eene
pracht , inzonderh. bij deze of gene plegopene stad. *-, de bewoners eener stad: De
tigheid , door middel van praehtigen opgeheele stad spreekt er van. op vele
schik of talrijken stoet : In voile staatsie verplaatsen , stedeluk bestuur : De stad zal het
schijnen.Wq houden hier van geene staatsie.
simmer toestaan. —achtig by. dat naar
degenen , welke in staatsie of pracht vereerie stad gelijkt ; steedsch. —bewoner,
schijnen : De gansche staatsie volgde.
—bewoonster, yr. die in eene stad
de met pracht gevicrde plegtigheid ; fig.
woont. — e, vr. thans nog enkel gebruiketalrijk gezelschap met een vertoon van
lijk in : Te static komen, van pas komen. Dat
pracht Waar hebt gij die staatsie ontgeld zal ons wel te stade komen. —gemoet ? —siegordijn, y r. en o. prachfoot, m. en yr. iemand, die met cen' ander'
tig gordijn. —siegrai, 0. praalgraaf.
in de zelfcle stad woont. —houder m.
-siekleed, 0. pronkgewaad. -siekoets,
eigenlijk stedehouder, plaatsvervanger; in
y r. —siemantel m. —sierok m.
het gebruik een persoon , die in een land of
—siewagen m. —sinkomsten,
landschap de phials van den vorst bekleedt,
yr. mrv. —sinstelling , y r. instelliug
landvoogd , gouverneur; in Nederland sedert
van staatswege. —slieden , m, mrv. van
%VItLvaI IV. bet opperhoofd der zeven verstaatsman. —swan, m.(mrv. ) beectrigcle provincien : Willem de V. was de
waarder van staatszaken. —sminister,
laatste stadhonder. —houderlijk,
m. smisdaad y r. rnisclaad tedeo den
van den stadlionder. —houderloos
staat, misdaad van gekwetste majesteit.—sby. zonder stadhouder. -houderschap,
omwenteling, yr. —sonlusten, rn.
o. (des -s,) waardigheid van stadhonder.
rnmonlusten of ongeregeldlieden in cen' staat.
—houdersgezind, bv.den stad hou der
—spapier, o. geschrift , hetwelk den
of het stadhonderschap toegedaan. -huffs,
staat betreft ; papieren geld. —spartij
0. hnis der stad waar de stadsregering veryr. partij , welke den staat of de regering is
gadert. —huisa,chtig, by. -huisdak,
toegedaan ; Staatpsartijen , partjen in den
0. —huisdeur, yr. —huiskelder,
staat. —sraad m. eene raadsvergadem. —huisklok , yr. —huistooper,,
ring , waarin de algemeene belangen van
rn. boodschaplooper van 'L stadimis. -huisden staat worden behandeld ; lid van zulk
toren, tn. —huistrap tn. en yr.
eene vergaderiug. —sregeling, yr. con—hniswoord , o. regtsgelcerd woord;
stitutie. —sregering, vr. staatshestuur.
basterd woord.
_sregt, 0. de regten van een' staat om
lets te does of te later ; refi t, volgens Ipet- Stadie yr. (rnrr. -ieir ) eene afstandsmaat
lrsj cle ouden van omstreeks 134 Ned. ellen.
welk een staat geregeerd wordt.-sschool.,
yr. school , die van staatswege word', opge- Stadig (-er, -st..) by. en bw. gestadig, aanbondend. —igheid , vr. ---iglij k , bw.
yr. —sspel.rigt. —sschuld
—je o. (des -s, mrv. -s,) verk!einw. van
, Yr. spelling , die van wege den staat
stad. —saannemer m.-safslag,
isvoorgeschreven. =stsitgaven , yr. 211111.
m -safslager,, rn. —santibt , 0. —s—sveraudering , yr. verandering in
architect, , —sarbeider m.
den staat; verandering rn iemands staat.
—sbediende, rn. —sbediening
—sverdrag o. verdrag tusschen de
yr.—sbestutur, o. —sbode, m. --sveering en het yolk. —svergadering
hock 0. -sbolwerk , 0. sbouwyr. vergadering der stater). —sverhefRimester , m. —sbrenkmeester ,
ftng —sverhooging vr. verhooging van iemands staat, bevordering, —sm. —sbus, yr. plaat met het wapen der
stad, welke een stadsbode op de horst draagt,
vernedering vr. verlaging van
zie —sdansmeester, tn.
staat. —sverraad, in. vcrraad omtrent
—sdienaar, m. —sdoctor, m. -sgeden staat. —sverwisseling , yr.
bied, o. —sgebouw, o. —sgeld , o.
verwisseling van den eerier) staat voor
—sgraelat, vr.—sgrond, m. -sheetden anderen , bij V. van een' hoot en
dat aan
mneester, rn. —situ is 0.
enswege
voor een' laden,.
de stad behoort vi-oeger wend bet ouk wel
: Van staatswege , van wege den
kel
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eons vonr stadhuis gebruikt. —sjongen , Star, rn. (des -s. nurv. -ven,) stevig ligehaam
van gerin j e breedte en dikte naar evenredigtn. weesjongen , Welke door de stad onderhowler' wordt, stadswees. —skas —slucid van de lengte ; van bier in 't gebruik,
wandelstok : Ik ontmoette een' pelgritra , die
kast, vr, stedelijke kas. —skelder, rn.
—siterk , y r. —skeur, vr. stedelijke
op zijit' staf leunde. herclersstok « De
wet; stedelijke boete. —skind, o.
God des heils wit mij een herder wezen --iemand. die wegens verkwisting cinder voogdij
Zijustafzalmzj altoos behoeden.
gesteld is: remand stadskind maken. —seen zinnebeeldige herdersstok ats de R.-C.
knecht, m. —slast, stedelijke
geestelijken van hoogen rang bij plegtigheden
belasting: Wij betalen yeene stadslasten.
voeren zie Bisschopsstaf; stok ,
—slantaarn, —siantaren, vr.
waarmee een denrwaarder of lieraut in ambts—steidekker, in. —lieden, —sgewaad versehijnt, en die , Welke ce . 1 eereluiden, m. nary. van stadsteekeii van menigen gezagliebber is : Dc staf
man. —sloodgieter , in. -isomitsjoor,
van comrnattdo ; fig. de personeo, welke het
ni. plaatsmajoor. —smakeinaco , rn.
algemeene hestuur over evil lever een'
cen door de stad aangestelde makelaar.
troep krij 3slieden voeren : tlet reyement fiat
rn. (mrv. -slieden , -sluiden,
in de stad , maar de stuf in het kasteel.*-,
stedeling.
yr. meid uit of in de
datgene, waarop men vertronwen kan: Irij is
haar sta r en stew:. —cite, rn. (van den -,
stad : De stadsmeiden ziyn incest alle loopsters. smeester rn. sehoolmeester in
mrv. -a.) biLtengewone bode. —ier,, yr.
de stad; een door de stad aangestelde
(des -s, mrv. -en. -s,) zekere bediende.
meester. —suaeter m. gezworen meter
rn. mrv. beck of halve kogels,
eener stad. —smetselaar, rn. —swelke door eerie ijzeren staaf mel, elkander
annur, in. mum . om eerie slat!. —smuverbonden zijii en voorat op zee worden
ziekmeester,9 m. een door de stad
gebruikt, orn bet wand, de zeilen, enz.
aangestelde muziekmeester. —smuziekdaarmee to bescliadigen. —oflicier, m.
zaal , yr. —smuzikant, m. —s- Stag, yr. (mry, -glen,) een sterk selieepsionw,
nieuws, o. —somroeper, in. een
waartnee de mast awl den voorsteven worth
door de stad aangestelde ornroeper. —sonverbouden : Rene looze slay, stag ter onderderwijzer, m. —sontvanger, rn.
stew-ling. Over stag loopen of smijten ,
ontvanger der stedelijke inkomsten , gemeenbuiten noon) de hoogte zoeken ; fig. remand
teontvanger. —spastoor, in. —spreover stag werpen, d. i. hem den voet ligten.
dittant 5 M. —sraad rn, —srege- Stageld, 0. datgene, was men betalen moet ,
ring, Yr. — sregt, 0. voorregt en vrijdom
Om ergens testaart, betz6 in persoon of met
eener stad: Die plaats had Coen nog yeene
een stalletie, enz.
stadsreyten. stadskeur; regtsgebied of Stagfok , vr. op smakken, koffen, jagten ,
jurisdictie eerier stad ; geregt eerier stad.
voorstagzeil.
—sschatkamer, y r. —sscherm- Staggeleu, zie Staggeren en Trip,
meester, rn. —sschermzaal , yr.
pelen.
—sschool, y r. —sschout, rn. —s- Stagzeil , o. een driehoekig zeil , dat men
schouwburg m. —sschrijver,
voorop nevens de stag spant. -zeilsring,
tn. voorlieen , datgene wat men limns gem.—zeilsvalt, yr.
meenlijk secrptaris noemt. —sschuld, Stak, vent. tijd van steken.
yr. —ssleutel, m. —sslot, o. kasteel, Staken, h. w. door middel van cen' staak
dat eene stad beseliermt; slot, dat van stadstegenhouden , d. fig. den voortgang van
wege sums voor iets wordt gehangen. —siets doer ophouden : Eett 'week stake!,.
soldaat , m. stoepje: Amsterdam hick/
Stack uwe klagten..
(een vel) op cm'
voorheen stadssoldaten. —stimmerstaak rekken. *-, o. w. rnet H., gelijk zijrr :
man, rn. —stimmerwerf, y r. —sDe stemmen stakes. —et, o. (des -s, mrv,
toren, m. --svest yr. stadswal. —s-ten,) —etsel, o. (des -s, mrv. -s,) schutvrijheid , yr. —svroedineester,
ting , die uit verbondene stakes of paten
m. —svroedvrouw, y r.— svrouw,
(d. vaak op repels gespijkerde loodregte
yr. vrouw eerier stad. —swaag, y r. —sfatten) bestaat : Wat kost u dot staketsel?
waagmeester, m. --swat, m.
—etting, yr. (mrv. -en,) staketsel.

—swapen, o. —swei —sweide,
—ing, y r. het stakes.
—swerk, o, werk voor de start. —s- 4 Stakkel, m. (des -s, mrv, -s,) stakker.
wijahuis o. m. Winkel Stakker, m. (des -s, mrv.
sukkelaar ;
in de stad. —szegel, o. —voogd, m,
verschoveling.
0. (des -s, mrv. -s,)
y r.

steevoogd, krijgsvoogd , bevethebber over
verkleinw, van stakker.
eene bevestigde stad en bare bezetting. Stal, veil. tijd van stelen.
--svaarts, bw. in de rigting van de stad, Stal, m. (des-s, mrv. -len,) tale! , enz. waarnaar de stad: Gaat hij stadwaarts?
op men koopwaren uitstalt, zie Stalletje;
103
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plaats, waar men koeijen, paarden enz. zet
De paarden staan op stal. Sprw. De beste
paarden staan op stal , de beste meisjes
worden bet minst op straat of buiten de deur
gezien. Het beste paard moet van stal , men
moet niets ontzien , voor dat alle middelen
zijn uitgeput. Goed voeder en een' warmen
stal hebben, goede huisvesting hebben en
onthaald worden. lets op stal zetten , eene
bepaalde of vaste plaats aan lets geven.
iemand buiten stal brengen , d. iemand in
verlegenheid brengen. verouderd , rust ;
van bier : Ste 1 houden , rusten. —band,
m. band , waarme6 een diet' in den stal vast
wordt gebonden. —bezem m. bezem ,
die in den stal wordt gebrnikt. --boom,
m. latierboom. -broeder, m. iemand,
die met een' ander' het zelfde kwartier deelt.
—buis, o. buis dat men in den stal gebruikt. --deur, yr.
Staten onverb. by. van staal fig. hard :
Een stolen voorhoofd hebben , van bl i k ken
noch blazes weten. *-, bard als staal ; fig.
Een stalen hoef. wat wegens zijne duur zaambeid met swat kan vergeleken worden :
Een stolen moed , hart , voorhoofd, geheugen.*-, b. w. (ijzer) harden , in staat veranderen : Eene kling goed stalen ; fig.
veerkracht aan jets geven, harden : Zijn
hart was tegen alle zwarigheden gestaald.
(laten) plomberen, o. w. met H. , een
la* Laken, enz. in de verwkuip doopen ,
om te zien, of de verw behoorlijk toebereid is.
Staten , o. w. met 11. , bij elkander passen ,
kleuren of kunnen gebruikt worden : Die
twee paarden stalen niet. 1k heb een patted
gevonden, dat bij hetmijne staalt.
Stalgeld 9 0. geld voor het stallen. —gezel, m. stalbroeder. —greep, y r. greep,
die in den stal worth gehruikt. —hengst,
m. springhengst. —houder, m. iemand
die paarden verhuurt. —huur yr. hour
voor een' stal.
Staling, yr. het staler,.
Staljongen, m. palfrenier. —kaars 9
y r. kaars , in een' stal ; fig. dwaatlicht.
—kn.echt, m. palfrenier. —kruid o.
naam van onderscheidene gewassen , tot
welke onder andere bet vlaskruid behoort.
—len , b. w. op stal zetten : Bij Wien hebt
gij uwe paarden gestald t *-, o. w. met H.
in den stat staan ; fig. Zij stallen niet met
.elkander, zij kunnen elkander niet verdragen. 4-, b. en o. w. met H. , van paarden,
pissen. —letje o. (des -s, mrv. -s,) verhleinw. van stal ; inzonderh. tafel met
koopwa r en op markten , enz. : lk kocht dit
o, Licht
boek .op een stalletje.
vr. (mrs. -en,)
een' stal , stalkaars.
het stallen; stalgeld; stal. —meester, m.
stalknechts ,
opziener over de stallen
paarden , enz. van een' vorst verhuurder

Stam
van paarden. —meesterselvap s o.
post van stalmeester. --west, m. -vnesting , yr. bet mesten van vee op stal.
—mist , tn. --paal , m. paal in een'
stal. —poort yr. —voeder , -voor,
o. —voedering, yr. voedering van vee
op stat , en niet in de weide. —ziek , by.
ongesteld wegeus bet te lang op stal staan ;
fig. onwillig om den stal te verlaten.
Stam m. (des -s, mrv. -mess,) dat gedeelte
van een' boom , hetwelk zich van den wortel
tot aan de takken uitstrekt ; van hier : Boomen op stain (d. ougevelde) verkoopen ;
Sprw. zie Appel ; fig. eene reeks van
menschen , die uit 6611' stamvader voortspruiten en alzoo een' gemeenschappelijken
oorsprong hebben : Het yolk van Israel was,
behalve de Le vieten , in twaalf stammen
verdeeld, *-, geslacht : Van stain tot slam.
—beselarijver,9 tn. iemand , welke in
de geslachtrekenkunde bedreven is en de
stammen beschrijft. —boek o. register
van de namen dergenen , welke van den
zelfden stain zijn ; boek waarin de flamer' der
leden van een gezelschap worden geschreven ;
vriendenrol, album. —boom , geslachtregister,, dikwijls in de gedaante van
een' boom voorgesteld waarbij de stainouders den stain nitmaken, de kinderen de
takken , de kleinkinderen , enz. de loten ,
welke uit de takken schieten. —boonen,
y r. nice. soort van boonen , die niet veel meet
dan een' Yoet hoog worden en daarom op onderscheidene plaatsen voetboonen fleeter].
Stamelaar, rn. (des-s, mrv. -s,) —aarster, yr. (mrv. -s,) —bek , m. en yr. die
stamelt. —en , o. w. met H., de woorden,
die men uiten wit, hakkelen of hunne lettergrepen met tusschenpoozing of soms met
herhaling van eene syllabe uitspreken , hetzij
dit voortspruit nit een gebrek in de spraakwerktuigen of uit eene sterke gemoedsbeweging- : Die man stamelt, zoo dat men Item
niet verstaan kart; lig. gebrekkig spreken :
Bet kind begint reeds te stamelen.*-, b. w.
stamelend uiten. —fug, yr. ,
m. stotterbaard. —taal, yr. stameling.
—tong, m. eu yr. die stamelt.
Stameraar, enz. zie Stamelaar,eni
Stainet, o. (des -s, mrv. -ten,) tijn sajet.
—ten , onverb. by.
Staingoed, o. huis of goed , waar de
stamvader van een geslacht woonde.—houder , m. persoon van bet manuelijke geslacht, op wiert de voortplanting van een'
stain of geslacht berust. o. stamgoed ; geslacht, waaruit iemand afstamt.

Stamijn, y r. (mrv. -en,) haven weefsel ; zeef.
—en, onverb. bv.
Stamlijst , yr. stamboek van een geslacht.
—men , o. vif met Z., voortspruiteci : Hij
stamt nit een roemrijk geslacht.—metie,
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houden, blijven staan. Dat huis koudt nor
0, (des •s, mrv. -s,) verkleinw, van scam.
—moeder , yr. de eerste moeder, van
al stand , stort niet in. Die zaak kan Been'
Welke een geslacht afstamt. —onders,
stand houden, moet een einde nemen. In
m. mrv. het eerste paar, waaruit een stam
stand blijven, voortduren , hlijven bestaan.
of' geslacht is voortgesproten.
Tot stand brengen , hewerkstclligen , doen
Stampeijen zie Stampvoeten.
gelukken. Tot stand komen geschieden
—en , o. w. met H. , met een dik, zwaar
gelukken , ten uitvoer gebracht worden ;
Hij begint tot stand te komen , te bedaren.
ligchaam term stooten, terwijl men dit
a-, wijze van staan , bonding : De stand van
ligchaarn opheft en het door zijne eigene
zwaarte laat vallen of den val met zijnekracht
een beeld. toestand, gesteldheid : De
hespoedigt en vermeerdert : Met de voeten op
stand des kernels, der planeten. *-, rang,
op den grond stampen."-, van schepen zegt
klasse van menschen : De derde stand, de.*
men : Zij stampen , wanneer zij bij eene
burger- en boerenstand , de arbeidende
hooge zee in de rigting der lengte hevig op
klasse. Volgens zijn , stand leven. lIttiten
en neer bewegen: Zij stampen op het gat ,
zijn' stand trouwen. Jen man van stand, d.
i. van hoogen stand. *-, plaats waar men
wanneer zij met het achterste gedeeltedieper
vallen, dan met het voorste. a-. b. w. door
staat: Ik haat het huis om den stand. Een
huis op stand, d. een huis, dat voor eenige
stampen of stooten verbrijzelen of bewerken :
nering geschikt is, of in eerie deftige buurt
Gij moet die kruiden in den vijzel stampen.
Stamp die nagelen tot gruis. fil let in alle
staat. ---card, m. (des -s, mrv.-s,-en,) stok
of piek, waaraan een vaandei gehecht is,
papierntolens worden de lompen gestarnpt.
vaandelstok ; ruitervaan; vaandel ; model van
*-,door zulk stooten in iets drijven: Stamp den
maten en gewigten , met hetwelk de maten en
kogel ter dege in bet geschut; fig. door hergewigten der kooplieden moeten overeen
haalden en gestadigen aandrang in iemands
hoofd of hart brengen: Van zijne vroegste
komen en waaraan de iiker ze eenmaal in het
aar toetst. —a,a,rddrager , m. vaanjeugd hee ft men het Latijn in hem gestampt.
—er, m. (des -s, mrv. -s,) die stampt ;
drig. achtig,(weinig of niet in gebruik,)
zie Standvastig. -beeld, o. een.staand
inzonderh. bij apothekers, werktilig, waargehouwen of gegoten beekl. --blo k , o.
mede men in een' vijzel stampt ; in onderscheepsw. groot vierkant blok aan den voet
scheidene molens soort van blok, dat met
der masten. —elkruid , o. zeker gewas,
kracht naar beneden wordt gedreven of door
eene orchts. —er rn. (des -s, mrv. -s,) die
eigene zwaarte nedervalt; heiblok der straatstaat, doch enkel in samenstelling: B ijstanmakers; stampstok van het geschut ; laadstok. —ertje, o. (des -s, mrv. -s,) verder, omstanders.*-,staandespil van een' molen; vat ,inzonderh. ter inzoutiug van vleesch.
kleinw. van stamper; zeker dccl van eerie
blown. —ing , yr. —molen , m. moles
-erolie -olie, vr. olie , die stand houdt.
-handing , y r. during. -penning , m.
waarin men zich van stampers hedient, b. v.
standaard der munt. -plaats , yr. plaats,
sommige papiermolens, pelmolens , oliemowaar men staat ; plants van een' predikant;
lens , runmolens, volmolens. —paarlen,
plaats,waar deze en gene ambtenaren bun ver—parelen —parels vr. mrv. paarblijf houden en hunne function verrigtenlen , waarvan parelgruis wordt gemaakt.
—rijden, o. w. met El., stampend voor
-punt, o. punt, van hetwelk men icts beschouwt,op hetwelk men jets verrigt: Op mija
anker liggen. Zie Stainpstooten.
standpunt kon ik niet anders handelen.
—stok , m. stamper. —stooten , o. w.
—regt,o.in het krijgswezen: Standregt overmet H., van schepen , hevig stampen. Dc veriernand houden, d.i. soldaat na een kort
voeging van stamprijden en stampstooten
verhoor straffen. —sgelegenheid
vied ik nergeris opgegeven , doch zal wel
toestand, omstandigheden. —sverwissegelijk v I. ik stamprijd, staniprijdde, enz.zijn.
, yr. standverwisseling. —vastig,
—voeten, 0. w. met H., (ik stanyvoet,
(-er, -st.) by. en bw. duurzaam , bestendig ,
enz.,) met de voeten stamper) —werk , o.
niet veranderend ; fig. onwrikbaar, onveranrnolenwerk , dat stampers in beweging
derlijk Standvastig blijven, volharden.
brengt ; dit work met de stampers. —zee ,
—vastigheid, yr. vastiglijk , bw.
yr. eenezware'golf , die teen het voorste ge—verwisseliog, yr. verwisseling van
deelte van het schip breekt en daaraan
stand.
eene stampende beweging geeft.
Stamregister, m. geslachtregister. -re - Stang , yr. (mrv. -en,) steng ; inzonderh, aan
het hoofdstel van een paard, een van de twee
kenaar , rn. geslachtrekenaar. -vader,,
gebogene ijzers, die met het eene cinde aan
m. de eerste , van wien een geslacht afstamt.
het hoofdstel en met het andere aan den teu—wapen , o. wapen , dat een' ganschen
gel bevestigd zijn ; zeker gebit: Een paard
scam eigen is. —woord , o. dat woord ,
op de stung rijden. —etje, o. (des
waarvan een ander afstamt.
mrtN -s,) verkleinw. van stang.
Stand, m. (des -s, tnrv. -en,) het staan: Stand
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0. staafijzer. -kogels, m. mrv. houtkogels.
-passer, m. zekere groote passer. -veer,
yr. aan geweren , de veer , welke de stand in
de rusten van den tutmelaar &At.
Stank , m. (des -s,) onaangename renk : De
stank van een sekreet. fig. Stank voor dank
ontvangen, Met stank (ondank) beloond worden. Hij is met stank van mij gescheiden,
zijne slechte sireken zijn bij zijn vertrek aan
het Licht gekomen. twist , ruzie at
maakt hi) een' stank ! —je, n. (des -s,
mrv, -s.) verkleinw. ran stank ; fig. remand
een stankje waken , hem in verlegenheid
brengen. –verdrijvend, by. –werend, hv.
Stap , m. (des -s, mrv. -pen,) bet stappen :
Slap voor slap. Van slap tot slap. Slap
houden , d. i. van twee of meer personen ,
den voet te gelijk nederzet ten , den pas houden. tegenstel 1. van draf of p;alop : Breng
uw paard in den slap; fig. poging : ffet kotnt
vaak alleen op den eersten slap aan.
heeft de noodige stappen daartoe reeds gedaan.'"-, len& van een' stap, sehrede : Het
huis is slechts twintig stappen van bier.
Stapel , in. (des -s, mrv.-s,) een der vier of
drie stijlen van een' stoel waarin de sporlen
bevestig,d zijn : Gij zet nuj den :lapel van
uw' stoel op den voet. *-, op seheepstimmerwerven, bet seimin liggende houtwerk , op
hawed.: het geraamie van een sehip wordh
opgezet en afgetimmerd: Een sehip op stapel
zetten van stapel laten loopen. Er staan
vier schepen op stapel. *•, een hoop voorwerpen , die opeen gelep;d of gevlijd zijn : Een
stripe/ boelen , host; fig. plaats , waar koopwaren als mare bet opeer p;estapeld worden :
Waar is Mans de stapel van het papier ?
—baar, by , dal gestapeld kan worden
dat stapelregt moeL betalen:MapeMaar goed.
-en,b.w.bet eene op het andere plaatsen://out
.stapelen. -gek bv. geheel gek. -goed, o.
waren die aan stapefregt onderlievig ziju.
-huis, 0, buts, waarin goederenopgesiape1d
worden. —ing, yr. —markt, y r. sta.
pelpkats. —plaats, yr. plaais , die stapelregt beef,, stapel. —reede, yr. ree de
met een' stapel. —regt o. re,L hetwelk
erne plaats heelt , dat al le of zekere doorkornende waren daar eerst een' tijd tang mete ') verblijven en alcb . ar %oor ieder te Loop
zijn ; kosten , welke doorgevoercle waren
inoe'en betalen. —stad, vr. stapelplaats.
—tje, o. (des -s, mrv. -s,) verldeinw. van
stapel. —waar yr. stapelgoed.
Stapje o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
slap: fig. Dat is een stapje nader, namelijk
tot het voorgesielde doe'. --pen, o. w.
met Il., wanneer de voortchiring , en met Z.,
wanneer de plaatsverandering hedoeld wordt,
zich voorthemegen , dewijI men de voeten
Vast ceder zet , op welk bijdenkbeeld

Stee
eehter dikwijls niet wordt gelet 4 gam,
trcden : 1k hoor den schildwacht stappen ;
fig. .Hij gait stappen, hij gait zich verwijderen ; bij gnat sterven. *-, met hoof; opgehevene beetien voorttreden stapte met
groote deftigheid near het paleis. *-, ter
aanduiding van zekere, gang , die Iangzamer
is, dan cleaver] . loopen of galoperen , stap.
voets gaan: Op de brag moot gij de paarden
-s.)
laten stappen. —per, m. (des -s,
goede voetvanger. —ster, yr. (wry. ..s.)
swijze, by. en bw. —voets, bw.
slappend Stapvoets ridden.
Star, enz. zie Ster, enz. —en, o. w. met
H., strati en Ai) kij ken : Zij striarde Fang op
het portret , in de manna: —ooge,n, 0.
w. met H., (ik staroog. enz.) stares. —ren,
zie Staren.
Statelijk, (-er, -st,) by. en bw.prachtig :
Statelijk onthalen. —elijkheid, yr.
—enbode, m. bode der staten. —endoin o. (des -s.) staten. —enkamer,
yr. —enpenning, m. gedenkpentling.
— ig, (-er, -st,) by. en bw. deftig stemmig
zedig: Een statig voorkomen. —igheid
y r. —iglijk, bw.
Staren, 1) w. fig. yestigen : refs met een' eed
striven. *-, tot naspreken voorzeggen : Ern'
eed staves. Een gestaaide eed. een nitdrilkkelijke red. Deze beteekenis zal niet Iigt [neer
voorkomen. sebragen : Zijn wan kelend

aanzien striven. —ing , yr.
Stede, vr. (MTV. -n.) plaais: Zij zat oti nigne
stede. Als ik in zijne stede was. In sheik?
van werken zit hij in de hoe!' *-. men
plelije doeh in dezen zin veelal stee. -,
stad, %%elks mrv. van stede on tleend is : Te
dezer stede , in deze stad. Dann ter stede,
in die siad. 'Louder, rn siatilionder,,
gouverneur zie Steehouder. —bondersehap 0. (des -s,) waardigheid van
stedeholider.
iij k by van, de stall : lie,
stedelijke bestuur. —ling, in. en vr. (des-s,
mrv. .en,) die nr eene start vvooni.
, vr,
mrv. van stede en stad. —sackpi bv.
waarts , bw. stadwaarts.
rill: in steden.

Stedig, zie Stedig' t”) Steed.
Stec, vr (inrv, -en,) stede: Ilij had verscheidene blaauwe steden op zijn' arm.
Er zijn verseheidene dunne steelen in dot
linnet?.
Steedje , o. (des -s, 'airy verkleinw.
van stede. —s bw. gestadig, aanhondend,
bij voortduring Zij is steeds opyrruimd.
la zij nog steeds lijdend ? —sch bv, vary
de of eerie stall: Steedsche manieren
gewoonten.
Steer yen'. tijd yan stijven.
Steeg, veil. tijd vair stijgon. vr. (mrr.
-ep,en,) paadje; inzonderb. smalle straat
ttissclien twee rijen buizen Zry ?teen' in

cute sterg. ,L'ett Windt in :et,-re stunt eene
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steeg , die breeder is , dan menige straat.1
Sprw. Geene straten voor stegen kennen,
Been onderscheid van personen maken.
Steg, (-er, -st,) by. slug, onverzettelijk.
—beid, Yr. siugheid.
Sleehouder, m. die iemands plaats hewaart.—huis, o. huis in de stad : De
stedhuizenverschillen daar weinig met de
land huizen.
Steek, m. (des -s. mrv. -eken,) het steken
steking : llij doodde hem met een' enkelen
sleek ; fig. eene scherpc of stekende pijn :
Een steek in de borst , in de zijde ,in den
arm.* --, bijtend of beleedigend gezegde : Hij
kreeg steek op steek. Een steek (dikwijls in
plaats van : schoot)onder water.*-, al , wat
grieft Dat was een sleek door zijn hart.
elke gang van cen' draad , hetzij in naai- of
breiwerk: Zij bee ft er geen' steek aan genaaid. Een' sleek (onder bet breijen) laten
vallen d. een der oopies overslaan. i'-,
mimic van den cenen steek tot den
andercn : Met wijde steken naaijene*-, bij
schoenmakers , eerie zekere lengte , gelijk die
op brume maat is afp;eheeld: Ge rnoet de
schoenen ten 2ninste wel een' steek longer
maken, dan de vorige. *-, eene bijzondere
NI lite van naaijen , zie Kettingsteek ,
Kruissteek,enz.;in het kaartspel , trek ,
slag ; van eerie vloo , bij enz. gestokenc
plaats ; met can' dolk , mes , degen , enz. toegebrachte stoot ; van bier: wonde met een
printig voorwerp ilij liet den dolk in den
steek zitten ; fig _lets in. den sleek laten ,
beengaan en iets achierlaten : flij liet in dat
rn;noer zijn' hoed in den sleek. *a. , pompslag. ; driekantige hoed : W at zag Jan er
vreemd nit met (lien sleek ; fig. gemeenz.
predikant : De steek Wilde mij de wet stelkn.
appel m. dorenappel , dafnra.
o. ondersteeksel. —bes,
enz. zie itruisbes, enz. —beitel
m. beitel , waarmede men sleek'., tegensiell.
van kapbeitel , enz. —biji yr. soort van
bijl. —boor, yr. zekere boor. —brief,
m. brief, die gerneenlijk in de dagblaclen
verschijnt, met verzoek aan de geregten on)
cell' ontsnapten boosdoener,, wiens persoon en
kleeding men beschrip, te vatten ell nit te
leveren. —dicht, o. schimpdicht. —elger , m. steekboor. garen , o. Gras.
- proud, m. grond, waarin het anker lion&
o. ijzer , waarmede men steekt :
—ijzer
graveerriaald. (Steltind, o. stadskind.)
yr. eerie voehtmaat van een half
anker of twee en twintig flessehen. —knie
yr. aan schepen , nie , waarvan een der armen
loodregt is. — lijn, vr, zeker scheepstouw.
—palm, in. hulst ; wilde mirt. —penning, o. geld ter omkooping ; op sommige
plaatsen, meespenning. —pil, yr. zetpil.
—pomp, yr. eene soort van scheepspomp.
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—priem, in. zie Steekkizer,
lade , vr.salade , die men steekt.

--s*

(-er,-ste.) by. van een paard , datlhlijft staan,
wanneer het behoort te gain Een steeksch
paard. —spel, o. tornooi. —te, yr. (mrv.
-n,) sleek of steking. —turf, m. gestoken
turf. —trij by. vrij van sicken, door Been'
steek te wooden. —urerk, o. hordunrwerk.
—wiek, y r. wick, die men in eene wonde
steekt.
Steel, m. (des .s, tnrv. -elen,) bet verlengde
en dunne gedeelte van een werktuig, hij
hetwelk men het aanvat : De steel van een'
lepel, eene vork , eene bijl een' bezem ,
eene pijp , een' dissel eene pan , een' verwkwast.Sprw. Den steel naar de bj1 werpen,
eene zaak wanhopig opgeven. a-, aan planten
dat gedeelte, hetwelk tot onderstenning van
bet geheel client en de hloemen , hladeren,
vrnchten , enz. draap,t : Bloemen met lange
stelen. De steel van ten' appel, eene peer.
*-, in sommige streken zijti : Stelen , wat
elders stengels ,rapestelen , enz. beet , en in
bet voorjaar, in den herfst, ia zelfs des
winters ingernaakt eene srnakelijke groente is.
—achtig , bv. — vr. —baak,
m. schippershaak.
SteAlieden, m. nirv. van ste6man.
Steelk-wast,m. kwast met een' steel. - pan,
yr. pan met een' steel.
Steelster, yr.(mrv,-s,) die steelt. —swijze, bw. heimelijk , in stilte : Steelswijze
heengaan.
Steeltje, o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw. van
steel.
Steequiden, —lui , zie SteAlieden.
—"titan, m. (mrv. -liiiden, lui,) man
uit de stad stedel ing stad bewoner.
Steen, M. (des -s, mrv. -en.) eerie vaste harde
bergstof, (hetzij door de natinir gevormd of
door de kunst vervaardigd , hetzij his stofnaam of ter aandtriding van een enkel voor-

werp van die slot,) die zich niet last huigen,
maar wel in stukken slaan en tot poeijer
maken : Het is steen. net fahriekgebouto

weal enkel van steen ij:er opgetrokken.
zoo hard als steen. Sprw. Als ^nen een' bond
wil smijten „vindt men ligt een' steen, men
vindt. ligt gelegenheid , orn iemand te benadeelen. /let is getaarlijk kersen te eten met de
grooten, zij u'erpen met de steepen, al te
groote gemeenzaam heid met aanzierilijke
lieden steel iemand I igt aan onaangenaamheid
bloot. Den steen der wijzen zorken, het
vermeende geheim der gondmakers zoeken ;
hersenschimmen najagen. Dint is een
stulje van Jan Steen, (naarn van cen' bekenden sehildcr ,) hij speck ons eene poets. Den
eersten steen leggen , een vverk bcp,innen.
ligt InZJ als een steen op het hart , bet kwelt
mij zeer. Er is mij een steen van het hart

gevallen. llij heeft ecit hart ran steel, , als
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&teen, hij is zeer ongevoelig. Steenen rapen ,
aanleiding tot tw ! st of beleediging geven. Zoo
hard als een steen zijn . geen gevoel hebbcn.
Een :teen des aanstoots , zie itanstoot.
edelgesteente: Die steenen moeten in
zilver worden gezet.*-, graveelsteen: Iemand
van den steen snijden, hem den steen uit de
blaas nemen ; fig. hem bepotten , beclriegen.
harde kernschaal van onderscheidene
vruchten : De steenen van perziken, kersen
pruimen, abriko2en. dobbelsteen: Blinde
steenen. Er is een steen gevallen. 4-, darnschijf ; molensteen ; weep,steen , gewigt daarvan , narnelijk acht pond , iu walk geval het
woord , van een bep, telw. vooraf gegaan
veelal onveranderd Twaalf steen vlas.
—aarde, y r. aarde, die nit verbrijzelde
steenen bestaat. —aehtig, (-er, -st,) by.
naar steen gelijkendeXene steenachtige peer.
dat steenen heeft , steenig : Len steenachtige grond. Steenac hag Arabie. —aehtigheid , yr. —ader , yr. in cen' berg , enz.
ader, welke steen hevat. —Arend , m.
goudarend , een arend, die op steenachtige bergtoppen nestelt. —bakker, m.
die steenen bakt; eigenaar van eerie steenbakkerij. —bakkerij , yr. het bakken
van steenen; plaats of inrigting , waar
steenen worden gebakken tigehelbakkerij. —bakkersdochter, yr.

—bakkersjougen. —bak kers, yr. —bakkersknecht, m.
—bakkersoven, m. —'bakkersvrouw , yr. —bakkerswagen
In. —bakkerswednw,, yr, — bakkerswerk o. —bakkerszoon,m.
—bank , yr. eerie horizontale steenlaag.
--been, 0. een gedeelte van het slaapheel;
inzonderh. bij ademende visschen een been ,
dat harder dan mariner is. —beitel 9 rn.
—beak , rn. liagebeitk. —bik o. biksteen om mee te schneen. —bikker, m.
—bok , m. bok , die zich op rotsen en
klippen ophoudt ; teeken van den dierenriem,
waarin zich de zon op den ko; tsten dag hevindt.
—boksheerkring , m. keerkring ten
zuiden van den evenaar. —botk , m. visch ,
Welke tot de kabeljaaitwen nelloort. -boor,
yr. —breek , —breke yr. zeker
plantgewas , dat op rotsen groeit. —brekend , by. gesehikt orn den stem ia de
blaas te breken. -dog in. soort van kleinen
dog , mops. —dood „ by. vol korner, flood.
-druk , rn. het drukken en de kunst om Le
drukken met een' gladden steen,waarop men
jets met eene zeepachtige stof schrijit „ teekerit of drukt , welke stof zich naairw met
den steen verbindt, er dart eene soort van
inkt op brengt en datgene , wat de plaat hevat, met behulp eerier pens afdrukt
druk van zulk een' steen , steendrukplaat :
//if bait eene verzantelieg van nitmunten-

—drukken b. w. (ik
steendruk , enz.,) met stee p en platen druk-:
ken : Een gesteendrukte titel. —drukker,, tn. jet-nand, welke de steendrukkerij
verstaat en steendrukken maakt. —drukkerij , yr. bet steendrukken ; drukkerij ,
de steendrukken.

waar met steenen platen wordt gedrukt.

—drukkersdochter, yr. —drukkersinkt, m. —drukkersjongen,
m.—drukkersknecht, m.—drukkerspers , y r. —drukkersvrouw,.
yr. —drukkersweduw,vr. -drnkkerswerk o. —drukkerszoon,
m. -drukpers,vr. —drukplaat , yr.
—duif, yr. soort van Wilde duf,
welke op rotsen en op muurwerk nestelt.

—eik, m. in bet zuiden van Europa Bert
cik met altijd groene bladen.-en, onverb. by.
van steen : Eene steenen kruik. Een steenen
vloer ; fig. Een steenen (ongevoelig) hart.
—esch, m. soort van kleinen esch. -geit,
yr. wijfje van den steenbok. —goed, o.
aardewerk , dat in het vuur steenhard gebakken is ; inzonderh. die soort van aardewerk , welke van gestampte keisteenen vervaardigd eri naar den Engeisehen uitvinder
Wedgewood genoemd wordt, —groef,
yr. —grand, m. steenige grond. -gruis ,
0. — gruizig, b y . met steengruisgemengd.
—hard, by. —hommel, yr. soort
van zwarte hommels , die zich in steenhoopen
riphouden.—hoop , —houwen, o.
bet houwen of behouwen van steenen.
—houwer, m. werkman, die de row nit
de groeven gehaalde steepen hehouwt en tot
het gebruik gereed maakt ; eigenaar eerier
steenhouwerij. —houwerij , yr. (mrv.
-en,) het steenhouwen ; werkplaats van den
steenhouwer. —houwersbeitel, m.
-houwersdochter, yr. -houwersgereedschap, o. houwersliamer , m. —houwersjongen, m.
ouwersknecht, rn. -houwers-

leerling , m. —honwersvrouw,,
yr. —houwerswedaw, y r. —houwerswerk, o. —houwerszoon ,
m. —ig, (-er, -st,) by. vol steenen : Een
steenige weg. —igen, b. w. met steenen
werpen ; met steenen flood werpen: Paulus
werd gesteenigd. —iging, vr. —kalk,
in. nit onderscheidene steenen gebrande kalk.
—kar, vr. —karper, rn. karper,, die
van water met een' steeriachtigen grond
hotidt. —14.1aver, yr. klaver,, die steenaebtige plaatsen hernia. —klover , m,
steenen klooft. Yr. aardkool.
—trooper rn. die bandel in steenen
drijtt. —koopersdoehter, yr. -koo-

persvrouw, yr. -koopersweduw,
yr. —kooperszoon , rn. —kraai
y r, soort van Trop, kliphop. —kreeft,
m. soort van rivierkreeft ; versteende kreeft.
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—krijter, m. steensmetser: —kroos, Stegel m. (des -s, -s,) "stijgbengel.
—reep , m. rcep , waaraan de stijgbeugel
—kroost, o. van de rotsen afgescheurd
hangt; de reep met den beugel.
kroos. —kuil, in. steengroet. —lijm, yr.
en o. lijm yoor aardewerk en steengoed. Steiger, m. (des -s, mrv. -s,) zoom ofrand
van een' dijk, waaraan de schepen liggen
--linde, yr. linde met kleine bladen,
cn waarop men er nit klimt houten gevaarte
tlie later nitloopt , dan de gewone. mardat bulten den zoom van eer y ' dijk uitsteekt
ter , m. huismarter. — merg o. eene

en tot het zellde einde dient ; eene houten
soort van steenaarde. —mijt , vr. zeker
stellazje der metselaars , waarop zij werken.
insect. —mossel , yr. soort van mossel.
Het wordt door verloop veelal onzijdig ge--mot, yr. keldermot. —oester, yr.
bruikt De man vies van '1 steiger en brak
soort van oester tusschen klippen. —olie,
zijn' arm. —balk , m. balk of rib , op
olie , die nit de steenen vloeit.
Welke de steigerplanken worden gelegd.
b y . stokoud. --oven , m. oven , waarin
_en o, w. met H. , van paarden , zich
steenen gebakken worden ; stfunbakkerij.
op de achterpooten zetten ; van den prijs,
--plant , ye. versteende plant. —pok
verhoogen ; eerie metselaarsstellazje opslaan:
vr. zekere pokachtige puist. —puist , yr.
Reeds te drie tsar begonnen wij te steigeren.
harde puist. put, m. steenp;roel. -raaf,
o. Sprw. Ik heb zoo veal van '1 stei8eren,
y r. soort van hop , elders kluisenaar
als van 't metselen , het bijwerk brengt mij
geheeten. —raket, —rakette, yr.
even zoo veel op , als bet eigenlijke werk.
zeker gewas , wolfsklaauw. o.
—gat, o. gat in een' muur voor een'
--roos , yr. bergroos , alproos. —roosje,
steigerbalk. —ing, y r. —paal, m.
o. een kruipend plantje. —rots, yr. ruts.
paal , Welke client ter bevestiging van het acne
—rotskers, yr. snort van kers. —ruit,
einde der steigerbalken, —schuit yr.
—seltimmel,
r.
muurruit
Venushaar.
y
schuit, die aan den steiger zit. —tje, o.
yr. —schuit , yr. —smetser , , m. soon
(des -s, mev. -s,) verkleinw. van steiger:
van valk. —snijder, m. die in steen
o. touw , waarmee de steigersnijdt ; die van den steen snijdt ; werktuig ter
balken aan de palen worden bevestigd.
opening der blaas. —snijding yr.
—werk o.
stuk o. stuk , waaruit men vroeger steeSteil,
(-er, -st,) b y . en bw. bijna refit in de
yr.
soort
van
tang
om
--tang,
nen school.
hoogte gaande , tegenstell., van hellend :
steeneu op te trekken ; tang om steenen nit
Eene steile trap. Een steile inane , berg;
de blaas te halen. -tje, o. (des -s, men.
fig. Steile begrippen , vreemde begrippen ,
-s„) verkleinw. van steen ; inzonderh. tegeldie een ander niet ligt zal aannemen. Amid,
tje—uil rn. lijkuil, kerkuil. —valk
yr, —oor m. een Bier met steile ooren ,
m. soort van sperwer. —varen, y r. viltinzonderh. m. en yr. stijfhoofdig of
kruid , zeer dienstig in verstoppingen der
onverzette/ijk mensch Ilij is een regte steilingewanden. —violier m. munrbloem.
oor. (-er, -st,) by, en w, stijf—viool y r. eerie plant. —visch m.
hoofdig onverzettelijk. —oorigheld
lipvisch , die een' steenachtigen grond be—te, vr. (aim -n,)het steile gedeelte
yr.
o.
asbest,
een
onverbrand—vlas,
mint.
van iets ; steile plaats : Die steilte is onbebaar vlas , dat van een' vezeligen steen koint.
klimbear.
—vorm,m.—vormer.m.-voson.s.)ort
van vos aan de iiszee.-vrucht,vr.vrucht met Stek, 0. (des -s, mrv. -ken,) in sommige
streken , staketsel. m. (des -s, min. -ken,)
de kern in een'steen.-wageu,m.-weg,m.
afgesneden takje van een' boom of plant,
weg van steen. —wesp,vr.wesp,die zich in
dat men in den grond zet , orn te doen worstecnen ophoudt. ---tvorp, in. worp met
telen en groeijen : Ik heb eenige stekken van
een' steen ; afstand dien men met een'
raaije maandrozen in een' niarmen bak
steen kan overwerpen : Hij woont slechts
fyezet.
—ade , yr. fairy, -n,) puntig ijzer in
een' steenworp van bier. --zaad, o. zeker
een' wandelstok, hetwelk daaruit getrokken
plantgewas , parelkruid ; zaad van het paen als steekdegen gebriiikt worden kan.
relkruid. —zaa.g, yr. zager m.
—eblind, by, geheel blind.
—zagerij, yr. (mrv. -en,) het zagen van
steenen ; inrigting tot het zagen van stee- Stekel, in. (des -s, wiry. -s,) een puntig
stekend ding , doren : De stekels van den
nen. —zout , o. het hardste en beste bergegel , van den krnisbeziestruik. -aelatig,
zout. —zwalusv,vr. spierzwaluw.
(-er, -st.) by. en bw. in puntigheid naar een'
Steevoogd , m. stadvoogd krijgsvoogd ;
stekel gelijkende , scherp ; scherp, hegouverneur eener vesting. —ij, —ijkelachtig. bijtend : Stekelachtige gezegden.
seltap yr.
—ftektiglieid, yr. —baa,rs , me
Steevrouw , y r. stadbewoonster.
een baars met stekelige vinnen. —bets
Steg m. pad , enkel in : Weg no ch steg
—bezie yr. kruisbes. —boom, m.
weten, vOlstrekt onbekend met den weg
dorenboom, —buik m. eels vischgeslacht,
zij ri,
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met een' stekeligen buik. --doom, —dopen, m. stekende Boren. —grondeling , m. —haag vr. dorenhaag.
(-er, -st,) by. en bw. vol stekels ;
fig. hekelachtig , scherp. igheid, vr.
—ing, m. (des -s, mrv. -en.) een vischje
met scherpe vinnen , grondeling. —krab,
vr. soort van krab. —tje, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van stekel. —trekker,
zeker tangetje , waarmede stekels worden
uitgetrokken , splintertang. —varken,
—zwijn, o. een iiitheemsch dier, hetwelk
eenigszins naar een varken g-elijkt , doch
kleiner is , en op den rug lange scherpe
stekels heeft.
Steken , ongel. b. en o. w. met , duwen :
Sleek den ring aan den vinger , de hand in
den zak, den beet in den mond, de handen in
den mof , het tentijzer in de wond , het
geld in den zak , het hoofd nit het raanz ,
den doode in het graf. *-, inzonderh. iets,
dat min of meer puntig is, in iets duwen :
Hij stak den degen in de scheede; fig. Bet
zwaard in de scheede steken, ophouden met
oorlogen , vrede maken. Tentpalen in de
aarde steken. Zij sink den draad in (d. i.
door het oog van) de naald ; fig. Zich in lets
steken zich met jets bemoeijen. Gij steekt
overal den mondin , gij praat in alles mee.
Zichin schulden steken , schulden maken.
Zicli in onyelegenheden steken, wikkelen ,
Sprw .41en kan yeen'vinger in de asch steken,
of zij weet het , alles, wat men duet, wordt
haar bekend fig. Eene speld bij lets steken,
cr voor 't oogeuhlik niet verder over spreken. remand naar de kroon steken , met
iemand wedijveren en hew pogen te overtreflen. Noy lets steken. Lie ook
*-, van vlooijen enz. Eene pommel stak
bet kind in de hand. De vlooijen steken
geweldig. Sprw. Die honig u, ' 1 eten , 7/wet
lijden , dat hem de bijen steken,
met eenig geweld een scherp ding in
.of naar lets duwen : remand den deBen in het ltif steken. Naar iemand
een scherp ding door iets duwen :
.remand denponjaard door het hart steken.
Zij stak hem met het mes door de hand.
met een scherp werktuig onder den grond
afsteken of afsnijden : Men steekt asperzies,
.sla. , met een scherp ding prikken en
wonden Zij heeft zich gestoken. Ilij liet
zichgaten in de ooren steken. Eenpaard met
ale sporen steken. Een varken steken , met
,een' steek slagten.*-, een gevoel verwekken ,
zoo als bet steken van iets doet : Het steekt
inij in de zijdee De milt steekt nrij. De zon
steekt van daay zeer. Het steekt mij door al
mijne leden ; fig. Het steekt hem in den
krop , hij kan liet niet verduwen. Dat steekt
hem in de oogen, dat is hetgene bij beoogt ;
ook: daarover is bij afgunstig. 1k steek hem

Stel
in de ooren , word door hem benijd. remand
met schampere woorden steken. van
wormen aan vruchten: Deze appels zijn door
de worrnen gestoken ; lig. Het stak (hinderde)
tnij yeweldig, dat ik zoo behandeld werd.
Die gezegden staken mij door het hart.* ,
blijven, zijreDe degen steekt nog in de wond.
Zijn degen steekt reeds tang in de scheede,
liet vaandel stak uit het venster. De punt
steekt hem nit den :wk. 1k weet niet,waar hij
steekt,waar hij zich ophoudt, waar hij zit; fig.
Dear steekt (is) yeenkwaad in.Daar steekt
lets achter,daar is eeniggeheirn ach ter verhorgen. In een kwaad vel steken , eene slechte
gezondheid genieten. Blijven steken, geeu'
voortgang hebhcn.fn den noodbliiven steken,
in den nood blijven. In zijne cede blijren
sicken , ook enkel : Blijven steken , den
draad verliezen en niet kunnen voortgaan
Laten steken , verlaten. stekende ergcns
been voeren: Hooi op den zolder steken, d. i.
hooi aan de gaffe' sicken en op den zolder
reiken ; fig, lemand in een klooster steken,
d. brengen, doer). *-, door steken bevestigenz,
Een lint met spelden aan den hoed steken.
-, stekende voortbrengen: lets in koper
steken , graveren. stekende wegnemen :
Turf ofPlaggen steken. Boter(uit een' pot)
steken. Aardappels steken , d. ze stekend
nit den grond maken. Paling steken . met
eerie palingschaar vangen. Zie ook Bier,

Broodkruimel, Draak , Gek ,
Overhoop Trompet. —er, m.
(des -s, vim -s,) die of dat steekt; fig.
spreeuw, spotter. —ing, y r. (mrv. -en.) het
steken ; steek ; stekende pijn. —ingje, o.
(des -s.mrv. -s,) verkleinw, van steking.
*Stekken, b. w. by thin!. en boornkw, door
stekken (zie Stek) vermenigvuldigen of
voortbrengen : Nen. stekt rozen en meer
andere gewassen. —king, yr.
Stel rn. (des -s,) de regte, geschikte of eigenlijke plants voor ietsof iemand: Alles is van
stel of van stel niets is op zijne plaats ;
fig. Zoo dra ik op stel ben , zoo dra ik alles
beboorlijk geregeld heb. 1k ben nog niet op
mijn, stel of op stel , mijne buishouding of
mijna ligchaamsgestel is nog in wanorde.*-, o.
(des -s, mrv. -len,) een ding om er iets op te
plaatsen , stetting- : Leg het biervat op het
verzameling van bijeen geplaatste of
Lehoorende dingen: Een fraai stel porselein,
platen , prenten , zeilen, kanten.
*Stelen, b. w. van een' steel voorzien.
Stelen, ongel. b. w, (ik stal , gestolen,)
beimelijk wegnemen of ontvreemden K'ie
gestolen goed koopt , is strafbaar ; fig. Dat
is een lief kind, men zou het stelen. Dat is
een kind ont te stelen, het is een allerliefst
kind. lemands hart stelen, zich van iemands
genegenheid verzekeren. —er, m. (des
mrv, -s,) weinig gebruikelijk , behalve in :
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Sprw. Was er geen heler,er was yeen steler,
De heler is zoo goed als de steler , zie
ler.
Stelliamer, m. stemhamer. o.
bout , waarmcde iets wordt gesteld. (Steling, yr. bet stelen.) — kunst, yr, zekere
mauler van rekenen, hij welke, in plaats van
cijfers , letters worden gebruikt algebra.
—kunstenaar, m. heoefenaar of kenner
der algebra. —kunstig, 1w. en
algebraisch. , yr. (mrv. -n, -s,)
ding, hetwelk over 't algemeen dient, om er
iets op te plaatsen,stelling: Er werdeneenige
stellazjes opyeslagen. —len , b. w. doen
staan : Stet seder op zips' post. 1k wil hem
aan de !mod stellen. *-, plaatsen , er Bens
doen zijn : femand in zijne plants stellen.
Len' plaatsvervanger stellen. Het gesehut
stellen ; fig. Zijne hoop op iemand stellen,
bouwen. Vertrouwen in iemand stellen lets
voor oogen stellen, vourstellen. Zij stelde
sick alles voor oogen , wat dauruit kon
v.00rtspruiten.Te boek stellen , boeken. Op
re.keniny stellen , in rekening brengen ; fig.
1k stel de gevolgen op uwe reketting, ik
schrijf ze u toe. Zich to weer stellen zich ter
verwering gereed maken. Ten toon stellen,
ter bezigtiging stellen ; fig. remand ten toon
stellen , hem belagehelijk maken. Eer in iets
stellen, room op iets dragen. Zijne zinnen op
lets stellen, zich sterk aan iets hechten. lets
uit de zinnen, uit zijne zinnen, uit den zin
stellen ,iets nit zijn' freest verbannen. leinand
jets ter hand stellen, het aan iemaitd afgeven.
retnand op vrije voetee of in vrijheid stellen,
hem vrijlaten. Tevretien stellen , bevredigen.
vooronderstel len , onderstel len : Stel eens
of Gesteld het ware zoo. opstellen ,
schrijven: Wie keeft dien brief gesteld?
Hij stelt toed, uitmuntend. schikken,
rigten : Een speeltuig stellen , stemmen. De
markt stellen , den prijs der markt bepalen.
lets op geld stellen, een' prijs your jets
bepalen, zie ook Prijs. Zick tegen iemand
stellen, tegen iemand optreden. Zick near
lets stellen , schikken. Zich near werken
stellen , zich tot bet werk gereed maker).
remand te (aan het) werk stellen.In het werk
stellen , aanwenden, gebruiken. floe is het
met hem gesteld ? hoe staat het met hem ?
remand near zijne hand stellen, zetten. Ik
heb wat met hens te stellen, hij veroorzaakt
mij veel moeite. Ik ken het &Jaen u wet
stellen, redden, .Hij kan het goed stellen,
bij zit er warm in. remand de wet stellen,
voorsehrijven , zie ook Pijp. overlaten:
Rig stelt het aan uwe keus.*., geven : Borg
stellen. Te pand stellen, zie l erpanden. —ler m. (des -s, mrv. .s,) die
stelt ; inzonderh. schrijver: De steller van
dien brief is mij bekend. —lig, (-er, -st,)
by. en bw, geneigd om vast te stellen , bepa-

is al te stellig in zijne uitdrukkingen. *--,waarop men zich verlaten kan:
Eene stellige verzekering. Een stellig
antwoord. bepaald . zeker Eene stellige
wadrheid. lk kom stellig. —ligheid, yr.
bet stellig zijn ; zekerheid , waarheid. —liglijk , bw. —ling , yr. (mrv. -en,) het
stellen ; stellazje, stel, inzonderh. waa rop
men biervateri , enz. stelt ; steiger ; wijze, op
welke iernand of iets geplaatst is: De vijand
had de roordeeligste :telling van de wereld.
*-, wijze op welke een werk, ifeschrift enz. is
gesteld of vervaartligd ; vooronderstelling ;
het gene iemand sick of beweert : Die :telling
is ongegrond.*-, leerbegrip , dogma. -ling.
o. (des -s, mrv. -s,) verje,
kleinw. van sterling.
Stelpen , b. w. overdekken Eene wonde
stelpen , d. bet b!oeden door overdekking
doen )phouden. Den loop des waters stelpen.
Het bleed stelpen , het bloeden doen ophouden ; fig. remands droefheid stelpen, doers
bedaren. stolpen , stulpen. —ing , yr.
Steiregel , m. jets, dat als regel vastgesteld
lend : Ilij

Stelsel o. (des -s, mrv. -s,) samenvoeging
van aangenomene begrippen of stellingen ,
systerna fret stelsel van de beste wereld.
5-, bij sommigen: stel, zie —matig,
(per, r.st,) bv. en bw. overeenkornstig het
, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
stelsel.
van stelsel.
vr.(mrv. -en,) eene tat met een' dwarsklamp , waarop men den voet zet , om daarmee ongehinderd door water of slijk te treden:
Op stelten loopen ; fig. Bet huis rijdt op
stelien , is vol beweging en rumoer. Mij*
hoofd rijdt op :tenets, het hook! loopt mij
orn.*-, !router] been.

Stein, yr. (turn. -men,) vermogen om met den
mond een hoorhaar geluid voort te brengen
De zangeres &eft eene goede stem. Zij
verloor reeds rroeg hare stem; fig. zangstem:
Hij zou gaarne zinnen leeren,doch hij hee ft
Beene stem. 'op., sterngeluid; Met luider stemme roepen. Eene schorre stem.*-,het geluid
van therm, ja van levenlooze voorwerpen:

De stern der naehtegalen, der klokken , des
derider: , der natuur , des bloeds. *-,in de
toonk. boogie of laagte der menschelijke
stem ; De vier stemmen , de discant , de alt,
de tenor en de bas. muzieknoten , die voor
eerie stem geschikt zijn, keurstena; Zijne stem

geven,uitbrengen. De stemmen opnemen,
verzamelen en tellen. Het werd bij rneerderheld van stemmen aangenomen. De stemmen waren verdeeld ; Zijne stem (toestemming) tot lets geven. Sprw. Bij wil ook
sene stem in 't kapittel hebben , hij wil ook
medespreken. *-, sternregt Zitting en stem
by. verkies..
in den read hebben.
baar,

—baar,
—biljet • —brief& , o, briefje,
149
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waarop men zijne stem schrijft , of den naam
desgenen, dien men kiest. —buiging , vr.
buiging der stem. —burger , m. stemgeregtigd burger. —bus , y r. bus, waarin de
stembriefjes gestoken worden. —cedel ,
yr. stemlijst. —geefster, yr., zie Stemgever. —geluid , o. geluicl der stem.
—geregtigd, by . geregtigd of bevoegd
orn te stemmen. —geselial, o. stemgeluid. —Bever, m. die stemt. -Hamer 9
M. een Kamer, waarvan men zich bij het
stemmen van piano's , enz. bedient. —leiding, vr. leiding der stem. —lijst , yr.
lijst dergenen,welke mo lten stemmen. —melijk , zie Stemmiglijk. —meloos ,
by. stom ; niet stemgeregtigd ; niet geneigd
om zijne stem uit te brengen : .Ik wil stemtneloos bljven. —meloosheid , yr.
—men, b. w. bij eerie raadpleging zijne
stem over iets uitbrengen : Writ stemt hij ? ;
fig. Eene wet goed stemmen, voor Naar
stemmen, Haar goed keuren en dus aarinemen.
*-,zijne stem op iemand uitbrengen : Ik heb
Br. gestemd.*-, een speeltuig zoodanig
stellen, dat bet de regte stem (d. i. toon)
geve: Stem uwe viool. Stem de bas hooyer,,
lager; fig. zijn gemoed regelen. schikken :
1k lean hem tot die plegtigheid niet stemmen. Zijt gij er toe gesternd P 4*-, o. W. met
11., zijne stem geveri of uitbrengen : Voor of
Tegen iets stemmen. Op iemand stemmen.
—suer, m. (des -s, mrv. -s,) die stemt.
—metje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van stem. —inig , (-er, -st,) by. en bw.
van bet gemoed en bet uiterlijke yoorkomen ,
behoorlijk gestemd , bezadigd, ingetogen .
deftig : Een stemmig meisje , gelaat. Zich
stemmig gedragen. — migh-eid , vr.
_miglijk , bw. —ming, yr. (mrv.
-en,) bet stemmen ; fig. gemoedsgesteldheld:
Ihj was in eene goede stemming. -- opnemeron.die de stemmen opneemt. -opneming , yr.
Stempel, m. (des -s, nary. -s,) weiltnig, in
welks ondereinde figuren zijn gesneden of
geslagen „ die men daarmede op din onderscheidene voorwerpen drukt , perst of slaat :
Er worden nieuwe :impels voor de count en
de zegels vervaardigd ; fig. lk druk mijn'
stempel dear niet op, ik wil het Diet goed
keuren. *-, het daarrnede afgedrukte: De
stempel is niet meer te zien ; fig. geaardheid,
hoedamigheid . Lieden van den zel 1 den
stempel. kij is van een' goeden stempel.
Dat is van den echten stempel, van de ware
soort. —aar , m. (des -s, mrv. -s, -aren,)
die stempelt. —beeld, o. gestempeld
beeld. --en, b. w. met een , stempel merken : Dat goud nioet nog gestempeldworden.
—ijzer,, o. —ing , vr. —jaar, o. jaar,
waarin iets gestempeld is. —letter, yr.
letter op een'stempel.-pers,vr.-schroef,

Ster
yr. —slag 9 M. —snlider g M. —tie g
o. (des -s, mry , -s,) verkleinw. van stempel.
Stempen, b. w. stelpen : Het bloed stempen , het beletten uit eene wonde te vl oeijen.
—ing , yr.
Stemregeling , yr. regeling der stem.
—register, o. lijst der stemmenden ;
in een orgel , de vox humana , de menschelijke stern. —regt , o. regt om te stemmen.
—verheffing , vr. — vork , y r. een
stale', gaffelvormig werktuig , dat een' bepaalden toon voortbreugt en dient , om er
speeltnigen naar te stemmen. --wijze, yr.
wijze van stemmen ; manier, waarop men zijne
stem uitbrengt.
Stenen , o. w. met H., den adem derwijze
nederdrukken , als ter bevordering der
natuurlijke outlasting client ; fig. van droefbeid ofsmart een kreunend of steimend geluid voortbrengen: Zoo dra zij ontwaakte ,
begon zij te stenen , zie ook Steunen.
Steng , Yr. (mini. .en,) stang , lange en
dunne staak of stole ; inzonderh. een staak ,
welke ter verlenging op den mast van
groote schepen word t bevestigd : De
steng van den fokkemast brak. *..,
vlaggestok. —el , rn. (des -s, inns. -s,) stang
of steng van onderscheidene plantgewassen ,
bloemen, enz., steel: Men vindt tulpen, welke
twee bloemen op een , stengel dragpn. K'-, in
sommige streken bled met den stengel van
een rasp of knol , doch zie Steel. —elmoes , o. in sommige oorden , rapestelen,
stengels : Men at er stengelmoes , d. i. rapestelen met aardappels dooreen gekookt.
—eltje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van stengel. —etje , o. (des -s, mrv, -s,)
verkleinw. van stem.
Ster , Yr. (mrv. -ren,) star , dat wel nader
bij den oorsprong komt , dock minder in gebruik is , een hemelligchaam , dat wij bij
helder weer Met als eene schijf, maar als
eene lichtende stip met vijfpuntige stralen
zien : Zan , moan en sterren. Ook de son
en de maan zijn sterren ; fig. lemand tot
de sterren (hemelhoog) verhefflen. *--, eene
vurige:verheveling, die naar eene ster gelijkt:
Ile zag eene ster verschieten. 4-, volgens het
bijgeloof, dat aan de sterren invloed op het
lot der rnenschen toeschreef, vooral aan de
zoogenoemde geboortester , of de planeet ,
die bij iemands geboorte beerscht , zie Pla.
neet. 4-, elk ding , dat wegens zijne puntige
kanten naar eene ster gelijkt : .Hij had eene
ster op de borst.*-, bij boekdrukk. , zie
Sterretje. * - , plek op het voorboofd
eener koe , die eenigszins naar eene ster gelijkt. —blind, by. stekeblind.
Sterfbed, o. doodbed. —dag , m. dag,
waarop iernand sterft of gestorven is. —e •
lijk , by. wat sterven kan en met: Een
sterfeNk wezen. — elijkheid , yr.
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vermogen.*-,petal : Kent gij de sterkte van
het leger ? scherpheid : De sterkte der
boter ; fig. opbeuring , troost , aanmoediging:
huis, waarin zich een doode bevindt of onfk weasels u sterkte. 4 -, sterke plaats, veslangs iemand gestorven is : De lijkstaatsie
ting. --water, o. koningswater.
keerde naar het sterf ltuis terug. jaar,
o. jaar van iemands dood. —lijst, yr. Sterrebeeld, o. gesternte ; teeken van
den dierenriem. —bloem, yr. sterrekruid.
lijst der overledeneu. —plaats, yr. plaats,
—bosch, o. stervormig aangelegd bosch.
waar iemand overleden is. —put, rn. zink —dak, o. stergewelf. —distel, yr. naam
put. —te vr. het sterven : De sterfte
eener distel. —keener, m. sterrekundige.
was grooter dan t vorigeSaar. —tijd,
—kers, yr. —kerszaad, o.
m. tijd van iemands dood. —u.u.r, o.
—kijker, m. sterrewigehelaar. —kijweinig gevan iernands dood.
kerij, yr. sterrewigchelarij. —kijkonverwachte erfenis , door
bruikelijk ,
kunde, yr. sterrekijkerij. —kruid, o„
iemands dood verkregen. —wol vr. wol
Gene hloem anders aster geheeten. -kunvan een gestorven schaap,
de, vr. keunis van den sterrenhemel.
Stergewelf, o. sterrenhemel.
—kundig, by. tot de sterrekunde beSterk , (-er, -st,) by. en bw. stijf, hard : Stiff
hoorende : .Sterrekundige waarnerningen.
en sterk beweren of staande houden, met
41-,in de sterrekunde bedreven. —kundigeweld volhouden. stevig , vast , onverge, m. en y r. (des -n, mrv. -n,) die in de
breekbaar,, onverbrekelijk , of 'lever moeijesterrekunde bedreven is. —kunst, yr.
lijk te verbreken of te verslijten : Sterk linsterrekunde. —licht, o. Licht der sterren.
nen , laken , garen , sajet , touw . doek.
—loop , m. loop der sterren. —loop-.
Een sterkemuur , stok. Een sterke hoed ,
kunde, yr. sterrekunde, —loopkunrok. Sterke schoenen , laarzen , kousen.
dig , by. sterrekundig. —ndak, o.,
Eene sterke vesting. stad.* -, in staat , om
—nhemel, m. gesternde hemel , firmazwaar werk te docn of veel door te staan :
ment. —nplatkloot, m. astrolabium ,
Zoo sterk als een peard. Eene sterke maag
splicer. —schot,—snuitsel, o. zoogehebben. Sterk in de handen zijn. Sprw. Het
noemde verschietende ster , die op de aarde
zijn sterke beenen , die de weelde kunnert
gevallen is. —tje o. (des -s, mrv. -s,)
verdragen , de voorspoed strekt y ank tot
verkleinw. van ster; inzouderh. bij boekdr.
ongeluk van dengenen , die hem geniet ; fig.
(*).--toren, m. toren ter waarneming der
Die niet sterk is , moet slim zijn ; fig.
sterren , observetorium. —vormig, bv.
zeer bedreven : De Beer L. is sterk in de
en bw. —welf, o. stergewell.-wigehewiskunde , in het Latijn , in het Grieksch,
la,ar, rn. iemand, Welke nit den stand der
d. verstaat het zeer goed. Hij is sleek
sterren het lot van menschen , enz. waant te
in het schaken , in de muziek , op de licit ,
voorspellen. —wigchelarij , y r. kunst
in het dammen. 41-, van het geheugen, goed
van den sterrewigchelaar.
onthoudende Een sterk geheugen ,
een geheugen , dat goed en getrouw we - Sterrig, by. met sterren bezaaid.
dergeeft. hevig , geweldig : Een sterke Sterveliug, m. en vr. (des -s, mrv. -en,)
sterfelijk mensch ; fig. mensch: Er was Been
wind , stroom , vloed. Eene sterke vloot.
sterveling te zien.
Een sterke dooreoer invoer,, uitvoer.
Een' sterken maaltijd doen. Sleek afgaan. Stervormig, by. en bw. sterrevormig.
veel lozen ; fig. Zich sterk waken , zich Sterven, ongel. o. w. met Z., (ik stierf,,
gestorven ,) ophouden te leven: Aan eene
de kracht toeschrijven , durven beloven : lk
ziekte sterven. Komen te sterven.
maak mij sleek , er in twee unr naar toe
eigen' of E'en' natuurlijken dood sterven.
te gaan. 41-, geestriik: Sterke dranken. -,
Hij sterft van honger,, van hartzeer ; fig.
imoud , stinkend : De boter is sleek. Dat
Zijn roem zal nimmer sterven , nimmer
spek ruikt sleek. welgetroost : lk noel
mij daartoe sleek genoeg. *-, met kracht :
ophouden. Het woord stierf op zijne lippen,
werd daar gesmoord. "-, o. (des -s,) het overSleek zeilen. Bet refit nit sterkt. Sterk
sterven lig gen. Bij levers of
(veel) eten. Sterk (strak) aanzien. —en ,
lijden : Op
b, w. sterk maken Dal zal uwe gezondheid
sterren ; fig. men weet niet, wat er gebeuren
sterken , zie Versterken; fig. troosten,
kan.
opbeuren , aanmoedigen , bemoedigen : Steun, m. (des -s, mrv. -en,) een ding, waarop
Iemand in iets sterken , d. daarin stiiven.
jets of iemand steunt : De pibar heeft gem'
steno. Zonder steun kan niet gaan ; fig.
Gij sterkt Naar, in het kwaad. —heid,
alles , waardoor iets of iernand staande geyr. het sterk zijn ; sterkte. —ing, yr.
houden of opgebeurd wordt « Gij zijt mijn
_middel, 0. middel ter sterkieg. —te,
sterkte en steun. —der , en. (des -s. yore.
yr. (mrv. -n,) bet sterke van iets : Wat is
de sterkte van den vijand ? de menigte t
-s,) scheepw. stut. —en, o. w. met H. ,
zijner kanounen ?
bet sterk zijn,, kracht , 1
zich door middel cener drukking hetzij
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met de band] of op eene andere wijze
Een stichtelijk gedrag. Stichtelijk leven.
op cenig voorwerp leunen cf zich staan—elijkheid , yr. —en , b. w. aanrigde 'louden : Zij steunt op mijn - arm.
ten , uitvoeren doen ontstaan : Ilij stichtte
Met de hand op de tafel steunen; zich op
tweedragt , brand , rrede , een rijk , een
iets verlaten : Ik steun op uwe belotten.
y olk , veet geed , kwaad. oprigten , bouOp God steunen. *-, van leverdooze voorwen : Er warden herken,steden paleizen,
werpen, op iets gevestigd zijn Opdiettpilgar
schottwburgen gestieht. Eene orde stichten]
steunt het gansche werk. (Steunen zie
fig. tot opwekking eener godsdieristige geStenen.) -ing, yr. -middel, o. stenn.
zindheid bijdragen : De gemeente stichten.
—pilaar m. ondersteunende pilaar ;
Hij sticht iedereen door leer en wandel,
een voorname steno : De steunpilaren van
—enaar , m. (des i=s, mrv. -s, .aren,) die
de kerk. --punt, o. punt, waarop iets
in het sticht van Utrecht woont. —er,, m.
steunt. —set , 0. (des -s, -s,) steun ,
(des -s, mrv. -s.) —ig, zie Stiehtelijk.
eigenl. en figuurl. —seltje, o. (des -s,
—lug, yr. (mrv. -en,) het stichten ; inrigmrv. -s.)
ting , gebouw ; fig. al wat sticht of stick'
Steur m. (des -s1 mrv. -en,) een visch ; fig.
telijk is. —ster y r. (mrv. -s.) die sticht.
Kamper steur , harde eijeren met mosterd. Stier, eel) woord van samenstelling, over welks
(Steuren, enz. zie Storen enz.)
afleiding de gevoelens der geleerden aanmer—haring, rn- soort van baring. —kop,
kelijk verschillen: Hoe dit ook zij, het beteem. —krab yr. —kuit, yr. —tje o.
kent eerie famitiebetrekking, waar bet iets
(des mrv. -s,) verkleinw. van steur.
onechts of aangetrouwds bcduidt , b. v. stief—vangst , vr.
moedet onechte of aangehuwde moeder.
Stevel, m. (des -5, mrv. as,)stijve laars : De
–broeder, m, –dochter, yr.
ruiter verbrandde zijne stevels. in
–kind, o. --moeder, yr. aangetrouwsommige streken , laars in 't algemeen.-en,
dc moeder , tweede, derde ,enz. moeder ; fig.
b. w. stevels aantrek ken : Reeds te drie uur
eene booze of harde moeder : De fortuin is
was hij gesteveld en gespoord. — hak , yr.
Beene stiefmoeder vooronsgeweest. -moe—hiel, m. —kap , yr. —knecht, m.
derlijk , (-er, -st.) b y . en bw. hard,
werktuig, in hetwelk men den voet steekt ,
onp;unstig : femand stiefenoederlijk behanom de stevels nit te trekken. —leer , 0.
delen. moederschap, o. —moe—maker, m. —naad, m.-scliacht,
dertje , o. (des mrv. -s,) verkleinw, van
vr.—tje,o. verkleinw. van stevel. -zool
stiefmoeder ; eene plant , tamme blaauwe
yr.
viool. --reader, m. —zoon m. —zusSteven , m. (des -s, mrv. -s,) een zwaar
ter, yr. —zwager, m. man eener stiefkrornhout, dat voor en achter aan de kid
zuster.
van een schip regt overeind staat : Bet yea r- *Stieg , y r. (mrv,, -en,) in sommige strekenf
tuig is over steven (van den eenen steven tot
stijg.
den anderen) zestig voet lung. *-, bepaalde- Stier, (dat met zijne afleidingen zelden meer
lijk de voorsteven: Den steven near de trust
voorkomt ,) enz., zie Stuur, enz.
wenden. —en, o. w. met H., wanneer de Stier, m. (des a s, mrv. -en.) mannetje van het
voortduring , en met Z., wanneer de plaatsrundyee, but : Een gesneden slier, een os ;
verandering bedoeld wordt; den steven ergots
fig. onbandelbaar rnensch, buffel IN is
been wenden , varen, zeilen : Gij meet steeds
een reyte sties.*-,een teeken van den dierenregt vooruit stevenen , d. i. den steven wenriem, waarin zich de zon in April bevindt :
den naar hetgene regt voor u is; fig. gij
De :on in den :tier. —aehtig, (-er, -s'.)
met gedurig trachten vooruit te komen, te
by. en bw. onhandelbaar, buffelachtig. —evorderen. —kroon , vr. —sehoor, tn.
bloed , o. –edienst ,vr.-eklaauvv,
—tje, o. (des -s, rnrv. verkleinw. van
m. –ekop, m. –enek , m. –enge.
Steven.
veclit , 0. –enhaar , o. -enhoorn ,
Stevig, -st,) by en bw. vast , sterk :
enhoren, m. en o. –enolfer,, o.
Stevig linnen. Een stevige knuppel. Stevig
– enperk, o. –epoot, m. –evel
doorstappen ; fig. Stevige kost , kraebtige.
0. –evet, 0. –evleesch, o. –kalf,
Een stevige beer, een sterke gezette boor.
o. (des •s, mrv..s,) verkleinw, van
o.
—en , b. w. stevig maken. —held , yr.
slier.
—lijk , bw.
Stiet , veil. tijd van stooten.
Stieht, o. (des -s, mrv. -en.) gesticht ; dom- Stift, y r. (wry. -en.) dun pinnetje, dat min of
kapittel ; klooster ; abdij; gebied van een'
meer puntig toeloopt , spijkertje zonder kop,
hisschop : Het sticht tan Utrecht. Zij
pinnetje ; graveernaald. —je o. (des -s,
woont in het sticht; fig. de bewoners van bet
mrv. -s,) verkleinw, van stift.
sticht. —elijk , (-er, -st,) by. en bw. ge- Stijl, (-ver, -st,) by. en bw. dat in zijne
schikt te stichten , d. i. tot het goede op
deelen regtuit staat , dat zich moeijelijk of
te waken Eene stichtelijke lecrrede.
in het gehed nict (eat imigen Stijve tear-

—

869 —
Oki*

ten. Stiff linneit dat gegomd is. Een
voeten dienen Zet uw voet in den slijgbetk,
gel. *-,stijgbeugel met den stegelreep : Uwe
stijve arm , nek. (7w paard is stijf. Stijve
aardappelen. Stiff van Ronde , van good.
sgigbeugels zijn te lang. — en, o. w.
Stijf van (vol) luizen ; onverzettelijk ,
met Z., ( ik steeg, p;estegen,) oorspronkelij k ,
koppig : Ileht gij ravel ooit stijrer' knaap gestappen , vooral met hoop, opgehevene voeten:
zien ? onwrikbaar , vast : Er sty op
In den wagen stijgen, uit de koets stijgen.
staan, Sty op zijn stork staan . zijne strong
YanAet paard stijgen. Te paard stijgen,
y asthouden. remand stijf (strak) aanzien ,
Op e'en' berg stijgen.*-, zonder hijvoeging ,
zie ook Stark krachtig. stork SW in
waardoor wordt aangeduid , hoe dit stappen
de handen zzjn.Een stijf geluid Eene stijre
geschiedt , rijzen klirnmen , toenemen :
koelte ; fig. Een stiff (grunt) uur gaans,
De prijs der koffie.stijgt. De tarwe steeg
_lets met stijve kaken ( hardnekkig) staande
iederen rnarktdag in prijs.
, M.
houden. Stijl doorstuppen. *-, 8 edworigen ,
—reep m. stegelreep.
gemaakt : Eene stijve bulging 3 vertaling ,
rn. (des -s, mrv. -en,) waarmee de ouden
op hunne met was overdekte ta leis schreven :
fiyuur, pligtpleging. Een stijre yang. Een
stijf mensch, —achtig, 1w. eeuigszins
het boveneind was plat , om het verkeerd
stif f. —lials , m. en vr. stijfnek; stijfkop.
geschrevcne te lumen nitwissehen ; van hier :
--Reid, yr. (mrv. dieden.) onbuigzaamlig. schrijfkurist , voor zoo veal de taal bet reft Ik ken de :thrill:vier aan Naar' still.
heid ; sterkte ; strarnheid ; fig. stroefheid ,
Ben listorische , de/6,Tc , lompe , dichgemaaktheid , onbevalligheid ; stijve of
stroeve plaats in eel' geschrift. —boofd,
terlijke *-, manier van liandelen: Stijl
m. en yr. stijfkop. —hoofdig (-er, -st,)
van het ho f. Is dat een stijl van huishou1w. en bw. koppig , onverzettelijk , stij fkopden ? stil l ran koophandel. *-, wijze van
pig. –hoofdigheid , yr. –hoofdigtijdrekening : De Juliaansche of mule ,
lijk bw. –hoarder, m. tig. gemeenz.
volgens welken bet jaar 365 1 /, dag telde.
De Gregoriaansche still , dien men thans,
die een gezin staande houdt steun. -knie,
m. en vr. (van den -, mrv. -ion,) persoon met
hehalve in Rusland , aan een zonstijveknien. -kop 9 m. en yr. onverzettelijk
newijzer , dat uitstekende gedeelte , hetwelk
mensch. -koppig, (-er, -st,) stijfhoofdig.
den sterrekundigen tijd aanwijst : De still
-kopprigheid , yr. -koppiglijk, bw,
van den t onnewrizer slant scheef. pilaar
of stut van een gebouw of ander voorwerp :
o.middel ter stijving.-nek, m.
en y r. die een' stijven nek heeft ; fig, stijfkop.
Drie van de acht stfilen waren verrot. -,
—sell o. (des . s,) een uit onderscheidene
deurpost ; persstijl. —eren , b. w. op eene
meelsoorten bereid en brokkelig opgedroogd
wijze van doen of handelen afrigten : Een
knaap tot den handel stijliren. Gemeenlijk
stiff:1141de! , inzonderb. waarvan zich de
zegt men stildren. —oefening, y r. oefevrouwen bcdienen . om het linnet) te stijven,
ning in den schrijAtijl. —tje o. (des •s,
en behangers, enz. orn to plakken : een
pond stijfstl. Volgens WEILAND gebruiken
mrv. -s,) verkleinw. van stijl.
de vrouwen bet steeds ,rociwelijk en zeggen : Stijven, b. , w. stijf maken : Dat stiff: de
cc Is de stijfsel al op ? BI LDERDiJK neemt
beurs , maakt Naar stijf, vult Naar; fig.
het o, en m. , het laatste voor stiffselpap.
onderstennen , bevorderen ; versterken : Gij
–selachtig, br. –seiborstel m.
stijft dien knaap door uwe toegevendheid
in allerlei kwaad. *-, ongel. b. w. (ik steef ,
–selfahriek vr. –fabrikant, m.
–selkwast , m. –sellepel m. legesteven,) :met stijfsel stijf waken : Is dat
linnet" nog niet gesteven ? gel. o.w. met
pel , waarmee de stijfsel bij het koken geroerd wordt. —set maker , fn. —setZ. , lig. rijzen : De markt begirt te stijven.
— ring, vr.
malkerij , vr. (Inn,. -en.) bet waken
van stijfsel ; stijisellabriek. —selpan , yr. 5 Stik , m. (des -s, mrv. -ken,) stele. —donker, gehecl donkey. — garen, o.
–selpot, — selton, yr. –seivat,
o. –selwater, o. –star, yr. (mrv.as.)
garen om meé te stikken. —hoest rn:
die stijft ; inzonderli. vrouw , die zieh met het
hoest , die schier doet stikken. —ken, kw.
stijven van linnet ' onledig houdt. —le , yr.
stekken Hebt ge veel rozen gestikt ?
stijfheid. —zinnig-, (-er, -st,) by. en bw.
*a., door herhaald steken vangen , opdelven,
stijfhooldig. onverzettelijk. -zinnigheid,
enz. : Aal stikken. Asperzies stikken. Boter
zinniglijk, bw.
stikken. * cenig naaiwerk over en weer beStijg yr. (mrv. -en, en , van een telvv.
steken : Eene deken stikken. Met good ,
yooraigegaari sows -,) in sommige streken .
zijde enz. stikken.
van de noodige lucht
twintig : Twee stijg eljeren. —bengel,
tot ademhaling
verstikken
berooven
m. eel) tier twee aan riemen , op beide zijdcn
lemand, die ran een , dollen hond gebeten is,
Bet bloed, dat hij opgaf , heeft
van den zadel bangende bengels, eaarin de
ruiter den voet zet,om op het paard testijgen,
hem gestikt. o. vr. met Z. , van de lucht,
die tot de ademhaling noodig is, bcroofd
en die hem bij het rijzen tot steun voor de
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worden : Men stikt bier van de hitte. Hij
—letjes bw. stillekens. —leven , o.
stikt schier in de brokken. —ker m. (des
schilderij of teekening, welke eeuig deel der
-s, mrv. -s,) die iets stikt. —king, yr.
plantenwereld voorstelt. —ligheid, yr.
--lucht, y r. lucht, die nit stile- en warmstilheid. yr. het stillen -middel,
o. middel ter stilling van pijn , enz, -stand,
testof bestaat , reuk Hoch smaak heeft, en
Ill bet stilstaan : Bet water is tot stilstand
in welke menschen en dieren onmiddellijk
stikken. --nand, m. gestikte nand.
gekomen. nen Atilstand (eene stoornis in den
—naald, yr. —set o. (des -s, "ire.
loop) in het bloed. Een stilstand van wape-s,) al wat met de naald gestikt is. —ster,
nen , schorsing der vijandelijkheden; fig.
y r. (mrv. -s ) die stikt. —stof, y r. stof,
Totstilstand komen, den kwaden weg verlawelke het grondbestanddeel van de niet
ten. Stilstand der zon, zonnestand. —te,
y r. het stil zijn: De state van den nacht , den
te ademen lucht uitmaakt. —vol, hy.
geheel en al yol , eivol. —werk , o. werk ,
wind. In stilte , zonder te spreken ; in het
dat gestikt is of wordt. -wortel, m. zekere
geheirn ; zonder gedruisch. In alle stille,
wilde plant, waarvan men zich bij koliek en
geheel stil. 4-, op zee, windstilte. —zwijopstijgingen der baarmoeder plagt te bediegen , 0. zwijgen: !emend het stilzwijyen
nen. —zijde, yr. zijde , waarrnede men
opleggen. Jets met stilzwijgen voorbij swan.
stikt. —ziende, by. zoo bijziende , dat
er niet van reppen. —zwijgend , by. en
men alles zeer digt onder de oogen moo. hebbw. weinig of Met sprekend , onspraakzaam;
ben. —ziendheid, yr. —zinking
waarvan geese rnelding is of wordt gernaakt
yr.
met stilzwijgen. —zwijgendheid vr.
Stil , (-ler, -st,) by. en bw. zonder bewtling :
zwijgen ; onspraakzaamheid. -zwijgens 9
Stil staan , blijven staan ; ook: zonder I)ewebw. met stilzwijgen.
ging staan. Stil zitten , Eggert. De klok Stinka,ard zie Stin.kerd. —appel,
looptvoor,, zet hear stil ,tot ze met den tijd
m. de tiaar een' appel gelijkende vracht van
een' 30 vuet hoogen en tatrielijk dikken boom
yelijkis. Met het paerd ()filet rijtuig stil
in Amerika : zij is meelachtig en heeft eenigshouden. Bij iets stil stain, d. blijveu
zins zoet en naar knoflook ritikend vleesch.
staan ; hg. bij lets vertooven zich met iets
inlaten: .Hier stoat mijn verstand stil, dit
—appel boom , m. —bok , --bonbegrijp ik niet. De lucht is sill en fielder.
seen , --bussing m. fig. stinkend.
—boon m. vuilboom. —deer o. eene
weir. *-, zonder sterke beweging : De
soort van uitheemsche dieren, Welke tusschert
zee werd stil. Eene stille zee, d. zee, wel ke
hunne achterpooten in twee zakken een smeniet door stormen wordt bewogen. De sidle
Zuidzee , de groote Zutdzee , waar het ech ter
rig sterk riekend vocht arzondereo ; housing.
—.en , 0. w. met IL, (ik storik , gezoo min aan stormen ontbreekt , als elders.
Sprw. Stine waters hebben diepe grondett.
stonken ,) onaangenaam ruiken: Uto adem
zie Grond. 3*, zonder gedruisch zwijgend:
stinkt. Het sekreet stinkt. Saar iets stinken,
den onaangenatnen reek van iets hebben of
Stil zijn. Sill zwqgen. Sid dear .1 De stille
nacht. Eene stile plants , wooing, street ,
om zich verspreiden. Zij stonk neat letterer,
near knoflook. Uit den ntond , den nens,den
waar men door gem gedruisch wordt gestoord.
Het 'was sill op street. Een sidle avond. Het
hats stinken. In de beschaarde tail bezigt
sidle graf. Eene stile mis , eerie mis, die
men veelal ruiken in plants van stinken dat
zonder muziek is en enkel gelezen wordt. De
altoos jets walgelijks heeft; Hij is zoo lei,
sidle rrijdag, goede vrijdag. De sidle week,
dat bij stinkt, .Hij stinkt van laiheid . is
bedaard:
zeer lui. Hij stinkt daer, is er niet gezien.11et
de week voor paschen;
zal er stinken, het zal er onklaar zijn.
Eenstilmensch. Een stilleven. vredelievend ; die weinig spreekt.*-, yr. (mrv. -len.)
eryens stinkend makers, zich er slecht gedragen. licit ergens of bij ientand stinkend (gestifle. —a,chtig , by. — held , yr. het stil
zijn.
(mrv.-n,) stilletieAekens,
haat) maken. —erd, m. (des -s, mrv. -s,)
iemand die stinkt ; vaak als scheldwoord :
bw. zonder gedruisch : Stillekens weggaan.
Loop keen , Stinkerd. —erdje , 0. (des -s,
, in 't geheim. —len., b. w. stil maken,
mrv. -s,) verkleinw. van stinkend; stiukvlieg.
doen ophouden , hetzij een gedrnisch of ids
—erig , (-er. -st,) by. en bw. stinkend ; fig.
antlers: E'en geraes stillen. De baren 361getneenz slecht , gemeen. —erigheid
len.Hel bloed stilde hare tranen;
fig. beyredigen , doen bedaren : Men stelt een
y r. —gat , o. stinkend gat fig. een vuile ,
oproer , de pijn, onlusten , den honger, den
morsige en daardoor stinkende plants. m.
dorst.Kunt ye dat kind inetde borst niet stden Yr. persoon, die stinkt. --flout, O. bout
len ? o. w. met Z , stil worden: De wind is
van den drekboom op Ceilon. —kever rn.
—kogel m. weleer in gebruik , waarmerkelijk gestild. —letje o. (des -s, mrv.
schijnlijk de tegenwoordige dampkogel.
-s,) verkleinw. van stil of stale , (welke beide
—kolk m. -kruid, o. eene wilde plant.
verouderd schijnen ,) gernakkolfertje of se.mossel vr.
stinkend wijf. -nest,
kreetje, dat men in eene ziekeukamer plaatst.
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pot ,
die, met stinkende voorwerpen gevu , we eer onder de vijanden wcrd geschoten.-roos,
yr. in ssmmige streken , pioene. —0.00t, yr.
—vilder m. zeembereider. —visch
m. snort van onaangenaam ruikenden zalm.
—vlieg, yr. een stinkend naar cene vlieg
gelijkend insect met netvormige vlengelen.
—vogel 9 m. hop.
Stip , yr. (wry. -pen,) klein rond vlekje, punt:
Zet eenige stippen achter het woord. Vergeet niet , eene stip op de i te zetten. a., in
sommige streken , sans of doop , waarin men
lets stipt : Aardappels met stip eten. *-, zoo
veel men in eens stipt Hag ikeene stip inkt?
—je o. (des - s, mrv. -s.) verkleinw. van
stip. — pet 9 m. (des -s, mrv. -s,) stip. - pelen, b.w. spikkelen. —peltje, o. (des -s,
mrva-s,) verkleinw. van s! ippel. —pen, b.w.
stippen ; even indoopen : Stip uwe pen in den
inkt , uw brood in de sans. —t , (-er, -ste,)
bv. en bw. tiaanwkeurig, juist : Stipt op het
kerkgaan zijn. Zij hield stipt Naar woord.
—elijk bw. —heid vr.
Stobbe yr. (mrv. -n ) het worteleinde tan
een' bij den grond afgehouwen' boom: Wij
hebben eene stobbe aan 't vuur. —tje , o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van stobbe.
Stoeijen o. w. met H.. uit dartelheid
worstelen. ravotten. m. (des -s, mrv.
-s.) —ing , yr. (sore. ..en,) het stoeijen ; gestoei. —jig (-er, -st,) by. geneigd tot stoeijen, Jartel speelziek. —jing, vr - ster ,
yr. (mrv. -s.) —ziek (-er, -st,) by. stoeijig. —zucht yr.
Sto el , m. (des -s, met. -en,) cene soort van
bewegelijken zetel vooreete persoon, meestal
met vier pooten en eerie rugleuning : seem
een' stoel. Sprw. zie Ascii. verkort van
kinderstoel preekstoel , tafelstoel , enz.
*-. zetel van een' bisschop of pans: De panselijke stoel.*-, zie Artisjokstoel. - bezitting , yr. —boontjes o. mrv. stainboonen. --broeder m. ambtgerioot ;
iernand, die in de kerk met een s ander' den
zelfden stoel heeft. —draaijer, m.
m.

Stof
—sport 9 yr. —stapel m. —tie 9 o.
(des -s, mrv. verkleinw. van stoel.

—zuster yr. vrouw. die met eene andere
in de kerk den zelfdeu stoel heeft.

Stoep , yr. (mrv. -en.) optrapje voor de deur

van een finis ; ruimte voor een huis tot aan
de openbare straat : Des avonds rookt hij
zijnpijpjen op de stoep.*-, optrapje aan den
waterkaut. —bank, y r. bank op de stoep;
fosse bank, die men op de stoep zet. - en, o.w.
met H., op de stoep staan of zitten. —je 9
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van stoep; fig.
stadssoldaat. —tijd m. tijd om te stoepen.
--sveer, o. weer om te stoepen.
*Stoet 9 yr. (mrv. -en.) —e , yr. (mrv. -n,)
eeti broodje ; zieStuit ; inzonderh. in som.
mige streken, klein tarwebroodje, waarvan
er gewoonlijk vier aaneen zitten , die onder
den naain van haspel stoeten bekend zijn en
5 cent kosten.
Stoet , in, (des -s, mrv. -en,) gevolg van eene
vorst of anderen voornamen persoon : De
ztoet moest to A. blijven.
lijkstoet ; bende;
fig. praal , vertooning.
Stoeterij , yr. (mrv. -en,) paardestoeterij.
Stof, o. (des -s ) fijrie deeltjes van allerlei
ligctiamen , welke door het gevoel en met
het bloote oog aftonderlijk waargenomen en
door de lucht her- en derwaarts gevoerd
worden : Met stof bedekt zijn. Tot stof vermakn , vergaan *-, yr. (mrv. -fen ) stoffazje , weefsel : De stof is goed , dock ik
geloof ^ iet,dat de kleur stand zal houden.
*-, bij papierm. ontbondene lompen, waarvan
het papier wordt gemaakt : Is die stof wel
kart (d.i. fijn) genoeg ? grondbeginsel; fig.
onderwerp: Welke stof heeft hij behandeld?;
van hier Kort van stof zijn , niet veel
woorden gebruiken ; ook: ligt boos of toornig
worden. aardeiding: Stoftot verdenking,
tot blijdschap, tot droefheid. —achtig ,
(-er, -st,) by. naar stof gelijkende ; stoffig.
—fazje , yr. (mrv. -s ) stof waarvan kleedingstukken , enz. gemaakt worden. — bezem.. m. kamerbezem. --fe, yr. (mrv. -n,)
stof. —feerder, m. (des -s, inn'. -s.) die
stoffeert. feersel , o. (des -s, mrv. -s.)
—draaijersdochter, m.—draaihetgene dient inn te stofferen —feerster,
jersgereedschap, o. dranijersvr. (mry -s,) die stoffeert. —felijk , by.
jongen 9 —draaijersknecht
dat nit ligchamelijke stof bestaat : Al wat
m. -draaijersvrouw , yr. -draaistoffelijk , is ook vergankelijk ; fig. ligjersweduw, yr. -draaijerswerk,
chamelijk : Men moot ook voor de stoffellike
o. —draaijerswinkel, m. -draai•
belangen zorgen. d. voor de belangen van
jerszoon , m. —emaker , m. —ehet Ii8chaam. —felijkheid, yr. - fen,
markt , vr. —emat yr. —ematonverb. by. van zijden stof ; yen andere stof
ster , y r. —ematten o.—ematter,
dan leer : Stoffen schoenen, laarsjes. - fen,
m. —ezetster,9 yr. vrouw , die voor de
o. w. met H. , snoeven , pogchen , snorken :
stoe p en in de kerk zorgt. —gang, m. buikHij stoft op zip ne geboorte. *- b. w. van stof
lozing. o. geld voor het zitten op
reinigen , inzonderh. den vloer van een vereen' stoel in de kerk. —kieed, a overtrek
trek : Is de voorkamer al gestoft ? Ten
van een' stoel. —kussen, o. - Ieuning,
aanzien van andere dingen bezigt men gey r.—schei yr. schei of dwarslat in de rugwoonlijk : Het stof afnemen , namelijk van
leaning Tan een' zoogenoernden keukenstoel.
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de stoelen en andere meubelen. —fenwlnkelt m. w inkel , waar allerlei zijden en
andere stoffen verkocht worden. —fen-

Stok

:ellen. *-, bijenkorf, doch weinig meer
gebruik ; hoenderrek : Op den stole zitten ;
fig. Het de kippen op stok swan, vroeg naar
bed gaan. —beeld, o. blokbeeld , d.
winkelier, m. —fenwinkelierbeeld nit een blok gehouwen. —beurs, yr.
ster, %T. —fer , m. (des -s, mrv. -s ) die
stoft ; werktuig vvaarmede men den vloer stoft;
bij de mitten eerie beurs met een handvatsel ,
dat naar een stokje geleek. -bevvaarder,,
inzonderh. handstofler Haal den stoffer en
m. opeiener van een , by.
het blik. snoever,, poacher. —feren
b. w. eirtilijk met zijden stof versieren ; van
stekeblind. —boon, y r. klimboon. —degen , m. degen in een' stok. —duif, yr.
hier : met het noodige voorzien : Gestoffeerde
eene soort van dia.
(gemeubelde) kamers te huur. Hoeden stof-.
, y r. dweil aan
een' stok ovendmil ; zwabber.
feren , opmaken. Eene koets stofferen ; fig.
optooijen , versieren : Een' troon stofferen. Stokebra,nd.m.en y r.fig. twiststoker.twistverdichten, versieren.— ferig, (-er,-st,)
stookster.—ebrranden , o. w. met H., (ik
stokebrand, enc.) twist stoken of verwekken ,
b y . vol stof , stoffig. —ferigheid , yr.
tweedragt zaaijen, —en b. w. enkel in : De
—fèring, yr. (rnry. -en.) het stolreren ;
tanden stoken , door gestadig steken en peusieraad ; uit y inding. —fig , (-er, -st, ) by.
teren de tanden reinigen„ Sprw. leder stookt
stofferig, —ligheid, vr.—goad o. goad,
er zijne tanden van, ieder spot er mede.
dat is het zand als fijne deeltjes gevonden
o. w. met H., het vuur bezorgen;
wordt. —bagel, m. fijne bagel. —hadie zal van daag stoken ? Uw varier stookt
gelen , onpers. w. met II., van bet weer ,
slecht , d. i zijn vertrek is koud. vuur
lijnen bagel laten vallen : Het stofhagelt.
hebben of branden: Stookt men bij u reeds?
—je, o. (des -s, mrv. -s ) verkleinw. van
In datvertrek kan men niet stoken.*-, b. w.
stoE —kist , yr. bij papierm. in den binnentot stoken gebruiken : Men stookt turf , klos.
molen , eene der kisten waarin zich de stof
sen , Trout steenkolen. door stoken verbevindt. -kloinp, ni. klomp std. -meet,
warmer) of doen branden : Stook de kagehel
o. stuifineel. —regen , m. zeer fijne regen;
eens goed. Wie stookt het vuur?;fig.lemand
fig. Men drank er de glaasjes zoo div als
een vuurtje stoken, hem eenig kwaad berokstofregen , men drouk er sterk. —regekeneti . door stoken in zekeren toestand
nen onpers. w. met, , van het weér.
brengen : IN stook de learner te warm , de
een' zeer tijnen regen laten vallen : Het stofkaschelrood,den haard glo4fend. Uwe inoeregent. —seheider, rn. scheikunstenaar.
der heeft mij nit de learner gestookt , d. zij
-seheiding, y r. seheikunde.-sueeuw,,
heeft mij door haar stoken de kamer doen
y r. zeer fijne sneeuw. —sneenwen , onverlaten. Den oven heet stoken. door stopers. w. met H. , van bet weir, zeer fijne
ken bereiden; Men stookt in Nederland veel
sneeuw laten val len : Het stofsneeuwt.
jenever ; fig. allerlei kwaad veroorzaken :
—varken , o. gemeenz. handstoffer.
Twist en tweedragt stoken.Hij doet niets lie—zand. o. zeer fijn zand , stuitiand.
ver dan kwaad stoken.
—zeef , y r. eene haren of Bare!) zeef der
Stoker, m.(des -s,mvv. die het vuur beartilleristen.
zorgt: 1k ken geen' slechter' stoker, dan hem.
fitokm.(des -s;mrv.-ken,)oorspeonkelijk stam;
*-,brander van jenever, enz. ,zie Brandezie Wijnstok Stokroos ; in het
tegenw. gebruik een weggesneden stam of
wijnstoker, Jeneverstoker, enz.;
tak van een' boom , struik , gelijk ook een
fig. sterke blazing van den wind op zee; stokebrand. erij , yr. (mrv. -en,) het stoken
refit uit bout vervaardigd ding van gerin8e
van sterken drank ; inrigtiug ter stoking van
dikte bij zekere lengte zie Laadstok ,
sterken drank : Toen de rog9e zoo dune was ,
Springstok, enz.:Een' stok in't wiel ste.
stonden reel stokerijen stil.
/cen,iets in zijn' loop stuiten.*-, inzonderh.staf,
lien menigevoetganger in de hand houdt,hetzij Stokert, erwt , yr. wilde erwt. -geld,
o. zekere belasting. —goed, o. stamgoed.
Ann er op te leunen of tot sieraad , wandeistal :
—houder, m. die openbare verkoopingen
Leun op uw' sio,k. Stok en hoed nernen ; fig,
houdt en weleer een' stok (zie Stok) voerde.
steun: Wees gij miju stok en staf. grijo„ gevangenis , inzonderh. eene
zaard : cc Om d'ouden stok te voen a 4C, slat
zoodanige, waarin de misdadigers in een•stok
van een' ambtenaar, die openbare verkooping.
worden gesloten. (Stokingor. (mrv„-en,)
en houdt; van daar : Met den stok verkoo.
het stoken.) —je o. (des -s, mrv. -s,) verpen, (veroud.) openlijk verkoopen. if-, hoekleinw. van stok ; fig. Wij sullen er maar
veetheid bijeengeplaatste dingen ter lengte
een stokje bij steken, we zullen er thans
van zekeren maatstok: Ken stakturf.*-, overmar niet verder over spreken. ---kaart, vr.
blijvende kaarten , wanneer elk der partijen
de bovenste kaart van den stok.die omgekeerd
zijn spel heeft: Hoe veel kaartenblijven er op
is: De stokkaarten zijn al de kaarten , Welke
blok om boosdoeners met de
den stok?
den stok uitmaken. —bekneeht In.
beenen irk te sluiten: lemand in den stole
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knecht in een stokbuis, cipiersknecht.-ken,
b. w. scheepsw.: Het anker stokken, d. i.
van een' stok voorzien. —kerig , (-er, -st,)
by. van wortelen en knollen , houterig : Stokkerige rapen, d. rapen met harde en taaije
vezelen. —kerigheid, yr. —kig, (-er,
-st,) by. stokkerig. —kig-heid, vr. - lantaarn, —lantaren., yr. lantaren , die
aan een' stok wordt gedragen. -ineester,
m. stokbewaarder. —nar m. groote of
onverbeterlijke nar of gek. —oud, by. zeer
oud. —ouderdown, ru. zeer hooge ouderdom. —paard, o. stok, waarop een knaap
rijdt, hetzij een houten paard al of niet daaraan bevestigd is; fig. zie Stokpaardje.
—paardje o. verkleinw. van stokpaard ;
fig. datgene , waarmede volwassenen zich als
kinderen vertnaken : De landbouw is titans
het stokpaardje van meniyeen. —proef,
yr. geld, dat van de gemunte specie door den
muntmeester wordt bewaard. —regel, m.
vaste of onveranderlijke regel, regel zoncler
uitzondering. —coos, yr. eene plant met
reukelooze hloemen , welke naar rozen gelijken en aan lange stengels (stokken) grocijen.
-slag, m. slag met een' stok. —slang,
y r. zekere slang, (lie, wanneer zij lang Mtgestrekt ligt, veel naar een' stok gelijkt.-stijf,
by. geheel en al stijf. —stil , by. gelled en
al std. —sulker, yr. kandijsuiker. —vioiler m. winterlakooi. —visch, m.
gedroogde kabeljaauw of leng. —vischaardappel m. aardappel , die hijzonder
geschikt is , om bij stokvisch te worden gegeten. —v is elzgraat yr. -vise!' lima',
0. —viselivel 0. vel van den stokvich.
Dewijl dit voor mmigeen eerie lekkernij is,
heeft het de spreekwijs (-hen .ontstaan : leder
writ van de stokvischvellen. -waarder,
m. stokbewaarder. —zetter in. die eene
belasting regelt. ---zetting,ve. bet regelen
eener belasting.
Stollen, o. w. met Z., stremrnen , dik of stijf
worden : Het vet stolt ; Het blood stolde
mij in de aderen , ik verstijfde van schrik.
---ling, yr.
Siolp vr. (mrv. -en.) stufp, een hol verheven
deksel , dat men over iets stoipt: Eene glazen stolp. —en b. w. met eene stoop dek.
ken. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van stoop.
Stour (-mer, -st,) b y. en bw. buiten staat om
ecnig geluid voort te brengen. Sprw. Het
good, dal stom is , maakt refit , dat krom is,
d.i. het gaud beweegt sours den regter, om
bet kromme refi t te heeten. buiten staat
tot eenige menschelijke spraak : De knaap
was blind en stoat. Stomme personen , op
bet tooneel, die niet spreken. Stornnze rollen„
de rotten van stomrne personen ; fig. Stomme
zonden , zonden, die zoo afschuwelijk zijn, dat
meta ze niet noemt. Stomme poezi j, schilder-

Ston
kunst.*-,in de spraakk.wat niet uitgesproken
wordt: De h in thee is store. gemeenz.
lomp : Die stomme jongen haspelt alles
dooreen. *-, tu. (des -s,) wijn , waarYan alle
scherpheid is afgenomen. —dronken, by.
gemeenz. geheel dronken.
Stornen, o. w. met II., stoom verbreiden: Net
water stoomt.*-, met Z., door de kracht des
stoorns gevoerd worden : Wij zijn ;in tien
minutes van daar naar Arnhem gestoomd.
*-, b. w. met stoom bedekken; door de kracht
des stooms voeren: Hij stoomde ons in een'
zeer korten tijd cane Amsterdam.
Stomkeid, yr. (men. -heden,) toestand van
eew stomme;
stommigheid.
Storming, vr. het stornen.
Stominelen o. w. met II., een geluid
make!' als van iemand , die in het duister gaat
en bier en (bar tegen iets aanloopt of stool
Wie stommelt dam' zoo ?
Stonintelijk, bw. lomp. --ineling,
m. en Yr. (des -5, mrv. -en.) lomp schepsel ,
lomperd.
Stott/antenna , yr. het stommelen.
Stotumen , b. w. (wijn) vervalschen Yet.snijden.
Stommetje o. verkleinw. van stomme,
enkel Poor stommetje spelen, siechts
Moor teekens spreken.
S tommigheid vr. (mrv. -heden,) fig.
gerneenz. lompe streek , lompheid: Welke
stornmig held !
Stomp (-er, -st.) by. en bw. van scherpte
heroofd :.Hen stompe hoek heejt meet- dart
90 graden. Een stompe toren. Een stomp
?nes. Van onrijp oof t worden de tanden
stomp , eggig; fig. traag van begrip, bot: ij
studeert zich stomp. Het verstand stomp
maker,. * yr. (mrv. -en,) kort en dik overblipel van lets : De stomp (stobbe) van een'
boom. 4*-, bet overhlijfsel van een' arm of
been, dat afgezet is , van een' aigebroken'
tand. Zie ook Stoznpje. *-, m. (des -s,
mrv. -en.) scoot:
gaf hem een' stomp.
—en, b. w. stomp maken: Eene naald
stompen,
snoeijen , toppen ; in de ruwe
volkstaal , stooterr
bw.—heidg
yr. het stomp zijn ; butheid , traagheid
van begrip.-hoek, m.stomphoekige figuur.
—hoekig, by. met stompe hocken. ;fie,
o. (des -s, mrv. •s,) verkleinw. van stomp;
inzonderkeindje kaars; kort pijpje: Hijdampt
gestadig uit zijn stompie. ---news, m.
stompe news; soort van krab in 0.4.*-, m,
en yr. persoon met een' stompen neus.
—staart 9 m. bolstaart , kortstaart.
—voet m. stompe voet. m. en yr.
ersoon met Ceti' stompen voet of met stompe
vocten.
Stond ,verl.tijd van staan. (des-s, mrv.
-en,) eene klcinc tijdruimte , tijdstip : Van
stonden aan, van dit oogenblik ar. Te deter
110
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stoomkracht voortbrengt , stoommachine.
stond , op dit oogenblik. *-, enkel in het
Stoop , yr. (mrv. -en,) cene wijnmaat van
mrv. Stonden, maandstonden.
4 pinten.-je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
Stoof, verl. tijd van stuiven.
van stoop. —skan , yr.
Stoof, yr. (mrv. -oven,) werktuig om iets te
stoven of door cene zachte warmte gereed te Stoorder rn. (des -s, mrv. -s,) die stoort :
Gij stoorder mijner vreugd. —loos , by.
maken : De meekrap wordt in zoogenaamd
en bw. ongestoord. --nisi, yr. (mrv. -see,)
sloven gedroogd. een werktuig ter verhetgene stoort , beletsel, verhindering.
warming der voeten : Eene koperen , marin
—suer vr. (miry. -s,) die stoort.
nzeren stoof. her vuur in nice stool ?
samenstelling , vertrek ter verwarming , zie Stoot, rn. (des -s, mrv. -en.) de daad van
stooten ; eene - enkele snelle en heftige
lia,dstoof, Zweetstoof enz.
beweging van bet erne ligchaam tegen het
Zie ook Theestoof —hengel m.
andere , en de daardoor gemaakte indruk: Een
—hengsel , o. —huis o. vertrek
stoot met den voet, met den elleboog. De
waarin men de kerkstoven vult. —je o.
zieke kon de slooten van het rifinig niet
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van stool; inzondoorstaan. stoot met den degen naar
derh. soort van komfoor,, waarop men de thee
iemand doen. Sprw. Zonder slag of stoot,
laat trekkers. —ketel, m. ketel , waarin
zonder het minste geveeht.
aanval eener
men iets stooft. —pan , yr. pan ter stoving
zickte: Hij heeft een' geduchten stoot yehad.
van spijzen. —peer , yr. peer, die geschikt
verlies: Hij kon dien stool niet uitstaan ;
is om gestoofd te worden. —pot , rn. pot ,
welke dient om er in te sloven. —vuur, o.
gemeenz. tijdsverloop, poos : 1k ben er
een' heelen stoot geweest. Het is nog nzaar
zacht vuur om er iets op te stoven.
om korten stoot te doen. —balk , m.
Stookgat, o. gat , waarin of waardoor
een balk aan eene kanon- en houwitserbedmen stookt. —ijzer o. iizer dot men
ding , welke de beschadiging der raderen
bij het stoker) gebruikt —kas, yr. trckkas.
verhindert. —degen m. degen met eene
— . Mande, yr. scheikunde ; kennis van
smalle spitse
dengenen , die brandewijn enz. stookt.
—en , onyel. b. w. (ik
stiet, gestooten ,) door herhaalde stooten
—oven , m. oven , waarin wordt gestookt ,
smeltoven ,
maker, stampen : Gij snoet kruidnagels
tegenstell. van gloeioven
stooten. een , stoot toebrengen : Waarona
yr. haard of andere
enz. —plaats
plaats , waar men een your kan stokes.
stool ye mij ? Hij suet zijne scheen tegen
den pot., Het hoofd stooten, zie Iffoofd.
ster,9 yr. (mrv. -en,) die stookt. —verEen glas met den arm van de la/el stootrek o.
ten. lemand in het water stooten, van eene
Stool, yr. (mrv. -olen ) bij de 11.-C. priesters,
rots stooten. lemand overhoop stooten , hem
breede strook of band , die bij zekere vermet een , stoot doen vallen; ook : hem doorrigtmgen om den hats wordt gedragen en aan
steken. Den bal in den zak (van het biljart)
beide zijden naar voren afhangt.
stooten.Hij durft alles uit zijn' mond stooten,
Stoom, m. (des -s e ) damp van kokend water,
fig. hij durft alles zeggen. door stooten
dien men in de laatste tijden tot het voortveroorzaken : Een gat in het behangsel
brengen van beweegkracht veelvuldig aanstooten.*--,met cm' stoat in zekeren toestand
wendt : Die molen wordt door stoont bebrengen : Men stiet hem van de trap , uit de
wogen. Men werkt tegenwoordig veel met
kaiser. lemand den degen door de ribben
stoom.—aehtig, by. —bad dampbad.
stooten. Zichstooten , zich zelven can' stoot
—bakker eigenaar van eeee stoomtoebrengen ; fig_ Zich aan iets stooten, i zich
bakkcrij. —bakherij , yr. bakkerij ,
ergeren ;
waar men tot het kneden; enz. de stoomIlij werd nit zijn ambt gestoolen , verloor het, lemand uit het bezit van
kracht aanwendt. —batterij yr. drijiets stooten. koning van den troop
vende batterij welke door eene stoornmastooten , kern onttroonen. *-, o. w. met H.,
chine in beweging wordt gebracht. -boot,
stooten veroorzaken : Deze wagers stoot zeer.
y r. boot welke door stoomkracht wordt beinzonderh. van bokken, runderen, enz.
wogen. bootaandeel o. —bootstooten met de horens toebrengen, stootig
dienst vr. —bootmaatschapof stootsch zijn : Deze koe stoot.weesvoorzigpij yr. —fabriek , yr. fabrick , waar
men zich van stoom bedient. —fregat
tig.*-, van een geweer: Het stoot, bet bonst
bij bet afschieten tegen bet ligchaam van den
o. —kanon o. eene uitvinding van
PERKINs , die nog weinig ingang heeft geschutter. Een sad]) stoot , wanneer het sterk
vonden. —ketel m. —kracht yr.
door de golven wordt geschokt; fig. ergernis
--machine, y r. —paket , yr. -pijp,
verwekken: Die woorden stooten ; fig. Dat
vers stoot , is niet vloeijend. *-, met Z., door
y r. — schip o. —sleper -stooten in zekeren toestand gebracht worden :
vaartuig o. —wagen, m. —waAan stukken stooten. —er, m. (des -s,
pen , o. eene uitvinding van PERKINs.
mrv. .s,) die stoot enz. springhengst ;
werktuig s o. werktuig:, a'L awelk de
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knot. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van stoppel. —veer, y r. nieuwe veer na het
er. -st,) by. die of dat geneigd is om met
ruijen. —veld o. stoppelakker , stoppelde horens testooten, stootsch : Eene stootige
koe. —ing , y r. het stooten. —je o. (des
land. —vlain vr.. vlam van stoppels.
-s, mrv.-s,) verkleinw. van stool ; inzonderh. Stoppen,b. w. een ligchaam in eene opening
bij schoenmak. stukje leer, ter herstelling
drukken en daarmede vullen : Werk in een
gat stoppen. Tabak in eene pijp stoppen.
der punt van een' schoen. —kant , m,
De vedren in het bed stoppen. llij stopte het
omgelegde binnenrand aan een' vrouwerok
enz. —plaat, y r. aan een degengevest de
haastiy in den mond; fig. Korn, Kleine,
last iku gaauw 't bed stoppen Wie heeft
plaat, wclke de hand tegen de stooten der
tegenpartij behoedt. —seat, (-er, -ste,) by.
u in dien hoek gestopt? *-, eene opening
stootig : Een stootsche —sehheid
vullen : De fresch is niet gestopt. Stop noy
yr. —vogel, m in sommige sucker) , een
eene pijp. Zane ooren met de vingers stoproofvogel , die op hoenders, enz. nederschiet.
pen. Een gat stoppen , digt maker) ; fig. eene
dringende schuld afdoen. Fen lek stoppen.
bv. steekvrij , onkwetsbaar.
Stop, y r. (mrv. -pen.) hetgene dient om jets
Worst stoppen , d. het worstvleesch in de
te stoppen of digt te maker] ; inzonderh. prop
darmen stoppen , en alzoo worst maken. Ruiin den hals eener fleseh, kan , enz.: Doe de
ten stoppen , gebrokene ruiten met stopverw
stop op deflesch. Die stop past niet in het
herstellen; ook: ruiten inzetten. Den doorsponyat.*-, eerie kruiswijze en door cikander
gang stoppen , sluiten; fig. Ieniand den mond
geslingerde draad , waarmede een gat in eene
stoppen, hem tot zwijgen brengen. Geld
gebreide of gewevene stof is digt gemaakt:
stopt Beene yierigheid , geneest haar
Hare kousen waren vol stoppen. -anker,
niet. Dat gat is niet te stoppen.
0. plechtanker,, hoordanker. —dock, rn.
die schuld is niet te hetalen. met de
dock , waarop kinderen leeren stoppen -ganaald digt maken : Een gat in eene kous
ren, o. garen om mee Le stopper). -geld,
stoppen. Eene kous stoppen , zie Stop.
o. geld , dat men voor 't stoppen van kousen,
Laken stoppen. doen ophouden : Elea
enz. betaalt of ontvangt. —blamer, m.
tome stoppen , het niet verder laten uitloohamer,, dice. men bij het stoppen van reten
pen : Een'buikloop stoppen. Die spijs stopt,
met werk , enz. gebruikt. —bars o. liars
namelijk de outlasting. —pend, by. dat
der timmerlieden en sehrijnwerkers om gaten
stopt ; Stoppende spijzen. —per , m.
in hout , enz. te stoppen. --lout, o bij de
(des -s, mrv. -s,) die stopt ; inzonderh. tabakartilleristen soort van wig. —je , 0. (des -s,
pijpestopper. —ping ,
stoppertie
mrv. -s,) verkleinw. van stop. —katoen,
—rad , o. aan ecn stoomvaartuig.
o. katoen om mee te stopper,. —lap, m. lap,
—sajet —sel, o. (des -s, mrv. -s,)
waarop meisjes leered stoppen; fig.in een vers,
stop , bepekt en met werk omwonden stuk
een of meer woorden , die enkel voor de maat
hoot om een lek in een schip to stoppen.
of het rijm dienen. —loon m. err o. stop-steen rn. steen ter stopping van cell
geld. —miles o. bij schilders en glazemasteigcrgat in een' muur. -ster yr. (mrv.
kers, soort van stomp mes, waarmede eene
-s,) die stopt, die het stoppen (van kousen ,
wecke stof in eerie opening wordt gestopt ; een
enz.) verstaat , en er eene broodwinning van
mes der wijnverlaters. —naafi, m. gestopte
maakt. —stuk,o. scheepsw, stopse!.-verf,
naafi. —naald , yr. eerie groote naald ,
--verve, yr. mengsel van loodwit en olie ,
waarmede men stopt.
hetwelk schilders en glazemakers bezigen
om gaten te stoppen en ruiten in de ramen
Stoppel m. (des -s, mrv. -s,) haven den
grond uitstekend eind van eel,' afgemaaiden
vast te zetten. —was , o. soort van lijmige
korenhalm: Zij kwetste hare voeten ace de
stor , waarmee de bijen de retell van den
o. werk
stoppels. kort en dik puntje van eene
korf, enz. digt maken.
veder : De voyel krijyt al stoppels ; fig. Snijd
eener stopster. —woord , o. overtollig
yr. zijde ,
die stoppels (van den baard om
mond)
woord , vulwoord. —zijde
weg. —akker afgemaaide akker, die
waarmede gestopt wordt.
ongeploegd is en de stoppels van het vorige Storen, b. w. de voortduring van jets begewas nog bevat. —baard, rn.argeschoren
len-In:wren : Iemands rust storen. De
baard , die weer aangegroeid is. —brand ,
vreugde storen. Een vogelnest storen,
m. verhranding van stoppels. —en, o. w.
zie Verstoren. iemand hinderen :
Iemand in zijn werk storen. Stoor ik u
met H., cen' baard beginnen te krijgen.
ook? Ik wil u niet yaarne storen. Ik wit
—gnus , yr. ga p s, Welke na den oogst op
mij door niemand laten storen, wil door
een' stoppelakker graast. —haar, o. kort
en stijf haar. —knot, m. stoppelraap.
niemand gestoord (gehinderd) worden. *(zich), w. w. als : Zich aan jets storen , zich
—laud o. land , waarop de stoppels van
om lets bekommeren of bekreunen , zich door
bet afgemaaide koren nog staan. —raap
jets Wen verhinderen ; Ik steer inV weinig
111, raap, die op een stoppelveld groeit, herfst-

—
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stork
aan hem, aan ridne bedreigingen. —ing,
y r. stoornis.
Stork , m. (des mrr. -er.,) belial y e op cnkele plaatsen verouderd , ooijevaar. —je
o. (des -s, mrv. -en,) verkleinw. van stork.
Storm, m. (des -s, mrv. -en,) cene heftige
wer,ing , inzonderh. voor zoo ver zij van gedruisch verzeld pat , dock in deze beteckenis verouderd ; eene hevig hewogene luck ,
een geweldige wind : Er ontstond een treeselijke storm. Bet schi p very ing in
storm.
heftige aanval eener krij gsbende :
De trijgsbende heeft reeds eenigo stormen
doorgestaan. Storm loopen , op een vest iirgwerk aanrukken of met geveld geweer toesnellen; vijandelijke aanval : Het rpenpet deed een' storm op het paleis. "-, een
hevig krakeel of geweldig gekijf: Ik hob
weer een storm moeten doorstaan. —archfig, (-er, -st,) b y. en hw. stormig , vol
storm en onweer: Stormachtig weer. De
lucht ziet er vrV stormachtig uit. achtigheid, yr. —band m. kinbalid van
een' krijgsman , opdat hem bij het stormloopen de sjako niet afvalle. —bok ,
stormram. —dak, o. bij de mule ' ) ,
bewegelijk dak , waaronder men storm
liep. -4-deur, y r. buitendeur aan zeesluizen
—egge , yr. houten rooster met opstaande
pennen , die soms van ijzer zijn of ijzeren
punten bebben.—en onpers. w. met H.
geweldig en met gedruisch waaijen
stormt vreeselijk.
o. w. met H., storm
loopen : Op eerie vesting stormen. —enderhand bw. stormend Eene vesting
stormenderhandinnemen, —gat, o. bres.
—gereedschap, o. stormttrig. —gevaarte, o. groot stormtuig. —havner,
m. strijdknods. —hoed, m. een metalen
helm. —hock, m. bock of streek, waaruit
liet vreeselijk stormt. —ig, zie Stormachtig. —kat, y r. eene batterij om
bres tesehieLen ; bij de ouden , stormram.
—klok,vr. klok welke bij bet bestormen
eener stad wordt geluid , fig. alarmklok.
—ladder, y r. ladder, welke men bij het
bestormen eener vesting gehria t , brandladder. —loopen, o. —looper, m.
—paal, m. palissade. —pas, m. versnelde pas, gelijk die van stormloopers.
—pie o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
storm. —ram , rn. bij de ouden, stormbok.
o. hetgene ter &storming, dient.
—weder, —weer o. stormachtig
weer. —wind, m. stormende wind , storm.
*Stortbad, o. bad dat op iemand wordt
gestort : De stortbaden zijn than: zeer
gebruik. —en, b. w. plotseling en met
geweld doen vallen /emend van eon' toren
in een' afgrond storten. Zich nit een
venster,, in het water storten ; fig. remand
is 't verderf :torten

jets plotseling uit

jets gieten , hetzij met opzet of bij toeval
Het geld op de tafel storten. Men heeft pier
wijn gestort ; van bier: Bloed storten,
vergieten. Tranen storten , vergieten. lets
het onderste boven storten , omkeeren.
o. w. met Z. , plotseling vallen : Hij stortte
van het paard , in het vuur , in 't verderf ,
in liet water. De ruiter stortte (viel) met zijn
paard. De reg en stortte in stroomen van den
hemel. -gat, o. gat, waardoor men ietsstort.
- en,) liet storten; overloop
--jog, V Is.
van gal ; miskraarn. —kar, yr. kar , die
men achter nederlaat en alzoo de vraeit er
nit stort. —regen, m. plasregen , slagregen. -regenen, onpers.w. sterk regenen :
Ilet storteegent. —wijn „ m. lekwijn.
—zee, yr. hevige golf, die tegcn het
schip breekt en er over been stort.

*Stolleraar,

—aarster,

yr.

m. en yr. die stottert. —en, b.
en o. w. met H., nil, onvermogen of aandoening gebrekkig spreken , hakkelen ; Zijne
bese hroomdheid deed hem stotteren.
—ing, yr.
Stout , (-er, -st,) b. en hw. koen driest, moedig , vermetel : Eene stoute dead. Een
stout bestaan. Een stoute 2vaaghals. Ziclt
stout verweren. "-, van kinderen ,
ondengend : Een stoutejongen ; fig.
sterk gewaagd Stoute teal. Stoute beelden.
—hartig, (-er, -st,) by. en bw. vermetel,
onversaagd.

tiglijk

—hartigheid, yr. -liarbw. —heid, vr. koenheid ,

rnoedwilligheid; yrijmoedigheil—igheid,
y r. stoutheid (van kinderen). —moedig,
(-er, -st,)1w. en bw. stoutharlig. —moedigheid, yr. moediglijk bw.
Stouwen , enz., zie Stu-wen, enz.

Stoven, b. w. door eene zach I e warm te h oesteren ; (spjzen) door eene zachte warmte bereiden : Men stooft vleesch , groente, visch.
o. w. met H., door eene zachte warmte
toebereid worden : Het vleesch staat reeds
te stoven. —ing, yr. (mrv. -en )
Straal,m.(des-s,mrv. -a len,) weleer 0,11; thans

nog middelstc deel in den hoef van eel) paard;
over 't. algemeen , die van lieht gevende

ligchamen met ongeloofelijke snelheid zich in
eene regte lijn voortbewegcnde lichtdeeltjes ,
Welke in onze oogen vallen en als lange heldere strepen versehijnen, die van de lichtende
voorwerpen tet aan onze oogen schijnen te
reiken ea als pijlen voort te schieten : De
stralen der zort , der sterren, des blikMT'S j fig. Een streal van hoop. *-, wat
suet voortgedreven worth en hierin naar een
licbtstraal gelijkt :th en spool onophoncIeNk

een' dikken street water in de lueht. Het
water liep met stralen van het (bk. *-,in de
wisk. regte , die nit bet middelpunt van
eon' cirkel tot aari zijn' omtrek loopt.
—brekingrf vr. het breken of afwijkeu
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Stray
Strati
m. straathamer. —steen m. —tau'
lichtstralen van bunne rigting, hetwelk
Yr. taal van bet gepeupel , gemeene taal.
geschiedt , wanneer zij nit eene digtere mid—vaarder, m. zeeman , or schip , dat
delstof in eene dunnere , or nit eene dunnere
naar cene zeeengte vaart , inzonderh. naar de
in eene digtere overgaan , h. v. nit de dunnestraat Davids , of naar de straat van Gibralre door de dig tere !Licht, en nit de luehl , de
tar. —varlien o. varken,dat zijn' kost
dunnere middelstof, door bet, water, als de
langs de straat zoekt ; fig. straathoer,, alledichtere. —ssvijze, bw. een straal
manshoer. veegster, yr. — vegen 9
of straten; in stralen : Het bloed lirp straalso. —veger, in. —verliehting yr.
wijze uit de wonde. o. (des -s, nirv.
verlichting der straten door lantarens of gas.
-s,) verkleinw. van straal ; fig. getneenz.
—vied o. vuil der straten. —weg, m.
scheutje (van eenig voeht) , een veinig.
hestrate of geplaveide weg.
Straam zie Striem.
Straat, yr. (nzrv. -aten,) gebaande enkel Straf, (-fer, -st,) Irv. en bw. strak, streng,
hard : Ben straf (strak) gelaat. Straf spenog over in strautroover. *-, breede weg
len, gestreng (le regelen volgen. Strafrijden,
tusschen twee rijen huizen, enz. 617.6 die al
hard 6den. Ern straf man , d. streng
of niet geplaveitl is : De hinderen spelen op
onverbiddelijk man. Strafe (wrange) wijn.
de straat; van bier: (lie twee rijen huizen met
Eene strap (strenge) zedeleer. ft-, y r. (mrv.
den (thaw n)eestal gepiaveiden) weg: Ik woon
-fen,) een km aad dat. op eene ongeoorloofde
in de eerste straat aan de regterhand. Sprw.
of ten minste onoverfc;:de tlaad volgt : Zie
zie Steeg.*-, geplaveide weg , dock enkel
doer de straf voor mijne onbezonnenheid.
in samenstelling en Acidity; , Tic Straatinzonderh. een kwaad, dat op de overtreweg Straten enz.; zecengte : De
ding van een voorschrift, op bevel volgt,vooral
straat van Gibraltar. —arbeider m.
wanneer het door den wetgever op de overiemand die zijn gewone awork op straat vertreding eener wet als gevolg dezer overtreding
rigt. —bezem in. —deun m. straatva q gesteld is: Iernand eene straf opleggen.
lied. - deur,, yr. dear, welke op de straat
De straf ondergaan. Op strafe des doods.
uitkomt. —drek m. het , de madder
—bear, (-der, -st,) by. (lie of dat straf
en drek van de straten. —geld, o.geld, dat
verdient: 11t3 is strajbaar vow- de wet. Eene
in sommigesteden door de inwoners tot, anderstraf bare daad. vr —bebaud der straten wordt betaald Vroeger
dreiging ,vr. --deg, tn. dag, waaropbetaalde men bier ook straatgelit. geecne straf word, nitgevoerd. —fe, yr. (nay.
rucht, o. geruch t of gedruisch op straat
straf. —felijk bw. straf. -feloos,
fig. rellelje (Hider de menigte. —gespuis,
(-zer, -ste,) hy. en hw. geene straf verdieneno. gemeen , gepeupel. — Kamer, In. flade; ottgestraft. —feloosheid vr. vrijmer van den straat maker. —hoek m.
held van straf. —fen , b. w. eene straf doers
hock eener straat. --hoer, vr. gemeene
onder gaan : Men strait iemand in de benrs
hoer, die laty;s de straat loopt. —je o. (des
aan den lijve, met het zwaard , met de koord.
-s, mrv. -s ) verkleinw. van straat. —Jonvan darien of bedrijvcn , daarop de vergen , m. gemeene jongen , die gedurig op
diende st raf laten volgen : De misdaad inoet
straat loops. —lantaarn -lantaren,
gestraft woolen, tot zwijgen brengen ,
o. — lied, o. lied , dat fangs
yr.
weerleggen lk strafte hear met hare eigene
de straat wordt gezongen. —looper m. ,
zvoorden. —rer, m. (des -s, mrv. -s.)-ling,
—loopster,, yr. die geilL u op straat is.
vr. —heid , vr, strengheid, zie Straf, bv.
—madelier, yr. , —madeliefje ,o.
—rniddel. o. middel om te straf(cn.-oeklein kind, dat garde op straat ordt rond
feraing, vr. uitvoering eener straf: De
gedragen. --maker, m. werkman , die
strafoefening werd nitgesteld. —plaats ,
het pla ‘ eisel Ler straten lent en onderbondt.
yr. plaats , waar eene stria wordt nitgevoerd.
—ntakersbaas , En. —tn alters—seltuldig , (-er, -st.) b y. strafwaardig.
werk o. — meid vr. meisje, dat vecl
—sehuldigheid, y r. —ster, vr.(mrv.
op straat loopt. —niettws 0. nienws
-s,) die straft. —tijd , m. tijd , gedurende
onder de menigte. —pikker houweel
welken eene straf d u urt, —tooneel, o.
der straat makers. --praatje o. r elletje
schavot. --trig, o. datgene, waarmede
onder de menigte. —roover, m. die reitieene straf worth nitgevoerd. —mar , o. nut.,
gers op den openbaren weg berooft. —roowaarop eene straf mod uitgevoerd warden.
verij y r. —rumoer o. rumoer op
—vaardig, gereed am te straflen.
straat. —sehans yr. barricade.-sehen—vrij, by. vrij van straf. —waardig,
den , o.—sehender m. die zich aan
(-er, -st,) by. verdienende gestraft te warden.
halddadigheid langs (le straten schttldig
—waardigheid, yr. —werk, o.
sehenderij vr.—slijk
maakt.
werk, dat kinderen tot straf moeten verrigten.
o. —slijpen, o. leegloopen, —slljper,
—wet, y r. wet , (lie eene straf op iets stelt.
m. leeglooper, die gedurig langs de straat
wetboek I o. bock, betwelk de gezarneskated, —11fjping, yr. —stamper
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lijke strafwetten bevat. — zwaard, 0.
zwaard der geregtigheid.
Okra k (- ker, -st,) bv. en bw; sterk gespannen : Ge rnoet die koord strakker aanhalen.
De rok zit u te strak ons het lig. van
iemands gelaat en handelvkijze, straf, streng:
Een strak gezigt. lernand strak aanzien.
Strak over zijne kinderenzijnlemand strak
houden. k-, bw. straks. —held , yr. les,
, bw. zoo even, voor weinige
bw. straks.
oogenblikken : Z j was straks bier. aanstonds , na weinige oogenblikken : Ik Lone
straks seeder.
Stralen, o. W. met H., van lichtende voorwerpen en van de zoodanige , welke het Licht
sterk terug kaatsen stralen schieten of verbreiden : De zon straalt; fig. Dat straalt
ieder in de oogen, dat is voor een' ieder
duidelijk. Het genoegen straalt uit zijne
oven ,is in zijne oogen te lezen. k -, met H.,
wanneer de voortduring , en met Z., wanneer
de plaatsverandering bedoeld wordt, met een'
straal vloeijen of uitloopen Bet water straalt
uit het vat. —enkroon , ye. stralende
kroon , warmede schilders het hoofd der
heiligen orngeven. —Jag, yr.
Strain, (-mer, -st,) by. en bw. stiff, onbuigzaam : "Wipe leden worden elken dug strain- ,
mer.Dit slot is strain, stroef, p;aa t moeijelijk
open en toe. —held , yr. (Stramijn,
enz., zie Stamijn, enz ) -migheid ,vr.
Strand , o. (des -5, mrv. -en,) de vlakke never
fangs eerie zee (of mein, zie Strandlooper,Strand y ogel), y oor zoo ver het doer
het water bespoeld wordt Lungs het strand
varen. Een schip op strand zetten , het does
stranden. —bewoner , m., -bewoonster, yr. die aan het strand woont. —dief,
m. iemand, die het strand besteelt , d. i.
gestrande goederen rooft , elders wrakker
geheeten. —die y eriti,vr. —en , o. w. met
Z., van een schip, op strand ioopen en daar
verongelukken : Het schip strandde. op
strand geworpen of gespoeld worden, doch
enkel in het veil. deelw.: Gestrande goederen; fig. verongelukken. —haring, m. op
of bij bet strand gevangen haring. --Beer,
m. opperheer van een strand , en over 't algemeen tevens die , welke zich het regt op gestrande goederen aanmatigt. yr.
—kei., m. gladde rondo kei , die op het
strand wordt gevonden. --krabbe , yr.
soort van krabben , die men veel aan 't strand
vindt. —looper m. iemand , die fangs
het strand sjouwt; stranddief ; strandvogel.
—men, 0. zieStrandsuijder.-regt,
0. regt op alles, vat zich aan het strand hevindt ; regt van den landsheer, am zich dat gene toe te eigenen, wat op het strand gevonden
wordt ; wetten omtrent gestrande goederen ;
het regt van den eigenaar eens strands,
de gestrande goederen als zijn' eigendom aan

Streit

te merken , dat echter in de mecste straten
afgeschaft is. —snijder, m. in de walvisclivangst degene , welke de groote aan
boord gehaalde stukken walvischspek met het
strandrnes in kleine strikken snijdt.-visch,
m. visch , die zich aan het strand ophoudt en
daar gevangen wordt. — y ogel m. naarn
eerier kiasse van vogelen , die hun aas voornamelijk aan de oevers van poelen en meiren
zoeken. — y ond m. gestrand goed. - y onder, m. ambteuaar van den strandheer, die
zijn strandregt moet handhaven en de gestrande goederen onder zijn opzigt nemen.-zwalinw,, yr. oeverzwaluw.
Straten, b. w. plaveijen , bestraten,
Streed, veil. tijd van strijderi.
Nreelk veil. tijd van strijken."-, m. (des -s,
mrv. -eken,) slag : Ben streek (een' slag)
kr ij gen ;fig.eene hekelende berisping ontvangen. behendige trek, list: Ik ken uwe
streken. Wij zullen hem die streken u'el
ccfteeren. Sitoode streken. *-,vr.(mrv„-eken,)
strijking: llij deedeenige streken op de riool.
streep , liju : Eene streek met hetpotlood,
de pen,hetpenseel. Eene streek door lets halen,het nitstrijken. Eene streek door iemands
reketting halen , hem die kwijt, schelden;ook:
Hem to leer stellen.Er loopt (bij hem of haar)
eene streek (streep) door, hij of z-ij is niet wel
hij het hoofd„ een der stralen , waarin het
kompas is verdeeld, gewoonlijk 128: Eene
streek hoover sturen, bet schip haar eene
streek van het kompas rigten , welke op die

volgt,waarnaar men het tot dns verre stuurde.
Streek houden, de bepaaldc streek van 't

kompas volgen ; fig. op den regten weg voortgaan. De regte streek,de juiste weg, het ware
middel. Hij is nog niet op streek , hij is nog
niet regt aan den gang. /Viet op streek of Van
streek zijn, niet eel zijn, ongesteld zijn. Van
streek (ongesteld) Timken. Van streek raken ,
ongesteld worden. De klok is van streek,gaat
niet goed. "-, eene streek (of strook) lands,
landstreek. In deze streken, oorden.
welke streek van D aitse Aland komt hij? Eene
streek huizen, eene buurtschap. *-, zeestreek;
luchtstreek. —je , o. (des -s, mrv. -s,) verk lein w. van streek.—tafelor r. bij zeelieden,

tafel , waarop de schipper, wanneer hij zijne
streek kent, met een' opslag van het oog kan
zien,hoe veel zijne breedte en lengte veranderd

zijn. —tafelboek o.
Streelen , b. w. zachtjes strijken , strooken,
aaijen : De' knaap streelt den hond ; fig.
vleijen, verrnaken, genoegen doen, aangenaam
zijn: Hij streelde hoar met fraaije woorden.
Dat streelt de zinnen, de tong. zacht
vegen : Den vloer stream , het zand met den

bezem zachtjes effen strijken. —er m. (des
—ing yr. (mrv. -en.) —sell,
-s, wry.
o. (des -s, mrv.
lietgene streelt.--star
yr. (rtrv.-s.)
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(tree
Streem,m. (des -s,tnrv. -en ,) zie Strlem.
Streen vr. (mrv. -enen,) streng (garen).
—tje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
streen , strengetje.

Streep, yr. (inn:. -pen,) eigenlijk reep van

•trli
aanhang , doch weinig in gebruik ; streen
Drie strengen breigaren., Zie ook Navelstreng. —el m. (des -s, mrv. -s,) streng
eener y lecht.—elen b. w. vlechten ; fig.
naauw verbinden. elijk, bw.
yr. —eltje * o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van strengel. —en, b. w. tot strengen makers: Is al dat garen reeds gestrengd ?
f -, met cone streng vastbinden ; van bier :
Het kind is gestrengd , met de navelstreng
omwonden. -held , y r. hard heid: De strengheld der ko-ude belet hem nit te gaan ; fig.
naauwgezetheid : De strengheid zijner leefwijze belet hem , aan dat vermaak deel Se
nemen, onverbiddelijkheid onverzettelijkheid. Zie ook Gestrengheid.
*Strepel in. (des -s, mrv. -s,) strook. -tje,
0. (des -s, mrv.-s,) verkleinw. van strepel.
strepen , b. w. met strepen makcn : Een
fraai gestreepte tij ger. Gestreepte :teen.
geeselen ; doorhalen , over den hekel
lialen.
Streven , 0. w. met H., zijne krachten
aanwenden , om eerie andere kracht te overwinnen zijne krachten inspannen , pogingen
aanwenden : Naar iets streven , iets zocken te
bereiken. Naar volmaaktheid streven ,
maaktheid trachten te bereiken. Te boven
streven , te boven gaan , overtreffen , zich
boven lets verhefren. Niemand zijner Buren
streeft hem te boven.
9 yr.
Stribbelaar, m. (des s, mrv. -s,) —aarster, vr. die stribbelt. — en, o. w. met
11., tegenspartelen zich aankanten of verzetten : Hij stribbelt altijd tegen de waarheld. ig (-er, -st.) bv, err bw. geneigd
tot stribbelen. —igheid vr. —ing,vr.
(rare. -en.) bet sttribbelen. —ingje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van stribbeling.
Striesn, yr. (rare. -en,) streep, zoo als door
cell' zweepslag , (Tire geeseling , enz. op het
ligchaam wordt voortgebracht ; fig. slag.
—pje o, (des -s,Invv.
) verkleinw. van

een of ander ding , thans strepel ; in 't gebruik, hetgene daarnaar gelijkt : De strepen
Ian een' tijger. Stof met strepen,streepjesgoed. Eerie streep door lets hakn , het
doorstrepen ; fig. niet meer op jets rekenen.
Zie ook Streek. —je o. (des -s, mrv.-s.)
verkleinw. van streep ; inzonderh. streep in
eene stof ; ook gestreepte stof : Maria verHest een streepje. —jesgoed , 0. gestreepte stof. —swijze, b y . en bw. gestreept , met strepen.
Strek (-ker, -st.) b y . en bw. stijf gespannen,
strak. —kelijk (-er, -st,) voordeelig
in het gebruik : Versch brood is niet strekkelijk. Die boter is zeer strekkelijk.
lijklieid , Yr. —ken, b. w. nog enkel
in samenstelling , rekken.
o. w. met
zich uitstrekken , reiken : Dal strekt zoo
ver niet; fig. dienen , zie Verstrek.
ken. 4E-, voordeelig in bet gebruik zijri
Deze boter strekt niet. Het geld strekt bij
hem niet ver,, duurt niet lang. —king,
yr. (mrv. -en,) bet strekken ; inzonderh.
voordeeligheid in bet gebruik ; fig. rigting
naar een oogmerk, bedoehrig: Dot heeft
eene strekking tot vrede. Die school heyt
eene yoede strekking.
Stremmen o. w. met Z., stram of stijf
worden ; doch enkel van vloeistoffen , dik
worden , stollen : De konde doet het water
stremmen. De melk begint te strernmen.*-,
b. w. doen stollen : Gestremde melk. De
sehrik stremde tnijnbloed ; belemrneren,
tegengaan , stuiten , doen verminderen :
Den loop van het geregt stremmen. Door
verbodswetten stremt men den koophandel.
Een rad stremmen , d. i. (len omloop verbinderen en bet alzoo doen slepen.
strietn.
vr. —sel, o. (des -s, inre. -s,) betgene doet
Strijd, rn. (des -s, mrv. -en,) gevecht Hij
stremmen , leb , kaasleb.
rid in den strijd. krijg oolog ; Ten
Streng, (-er, -st,) by. en bw. bard , hevig ,
strijde trekken ; fig. twist, oneenigheid; worsterk : Een strenge winter. Eene strenge
sidling tegen begeerlijklieden , teen lijden ,
vorst , koude ; fig. naauwgezet, stipt. strikt ,
tegen den dood : Den goeden strip strijden.
en, van personen , naauw op anderen lettende
gemoedsonrust, aan vechtmg : Strijd van
en niets door de vingers ziende : Strenge
jets hebben , een' afkeer van lets hebben. In
zeden. Een streng levee Leiden. Srteng strafstrijd met elkander levee, elkander niet kunfen. Een streng regter.Streng tegen iemand
nen verdragen. Ong strijd, om best wil, in de
zijn. Streng bewaken. Sprw. Strenge heeren
wed. —baan, yr. strijdperk. —baar,
rege'ren niet long, al te groote gestrengheid
(-der -st.)bv.geschikt om Le strijden: Duizend
kan op den dul y ilia hestaan,-,yr.(rrire.-en,)
strijdbaremannenguitgerust ten strijde.'-,tot
een van de donne koordjes , waaruit een
strijden genegen , moedig , dapper. -baartouw is samengesteld : Bien touw van Brie
bijI , yr. wapenbijl.
laeid, vr.
strengen. trekreep van een paard : De
ongel. o. w„ met H., (ik streed , gestreden.)
strengen braken en de paarden gingen op
veehten: Zij strijden te voet,te paard , voor
Rol. Sprw. Elk trekt aan zijn streng , d. i.
vorst en vaderland ; fig. twisten : irpor lets
bandhaatt zijn begrip ; fig. Zijne siren('
strijden , lets verdedigen. Strijdende parvasthouden, volbouden niet toegeven.
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tijen bevredigen. Tegen iets strijden , jets
tegenspreken. *--, kampen zich aankanten of
verzetten , worstelen : Tegen de zonde en
den dood strijken, niet overeen komen :
Dat strijdt tegen de staatsreyeling. —er,
m. (des -s, mrv. -s.) krijgsman ; twister. -genoot , m. krijgsgezel . —Kamer, ru,
wapentnig der ouden , hetwelk in een' lamer
aan een' lane en steel hestond. —hengst,
In. hengst , waarop men ten strijde trekt,
—ig, (-er, -st,) b y . en bw. in strijd : Dat
is strijdig met uwbelting. —igheid, yr.
oneenigheid. —iglijk bw. —knoils,
—kolf, y r. weleer eene met ijzer beslagen en vaak met scherpe punters voorziene knolls of kolf. -maklier, m.
strijdgettoot. —perk o. perk , waarin men
strijdt: Metiemand in met strijdperk treden,
den strijd met iemand aanyangen.*-, slagveld.
—plaats, y r. strijdperk. —ros , o.
paard, waarop men ten strode trekt.
—schrift , 0. twistsehrift.
*Strijkband, tn. sirijklint —bloem,
vr. eene soort van kamillen.—Mollt, o. zeker
scheepsblok. —bord, o. aan de regterzijde van den ploeg een scheelgeplaatst liord ,
hetwelk de afgesnedene aarde op zijde strijkt.
—deken, y r. deken , waarop men de
wasch strijkt. bw. rakelings.-en,
ongel. h. w. (ik streek, gestreken,) met cene
slepende driikking verwijderen : Strijk het
geld van de tafel. Hij streek het geld near
zich toe. Strijk die centenbijeen ; fig. Een
ronnisstrijken , Yellen. Den prijs strijken,
behalen. Nib zat er niet reel van strijken,
bekomen. De broek strijken , alstrijken. Den
mast strijken. De zeilen strijken. De vlag
strijken ; lig. I'oor iemand de vlag strijken,
voor iemand onderdoen. op eene slepende
wijze drukken of wrijven 'emend met de
hand over 't aangeziyt strijken. De lewd
over den beard strijken. Eerie wondstrq ken ;
fig. De hand over het hart strijken. Ilij
streek de hand orer met had en gal Jut mil,
hij had de goedheid , het rnij te geven, *-,
door strijken glad maker' ; inzonderh. linnet " ,
enz. met een strijkijzer ellen rnaken : Zijn die
zakdopken al gestreken ? van strijkinstrumenten , bespelen : De viool meesterlijk
strijken.*-, met eerie slepende bewegitig op
jets doen kleven : Boter op brood strijken.
Zalf op een lapje strijken ; fig. Dear is
Beene zalf aante strijken daar is niets aan
te veranderen of te verbeteren. o. w. met
H., Avanneer de vourtduring, en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt, als:
Met de voeten strijken, daarmcde eene slepende beweging maker!. 'let paard strijkt,
slaat order het loopen met den ernen voct tegen den anderen.*-, pan . inzonderh. met zekeren spoed: flij is dadelijk near den bargemeester gestreken. Guars strijken, lieengaaa. 1

Met lets gaan strijken.,, fig. bet bekomen. De
wind strijkt (waait) door de kamer ; fig. Hij
streek (de via8) voor zijn'tnededinyer. -er,
m. (des -s, mrv. -s,) die strijkt ; bij slagers ,
priem, staal ; strijkhout; strijkijzer, persijzer.
—gei.do.plokpenning, strijkloon.-hoek,

m. hock van een vestingwerk, welke door eerie
gordijn,en eene der zijden van eene strijkweer,
van welke men de gordijn met het geschut
bestrijken kan , wordt gevormd.

—bout ,o.

bout om eene korenmaat , enz. of te strijken ;
lout om eenezeis, enz. te strijken,elders strik

geheeten, —ijzer,o. ijzer, waarvan strijkstems zich bedienen om linnen glad te strijken. —ing,vr, (mrv.-en.) -instrument,

o. snaarttrig, dat met een' strijkstok wordt bespeeld. —kalk, m. nit katksteen gebrande
kalk; wit- of pleisterkalk, tegenstelling van
metselkalk. —lap , rn. lap , waarop men
ietsafstrijkt. —leder, —leer, o. leer ,
waarop men een scheermes, enz. strijkt.
—lijn y r. verdedigingslijn. —lint o.
band of lint, waarmee vrouwen het opgestreken haar vasthinde.n. —plank , y r s eene
plank , waarop men linnet" strijkt. —riem,
m. strijkleer. —set, o. (des -s, men. -s,)
smeersel , liniment —Steen, m. wetsteen;

oliesteen. —ster,, y r. (mrv. -s,) die linnen
strij kt. —stok in. stok , waarmede eene
maat wordt afgestreken ; fig. Er blifft te reel
can de meat en den strijkstok hangen, zij ,
door wier Iranden het gaat , cigenen zich te
veel daarvan toe. *-, stok , waarmede strijkinstrumenten bespeetd worden. —tafel,
y r. tafel , waarop men linnen strijkt. —woeten , o. w. met EL, (ik strijkvoet , enz.,) hem.telings met de voeten achteruit strijken ten
teeke'i van onderdanigheid , een strijkvoetje
makers; vlejen , mooipraten. -voetje,
o. enkel in : Een strijkvoetje maken strijkvoeten. —vuur 4 0. kruisvuur. —weer,
yr. een vestingholwerk welks beide zijden
met de daaraan palende gordijnen den strijkhock vortnen. --werk, o. werk eerier
strijkster. —zwaveltje, o. lucifer.
Strik, m. (des -s, mrv. -ken,) ijzer- of koperdraad , enz, met een oogje waardoor het
andere einde gestoken wordt Een Karen

strik. Hazen en lijsters in strikken vangen ;
fig. valstrik , middel om iemand te verstrikken : Men spande hem strikken.
leis voor
jagthonden ; sebuifirtmop : Maak hem een'
fraaijen strik aan de das.*-, lint, dat in den
vorm van een , of nicer schniftimoopen saamgehecht is: Een fraaije zijden strik. *-, een
juweelen versiersel in den vorm von ecn'zijden
strik: Een diamanten strik *-, o. in sommige streken, strijk bout om eerie zeis, enz. mee
te seherpen. —je o (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van strik ; van bier : Striljes en
ktvikies, zieli.wikje. —ken , h. w tot

een' strik of sehuifkuoop binders; Gij met

—

Stri

881 —
Nitro()

stront.—ig, (-er, -st, ) b y. vol stront ;fig. wan
het lint strikken , niet knoopen. striksweinig waarde : Er strontig afkomen, teleurwijze viechten of knoopen : Mijn doehtertje
stelling ondervinden. —Jager, m. eene
her ft reeds twee paar moijes gestrikt.
soort van meeuwen , die eene andere soort y er*-, in een' strik vangen : Men strikt hazes,
volgt, tot deze ham. ' along loost , welke door
li,jsters , enz. —Hs , vr, strikswijze gede vervolgers worth opgegeten. —je o. (des
vormde lis. —pen , —pin , yr. pen ,
-s, mrv. -s,) verkleinw. van stront; inzonderh.
waarmede men strikt. —rede yr. verzweertje op het oogtid, weegscheet. —Jongstrikkende redo. —snoer, o. strikswijze
en , m„ gemeene jongen. —kar, yr. drekge% °rind snoer. —swijze, by. en bw, op
kar • fi g . Door eene strontkar overreden
de wijze van een' strik.
worden , door een' onbeduidend' mensch beStrikit,(-er, -st.)bv.en bw.naauwkeurig: Eene
leedigd worden. —keret m. gemeene
strikte opvolging der wet. Strikt genomen.
kerel.—kever, m. drekkever. —meid
*-, naauwgezet , streng Een strikt bevel,
yr. strontdeerne. —pot , m. pot , waarin
leven. —elijk, bw. —heid , yr.
men zijn gevoeg doet. —schop,-schuP,
vraag ors iemand te verStrikvraag ,
vr. drekschop. - vent, m. strontkerel.
strikken of in de war te brengen. -werk,o.
—vlieg, yr. drekvlieg. —vogel, m.
titripmeid, yr. meisje of vrouw,, die tahak
zekere Vogel aan de Kaap,die op krengen aast.
stri k t, —peling m. (des -s,) gestripte
— w ij o. gemeen wijf'. -NV isj e wastabak. —pen, b,w. van de stelen afstroopen:
je o. benzeling. —zaak, y r. heuzeling.
Tobak strippen.*-, slaan , strips geven. —s,
—zak m. strontjongen ; strontvent.
yr. gemeenz. enkel in : remand strips geven,
hem slaan , inzonderh. met dunne roeden of Stroo, o. (des -s,) de halmen van bet uitgedorsehte koren: Bind het stroo aanbossen.
eene zweep: Hij heeft strips gehad. Als hij
Op stroo slapen o fig. Op stroo liggen , een
ire huffs komt , zal hij strips krijgen. -ster,
reeds afirlegd lijk zijn. Een mannetje van
yr. (mrv. -s,) stripmeid, —zolder, m.
stroo een zwak mannetje, dat weinig tegen7o1der , waar de tahak worth gestript.
weer bieden kati.'p-, dorm halmen van andere
mirateir (-ver, -st,) bv. en bw. niet glijdend,
veld y ruchten Wij krijgen sneer stroo dan
te,;endeel van glad : Het slot is :0 °0 ; fig.
boonen. 4-, (we. strooijen,) stroohalm :
koel , onvriendelijk lemand stroef ontGeef me]. een stroo ; fig Een lang stroo,
vangen , bejegenen. Die man is altijdeven
een( lunge pijp. lemand geen stroo (niets)
strop —heid Yr.
it, den weg leggen. Het seheelde maar een
*Strainp m. (des -s, mrv. -en,) stronk van
stroo breetite , bijkans niets. Hij laat zich aan
boom of struik. —elen o. w. met 11. ,
een stroo binden,met een stroo trekken, hij is
wanneer de • voortduring , en met Z. ,
ligt over te halen. Sprw. 1k tact mij can
mill eer de plaatsverandering bedoeld wordt,
geen stroo binden, zoo lang er tonic te best ikelen. -elig, (-er,-st,) by. vol strompen;
komen is , ik laat mij niet zoo H ilt overhalen.
maarop men ligt strompelen
*-„ dakstroo, dekstroo, dak. —band, m..
Mtrosak m. (des -s, wry. -en,) de stain of
band van stroo. —bed , 0. stroomatras.
het onderste van verscheidene plant gewassen,
-binder , m. -bindster, vr.-bioem,
b. v. van kool salade , boomen. —elen,
yr. van stroo gemaakte bloom ; papierzie Strompelen.—elvoeten, o. w.
Moen' . —boitking, in. iu stroa gepakte
wet H., (ik stronkelvoet , enz.) stronkelen.
bokkiug. —bos m. —boter, vr. boter
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
van koeijen , die met stroo gevoederd worden.
strouk.
—bu stadel, —dab. o. strooijen dak.
Strout m. (des -s, inrv. -en.) laag wooed,
—dek „ o. tick van stroo. —dekker,
opeerigehoopte afgang, waarvan zich een
m. die gebonwen met stroo dekt. -rakkel,
mensch of Bier in Bens onttast , gerneenl.
y r. —flesch , vr, met stroo omwonden of
stronthoop : Trap niet in dien stront.
omylochten fleseli. --;eel , by. en o. dat
drek , gong : Er ligt stront op het pad.
de gele Heir van stroo heeft. —halm ,
Sprw. Er is stront can den knikker,, er
een stroo. handelaar, m. —hoed ,
scliiiilt cenig kwaad neuter. Hoe sneer men
m. strooijen hoed. —huisie o. -hut ,
den stront roert , hoe meer hij stinkt, om
yr. —ijen , onverb. bv. van stroo. o. w.
die zaak niet erger te maken , zal men wel
met H., eon strooijen bed voor paarden of
doers , er van te zwijgen. Stront voor dank
ander vee spreiien. *-, b. w. van strooijing
krijgen, met ondank heloond worden ; fig.
voorzien : De paarden strooijen. *-, met
onaangenaambeid Moak toch geese stront,
louvers , palm , bloemen enz. bestrooijen :
Wat heb ik met dien stront noodig ? te maDe bruidrgom en de bruid strooijen. Den
ker' ? ijdelheid , nietigheid : Het is maar
doer met zand strooijen. girds en
stront. —achtig by. naar stront geberwaarts werpen : Zanikoren op den akker
lijkende. —deers , deren , y r. een
strooijen. De landlieden strooijen zand op
scheldwoord gemeene deren. —erig,
de:, vl'ser.
Bloemen op den wog- strooijen.
zieStronlig. —hoop m, stront , hoop
14

I 11

— 882 —

Stro

Sir()

SWiker over de rijst strooijen. Strooi wat
peper en tout op of over het vleesch.
Geld onder het yolk strooijen. Wanneer
de straten glad zijn, strooit men er vaak
zand op. Stroni nimmer zand op brieven.
Mest strooijen , over den akker yerspreiden.
Sprvv. Rozen voor de varkens of zwijnen
strooijen , leering en aan onvatbare , of
gunstbewijzen aan onwaardige voorwerpen
verspillen ; fig. Zijn geld strooijen, nutteloos
verkwisten, hie[ en daar I gen valleo :
Gij hebt haver op de trap gestrooid.-ijing,
yr. (mrv. -en,) het strooijen ; strooisel.
—ijonker, m. die eene bruid strooit.
zeker gewas. —ilepel, in.
lope! , waarmede men suiker strooit,
o. mandje , waaruit men eene
braid strooit. —imeisje o. meisje , dat
eene braid strooit. —ipenning m, een
dier penningen, Welke bij sommige gelegenheden onder het yolk worden gestrooid.
sel, o. (des as,nirv. -s,) strooijing voor paarden , eta. --inter ' vr. (mrv. -s,) die
st rooit. —isuiker, vr. poeijersuiker ;
suikererwten , enz. , die men op den weg der
bruid strooit. --jonker 9 in. sehimpnaarn
landjon ker.
voor
Strook, m. (des -s, nirv. -en,) reep , die ergens wordt afgesneden ; inzonderh. garen
strook aan de mutsen van sommige vrouwen :
Een garen strook.
Strookap, vr. kap van stroo ; snort van
stroJhoed.
Strooken , b. w. streelen , strijken , aaijen,
vleijen. 0. w. met II., overeen komen of
stemmen: Dat strookt niet met uw gezegde
van gisteren. —ing, Yr.
*Strookleur , yr. kleur van droo l; stroo.
—kleurig 9 by. stroogeel. —knoop
m. knoop van stroo. —lid, o. strooijen
deksel.
Stroom, m. (des -s, mrv. -en,) de toestand
van ecn vloe,jend ligehaarn , wanneer bet
stroomt: Den stroom des waters keeren. Er
gaat een sterke stroom. Tegen den stroom
opvaren. Met den stroom afzakken. Voor
den stroom afdrijven. Den stroom dood
(tegen den stroein up) zeilen ; fig. De stroom
des tij ds , zijn sneile voortgang. De stroom
der algemeene denkwijze. l even den stroom
opwerken , zich tegen wederstand verzetten.
Den stroom, volgen, met den grooten hoop
mededoen.*-,sterke beweging yell een gedeelte der hieht ; stroomend water ; groote rivier:
De Rijn, de Donau en andere Duitsche
stroomen ; fig. Een stroom (vloed) van
woorden. Een stroom van yolk, eene groote
menigte.*-, wijde riviermond of zeeboezem,
in tegenstell. van de aangrenzende haven: Het
schip ligt reeds op den stroom, buiten de
haven. Een sehip op stroom brengen.
groote menigte vocht: Een stroom van water,

—i-

van tranen. Stroomen bloeds. —achtig
by. naar cm' stroom gelijkende.
Stroomat, Yrs mat van stroo. —matras,
yr.
Stroombed 9 o. bedding eerier rivier. —eling, m. soort van kleinen baring in de
Bothnisehe golf. —en , o. w. met H., wanneer de voortduring, en met Z., wanneer de
plaatsverandering bedoeld wordt, in groote
hoeveelheid en met stielheid voortvloeijen :
Dezerivier stroomt to A. in zee. De Donau
stroomt van 't westen naar het oosten. Het
water stroomt over den dijk ; Er
stroomde een vloed van woorden uit zijn'
mond. Er zal bloed stroomen. Het yolk
stroomt naar de markt. -- gebied, o.
uitgestrektheid van een , stroom. —god m .
riviergod. -godes,-godin,vr.stroomnimf. -ing, yr. (mrv. -en.) -knit , m.
stroombed. —innagd, —nimf, yr.
waternimf. —pje o (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van stroom. —rijk (-er. -st,) by.
rijk in stroomen of rivieren. swijze bw.
in stroomen. —vink, in. storaizwaluw.
—visch m. riviervisch. —water , o.
loopend water , rivierwater.
Stroop
(des -s, ntrv. -en,) bet stroopen
een rootzilehtige aanval: De vijanden deden
verseheidene stroopen in den orntrek.
Stroop, yr. (mrv. -open,) bet dikke bruine
vocht, dat nit de suikerbrooden lekt,keukenstroop : De meeste kinderen houden van
stroop. Men bereidt ook stroop nit appels ,
mangelwortels , enz. 4-, inzoIlderh. afkooksel
van menigerlei planten , bloemen en vruchten , dat, met suiker gemengd , daardoor zoet
en tot de dikte van honig gernaakt wordt:
De apothekers bereiden eene menigte stropen. —achtig, be. naar stroop gelijkende.
Stroopbende vr. betide stroopende soldaten. —en, h. w. over de oppervlakte van
een lig ehaarn trekken en wet zoodanig, dat de
vroeger bedekte oppervlakte hierdoor van
hotgene men er aftrekt, ontbloot wordt : .Het
eel van een' aal , van een' hags stvoopen , d.
i. bet vet in zijn gebeel later en het er omgekeerd (het bintienste buiten) afhalen; met zinverzetting : Een' Naas stroopen. lemand de
kousen van de voeten , het hemdvan het lijj
stroopen ; fig. [mallet het vet over den nek
stroopen, hem aan den bedelstaf brengen.
trekker : De routs over de oogen stroopen.
Het vet van den ringer stroopen ; lig. met
geweld [semen, rooven : Hij heejt dat gestroopt. Men stroopt alles, wat slechts med.,
gevoerd kan worden. Op 's rid' ands grondgebied stroopen. op eene ongeoorloolde
wijze jagen of visschen : Zld stroopen winter
en zomer. Die Naas is yestroopt, dewijl de
jayt geeindigd is. —er, m. (des -s, mrv.
-s,) roover : De stroopers haalden elken day
het zee uit de weide.
die jaagt of vise!it

zonder
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verlof: De stroopers worden tegenhet op.*-, inzonderh. koord , Welke de betil
om den hals des misdadigers slaat, als hij
woordig niet meer zoo hard gestraft, als
vroeger. —erij y r. (mrv. -en,) het stroohem zal ophangen , of waaraan men zich
pen ; strooptegt.
zelf ophangt : lemand met den strop strafStroopijp vr. schalmei.
fen ; fig. Hij dingt 'war den strop ,
Strooping , vr. (mrv.-en,) het stroopen.
draait zijn' eige:t' strop , hij dine Haar de
galg. liij is den strop niet waard , hij is
Stroopje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
soort van halsdeksel
stroop ; inzonderh. glas jenever met stroop
een erge dengniet.
Jan , geef mij een stroopje. Hij gei:ruikt
in latere tijden vaak met een basterdwoord
te veel stroopjes. —kan 9 y r. tan voor of
co/ p;eheetere Waal is mijn strop (col)?
met stroop.
trekker boven aan eerie laars : Trek de stroppen niet van de laarzen. *-, in de scheepv.
Stroopkons, yr. rolkous.
een kort tows zonder eitide , een van touw
''.Strooplekker, enz., zie Strooplikgemaakte ringWelke door splitsing ontstaan
her , enz. —lepel m. lepel , waarmee
stroop wordt geschept. —likker, m.,
is: De stroopen der ankerringen. —das , yr.
das , welke in den nek met eerie gesp wortt
—Ilikster,5 vr. die stroop likt of gaarne
vastgemaakt , strop. —gesp
m. gesp
likt.
eener stropdas. —je o. (des -s, mrv. -s,)
Stroopliast, m, lust tot stroopen of rooven:
verkleinw. van strop. —touw, o, scheepsw.,
Stroopmond in. met stroop besmeerde
mond: Ben' strooprnond hebben. *-, m. en yr.
zie Strop.
degetie, wiens mond met stroop hesmeerd is. Strot m. (des -s, nice. -len,) bet boveneinde
van den slokdarm en de loeht pijp , de gorgel;
*Stroopnagel 5 m . taainagel , nijdnagel.
Stroopnest 9 o. plaats , waar stroopers zich
fig.Een' goeden strot hebben,eene doordringelide stem hebben. --ader, vr. -klapje,
verschuilen.
m. klep op de
Stroopneuson. met stroop besmeerde neust
0., —klep,vr.,
strop. —tenhoofd, o. bosrenste van den
Een' stroopneus hebben,den neus met stroop
strot , larynx.
besrneerd liebben.
m. en yr. degene, wiens
Hems met stroop hesmeerd is.
Struif, yr. (mrv. -ven, l een eijergebak. Sprw.
Stroopparti , ye. par tij stroopende soldaMen moet geene struif orn een ei bederven ,
ten ; strooptogt.
men moet aan Been ding iets oothouden ,
Strooppot, ru. pot voor of met stroop.
"twelk daartoe noodzakelijk
Friesland,
Strooptogt , rn. togt van stroopende soldapannekoek. je , o. (des -s, mrv. -s,) verten: L'en' strooptoyt in eeneprovincie doen.
kleinw, van struif.
De geheek troep kwam op een' strooptogt Struik in, (des -s, mrr. -en.) cen plantom '1 levee.
gewas met een' houtachtigeo sironk ,
waaruit onderseheidene takken opschieten,
Stroopton, yr. ton met of voor stroop.
—from — troin gnel , vr . trom met of
heestergewas : Door hey:e ,t en struiken loovoor stroop, vat,o. vat met of voor stroop.
stronk : Snijd die tool van Naar'
pen.
--ware' , yr. wale! , die met stroop worth
struik ; fig. doch weinig meer in gebruik,
gegeten , sponwwafel.
stamboom, stam. —achtig , by. -bosela,
Stroopzucht , yr. groote strooplust.
o. kreupelbosch. —elaar, in. (des -s, mrv.
Strootje, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
-s,) elaarster, vr. (ram -s,) die struisteen des aanstoots,
van stroo, kleine stroohalm:Er zat een strookelt. —elhlok , o.
tje voor de opening ; fig. Strootje trekker ,
zwarigheid. —elen, a. w. met Z. , op zijn'
eene zaak beslisseti met strootjes of stokweb met de voeten tegen iets stooten of
jes van origelijke lengie, N4aarhij het kortste
onverwachts in een gat of kin' trapper): lk
strootje of stokje verliest.
struikelde over cell.' steen en viel. Dit paard
halm van eerie
struikelt yedurig.Sprw. Er is geen paard zoo
grassoort, waaraan men zich bedient, mu eene
goed , of het struikelt wel eens , niemand
Goudsche pijp door te sicken Mijne pijp is
verstopt , f ee f mij een strootje.', als : Een
is zoo volmaakt , of hij begaat wel cens cen'
zich aati iets ergeren : Men bestroolje bokking, zeker getal in stroo gewikmisslag ;
kelde bokkingen. —wisch , yr. incengehoort over zulke taken niet te struikelen.*--,
draaid stroo om te wisseben : Met eene stroomet EI. , een' geringen misslag begaan.
wiseh afre,gen. g ene stroowisch inlets stop—eling , yr. (wry. -en,) let straikelen ;
pen. Sprw. Ilij is Icier op eene stroowisch
misslag , vergrijp. --rooven , o. w.
komen aandrijven , teen hij bier kwarn ,
, (ik struikroof , enz.) fangs openhare
met
was hij een arme dromnrel. —zak m.
wegen rooven. —roover , m. —roovemet stroo gevulde zak , stroomatras.
rij, vr. het rooven langs de openbare wegen.
Strop , m. (des -s, mre. -pen,) koord of strik ,
rijswaard. —winde , vr.
—waard ,
welks eerie einde een oog vormt dat over het
een plantgewas , soort van winde ,
anderc daardoor gestokenc einde henen Straus on. (van den -, natl. -en,) naam van
stroopt: 'Skier een' strop (touw)om en Irijsch 1 den grootsten alter vogelen.
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tidruls , yr. cernis , loodwit, —dotje , 0.

Stuk

aandoening: Zij kreeg stuip op stuip. Het
kind stiert aan de stuipen. *-, gril : Dat was
strniszakjc.
weder eene stuip van haar. —achtig, bv.
Strnisei , 0. ei van den struisvogel.
--boom, rn. boom, %%elks blade!, hij de
Struisen , bv. met struis poeijeren.
Struisgra g , —kruid , o. pen kruid
minste aanraking incen krimpen , mimosa.
—je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
ayrostis. —mees , yr. gekuifde mees.
stuip;inzo:rderh.van kinderen: De kleine lijdt
—nest , o. —veer yr. —vleu.gel ,
vreeselijk aan de stuipjes. --trekking,
m. —vogel , m. struis.
yr. stuipachtige beweging of awakening.
StruiszakJe , o. zakje met struis.
Stun m (des -s, rnrv. -en,) het stuit :
Struweel, m. (des -s, mrv. -en,) struwel.
ring den bal met den eersten stint. s -, yr.
Struwel, in. (des -s,mrr. -en,) struikgewas,
(mrv.—cu,) het uiterste van het aehterdeel
heestergewas. —tje , o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw, vau strnwel,
des ligehaams : De stuit ran een' rogel.*-,in
Fries!. snort van languerpig broodje , elders
Studeerjaar o. jaar,, waarin men op
stout of stoete geheeten. —been , 0. been,
eerie hoogeschool , enz. studeert. —jas , m.
—kamer , yr. —lamp, y r. --pet, m.
hetwelk de stuit vomit. —en , a. w. met Z.,
—stoel , m.
tegen jets aanbotsen met een' stout waarop
, yr. —tijd , m.
een tegenstoot volgt : Terug slider,. stuiten
—vertrek, o. werk , 0.
en term springer). Bet karretje stuitle tegen
Student , m. (des -s, rnrv. -en,) die aan eene
den muur ;
IVergens voor stuiten. Niet
hoogeschool , ens. studeert, of de lessen van
veel stuiten zich mrsdragen. *-. 1). w. tegeneen' hoogleeraar bijwoont. —endragt yr.
houden: lernandin tijit' loop stuiten. Dat
-engrap , vr. —enkleeding, yr.
stuitmij , dat verhindert mij ; ook : dat hin—enkoffiehnis , 0. —enleven , o.
dent mij, mishaagt mij grootelijks. Zie ook
-enmaal , o. —enpartij , yr. - enGebod.*-, in bet kolven , zie Opstuipet , m. —ensocieteit, y r. --enterten. —er, m. (des -s, mrv. -s,) die stuit,
fel, y r. —envereeniging , y r. —je ,
tegenhouder; stuitknikker.
o. (des -s. rnrv. -s,) verkleinw. van strident.
o. (des
-s,) verkleinw. van stuiter. —e—schap , o. (des -s,) bet student zijn.
ren , o. w. met H., met stuiters spelen,
Studereu, b. en o. w. met 11. , zieh op de
—ertje, o. (des s, mrv. -s,) verkleinw. van
wetensehappen teeleggen : De of In de reg- i
stuiter. —lug, y r. —je, o. (des -s, nice,
ten stude'ren. Zijn zoon rnoet stude'ren . •-•
-s,) verkleinw, van stuit. —knikker, m.
lets naauwkcnrig onderzoeken ; zich er op
zekere soort van groote knikkers , stuiter.
toeleggen , zich tot lets voorhereiden : Onze
—stuli o. stuk vleesch van ofmet de stuit.
pridikant studeers weinig. Op eene predk
—wind. m.hevige rukwind.
studeren ; fig. peinzen. tie ook Gestn.Stuiveling. m (des -s,) hevroren turf. - en,
deerd.
ongel. 0. w. met Z.. (ik stool. gestoven ,) als
Studie, yr. (mrv. - 44,) naarstigheid ,
stof wegvliegen: Het rand stnift ntij in de
derh, in het onderzoek van eene wetenschap :
oogen ; fig. Het is gestoven , gevlogen,
Een man ran studie , een p,estudeerd of
wept niet, waar hij gestoven of
weg.
geleerd man.
voorbereiding van zich zelgevlogen is , waar hij gebleven is, wat er van
yen tot eene redevoering , in het ontwerpen
hem geworden is. Itij stoof uit het huis ,
var eene teekening. enz. ; oelening in eene
verliet het in alter 61.
met H., stof verwekwetenscbap aan eerie hoogesehool : Op studie
liggen.
ken : Gij rnoet zoo niet stuiven. De wol
op/et: lets met studie doen.
stuift. De weg stoof geweldig. , onpers. w.
—beeld, o. —w erk , o.
met H., als : Het stuift , er verheft zich stof.
Staag , (-ger, -st,) bv, en bw, onbuigzaam, stiji,
—er, m. (des -s, mrv. -s,) die veel geraas
onverzettelijk : Een stugge knaap. Een slug
maakt ; vroeger naam eener zilvermunt ter
gemoed ;fig. Bet sing gesteente. -Reid, yr.
waarde van 5 centen , soms nog wel gegeven
Stulfaarde, yr. losse aarde, b. v. teclaarde,
aan het tegenwoordige vijf-centstukje ; fig.
veenaarde, enz. —meel o. fijn meel , dat
Zij bezit een' mooijen stuiver , een wool
wegstuift; bet bevrnehtende meet der mantlestuivertje , zij is rijk,
erbrief, m,
lijke bloemen. —wol yr. molligheid op de
schuldbrief, die nit stuivergelden spruit,
zaden van sommige plantgewassen. - zaad,o.
—ergeld, o. toelage of korting van een' of
bevruchtend meet . stuifmeel. —zand, o.
meer stuivers op den gulden. - erkruid, o.
fijn zand,dat bij de minste beweging der lucht
ertje, o. (des -s, wry.
penningkruid,
verstuift. zwam yr, soort van padde-s,) verkleinw, van stuiver; fig. zie Stuiver.
stoel , wolfsveest , bovist.
Stuik, y r. het stuiken. —en, b. w. (druiven) Stuk, o. (des -s, mrv. -ken,) gedeelte van iets ,
brok : In of elan stukken slaan , snijden ,
in eene mand been en weer schudden , om er
hakken, houwen,werpen , gooijen ,vallen,
sap to laten uitloopen. —mand y r.
waarvoor men in het dagelijksche verkeer
yr. (mrv. -en,) verwringing van een
dikwijls zegt : Stuk slaan ,sniiden, enz. Een
bgehaarnsdeel door ziekelijke of zinnelijke
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Stuk
stuk brood , papier,, bout, vleesch , karts.
Een stuk (eind) wogs. Een stuk lands. Een
stuk worst ; fig. gemeenz.: Een stuk van een'
schoenmaker,, tooneelspeler ens. d. om
minachting nit te drukkeir,een onbeduidende
schoenrnaker, tooneelspeler, enz. grooter
of kleiner gedeelte van een boekwerk: Zes
stulken voraten een deel. Mij ontbreekt het
tweede stuk van het derde deel. *-, van
onstoffelijke dingen, gedeelte, onderdeel.
artikel , punt: In het stuk van godsdienst.
Van stuk tot stukrerhalen opgeven, ontleden , onderzoeken.*-, een bijzonder ding, zoo
als het sevens andere gelijksoortige dingen
bestaat:Die appels kosten een' cent het sink.
Op of Bij het stuk werken , d. i niet in dagof week loon. Een stuk geld. Is dit Pruisische
stuk bier gangbaar ? Men bood hem een
braaf stuk geld ; fig. een aardig sommetje;
van bier: Een sink of tien kersen gemeenz.
omstreeks tien kersen. Een sink ties
eijeren. Dertien sinks (niet stukken) koeijen, ossen ,paarden.*- , een zeker getal ellen
(faker' , linnen , enz.),dat als een geheel nit de
fabrieken wordt afgeleverd: Mij n buurman
ontving eergisteren verscheidene stukken
Laken. Linnen bij het sink verkoopen.
een der grootste wijnvaten : Er zijn een paar
hoepels van dat stuk gesprongen. *-, hoeveelheid wijn , die cep stuk bevat: Zes
stukken wijn. kanon, enz. ook : Sink
geschut. Illetalen stukken. Een schip van
vier en zestig stukken. *-, een der poppetjes , waarmede men op het schaakbord
speelt : Er zijn twee stukken weg, het
eene of andere voortbrengsel van een' kun.
stenaar,, sebilder, enz.: Er wend gisteren
een heerlijk stukgespeeld; zie

stuk Schilderstuk, Tooneelstuk , ens. elk bedrijf, daad : Dat
was een stout stuk.*., de zaak , die iemand
behandelt , onderwerp, loch enkel fig. in: Op
zijn stuk letten. Zijn stuk verstaan. Van
zijn auk raken. Iemand van stuk brengen.
Voet bij 't stuk brengen , zich hij zijn onderwerp bepalen. Voet bij 1t stuk houden , op
den dour hij 't behandelde onderwevp blijven.
Stiff op zijn stuk staan of blijven staan ,
zijn opzet halsstarrig doordrijven. bewijsstuk , berigtschrift : Het is bij de stukken
gebleken. Zijn al de stukken in orde ? *-,
in sommige kaartspelen , de koning en de
koningin . de hoer en de vrouw,, inzonderh.
van troef. —goederen o. mrv. goederen in afzonderlijke pakken , kisten , ens.
.—je , o. (des mrv. -s,) verkleinw. van
stuk; 3emeenz.: Van stukje tot beetje. in alle
bijzonderheden, —kool, yr. steenkool in
groote brokken. —swijze, bw. ten deele
bij het stuk : Stukswejze verkoopen , d. i.
bij geheele stukken ; ook : bij enkele stukken,
niet bij :dozijnen enz.
stuk voor stuk.

Stun
—vat, o. groot wijnvat , sta. —werk ,
o. werk bij het stuk. —werker, rn.
iemand , die hij het sulk werkt.

Stulp , yr. (mil Y. -en.) stolp ; hut, boerenwooing , vooral wanneer ski niet groot is.

—en, zie Stelpen. —je, o. (des -s, wry.
-s,) verkleinw. van stulp . — kooi , vr.
kooi , waaronder men kiiikens heeft. —s.
wijze, bw. hij wijze van stuTp.
Stumper,, tn. (des -s. wry . -s ) broddelaar,
bloed , sukkelaar , sukkel , dommerik; arme
drommel. —achtig, (-er, -st.) by. en bw.
erbarmelijk-acistigheid,vr.-tjeo. (des
-s, tnr/. . -s,) verkleinw. van sturnper,
—werk, o. knoeiwerk.
Stiaren, 1). w. voorwaarts doen gaan , en
van hier : zenden . doen toekomen : lk cal
it morgen het bock , de meid , de tijding
sturen. lemand on eene boodschap sturen .
waarhij in het dagelijksche leven om vaak
wordt uitgelaten : lk heb de meld eene boodschap gestuurd.*-, bestnren: ilij stuurt den
wagen , het schip , zijn' loop. *-, o. w. met
El , een schip sturen. —ing, yr.
Stitt, In. (des -s, sure. -ten,) steunsel , waar rnede lets geschraagd of overeinde gehouden
worth. : lk lieb een , stut onder het dak laten
zetten ; rig. een persoon of zaak . waardoor
iemaild staande wordt gehouden : Align steun
en stut in tegenspoed . —je, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van stut; fig. iStutjes draaijen , zetten of loo pen , de school of kerk
verznimen. —set, v. (des -s, mrv. -s,) stut.
—ten, b.w.met stutten sehragen: Die schuur
wag wet gestut worden. Een' muur stutten;
fig. oirdersteurien : Eene zaak met zijn gezag stutten.*-, o. w. met U., stutjes draaijen.
Stour, o (des -s, mrv. -urea.) roer van een
schip: Aan het stuur ziiten of staan; fig. Aan
het stuur van lets zitten , icts besturen. Het
stuur kwijt zijn , in een' radeloozen toestand
verkeeren. Over stuur , (in somige streken,)
in verwarriug, aangedaan. Moeder was
zeer over stuur. Breng het huishouden niet
over stuur. Over stun,. gaan , raken , te
loon gaan , noodeloos verspild worden. Daar
is niets aan over stuur , verloren.
--boom, m. —boord, o. de regterzijde van het schip , wanneer men van het
roer naar den voorsteven ziet : Over stuurboord wenden, d. i. regtsaf; fig. remand van
stuurboord naar bakboord(lier-en derwaarts)
zenden. —boordswacht , yr. —1a,s-

tig, zie Achterlastig. —lieden,
—luiden , —lui, m. Inry , van stuurman. —mat, o. mat van het roer. -man,
m. (mrv. -lieden, -linden, -1,1;0 degene , die
inzonderh• met bet sturen van een schip belast is. Sprw. De beste stuurlui staan aan
wal , die met eerie zaak niets te doen heeft ,
weet best , hoe men ze behandelen moet.

—manschap, o.

(des -s,)

—mans-
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Igniz

Stuu

y r. de kunst van den stunrman ,
kunst om cen schip te sturen. —mansmaat m. onderstuurman. —plecht,

kunst,

vr. achterste vlocr of bedding van een schip.

Stuursch (-er -ste,) by. en hw. barsch,
onvriendelijk : Eezz stuursch gelaat. Een
stuursc1z mensal . gezigt. —held, yr.
Stuurstoel,rn. plaats aan het roer. -stok,
m. stuurhoom.
*Stuw,, yr. (wry. -en.) snort van waterkeering. —azje vr. al wat dient om iets vast
te stuwen : Dit bout za1 tot stuwazje dienen.
—en , b. w. digt opeen dirwen ; (de
lading) behoorlijk verdeelen en vast samenpakken ; ophouden , den doorloop stuiten
Het water stuwen. —er m. (des -5, mrv.
-s.) —ling, yr.
Suf, (-fer, -st,) hv. bedwelmd , zwak van
hersenen verkindscht : 1k werd suf van
dat gedruisch. Ietnand sufmaken. -faard,
m. (des -5, mrv. -s.) suffer. —fen, o. w. met
H. , zwak van hersenen of verkindscht zijn.
—fer --fend m. (des -s, mrv. -s.)
—ferij, —Hug, yr. bet suffen , toestand van een' verkindschte. --Reid yr.
, yr. (mry -s.)
Suiker, yr. (mrv. een wezenlijk zout van
een' aangenamen zoeten smaak , dat men nit
het plantenrijk, doch hoofdzakelijk uit het
suikerriet verkrijgt : Suiker koken , d. i.
haar door koken en verdere behandeling nit
bet suikerriet verkriten. Zoo zoet als suiker.
Witte of bruine suiker P fosse sulker.
soort van sniker : DP snikers ryzen in prijs.
*-, met suiker omkleede amandelen enz. ;
in de scheikunde , zie Loodsuiker, enz.
—achtig , (-er, -st.) by. dat naar suiker
gelijkt of smaakt. —allorn m. in NoordAmerika soort van aborn , welks sap eene
voortreffelijke suiker oplevert. —al Lain,
In. akin in den vorrn van kleine strikerbroodjes. —appel, m. vrucht van den
suikerappelboom ; suikerzoete appel ; appel
van suiker. —appelboom , m. zekere
boom in Oost- en West-India.
ker,, m. die van suiker allerlei gehak
en snoeperij vervaardigt. —bakkerij
yr. het bakken van suikergoed ; bakkerij van
den sill kerbakker. —bakkersdoehter,
yr. —bakkersjongen m. —bah-

smaak. --brood, o. brood van sniker :
marsererkoeht honderd suikerbrooden.
pein. —deeg o. deeg voor suikergebak.
—doos y r. —ei, yr. in het dagelijksche
leven en onder de geringere Standen hijna
nitsluitend, zie Cichorei . ert
—erwet —erwt, yr. soort van strikerzoete erwt of petal; een ertvormig snikerballetje. g-ast m. zekere mot, die inzonderh.
op suiker aast. —gebak, —goed, o. allerlei gehak van suiker. —handel m.
—huis, suikerraffinaderij. —ig (-er,
-st,) by. vol suiker. —last , yr. —koek
m, _koker m. die de suiker nit het riet
kookt; raffinadeur.-kokerij,vr. -kookster vr. --repel m. strooilepel voor
sulker. —lepeltje, o. eijerlepeltje, theelepeltje. —meloen m. soort van zoeten
drogen meloen. --nines, o. soort van stomp
mes, waarmede suikerbrooden tot kleine
stnkken worden gebraeht. —molen m.
molen ter verbrijzeling van het suikerriet.
—mommetje, o. een spel , blindemannetje. —netel, yr. witte netel, melkbloem.
—papier,o. (blaauw) zwaar papier,waarin
de suikerbrooden worden gepakt. —peer ,
yr. naam van onderscheidene suikerzoete
peren ; peer van suiker. --pent, yr. zoete
peal. —popje o. popje van suiker; doekje
met suiker, waarop men een kind laat zurgen. —plantazje, y r. plantazje van suikerriet. —pot , m. pot , waaarin men de
striker heel t ; pot, waarin de suikerbrooden
worden gevormd of de kandij tot kristallen
schiet. —raffinaderij,vr. bet raffineren
van striker ; inrigting ter raffinering der
striker. —raffinadeur, m. die suiker
raffineert ; cigenaar eener suikerraffinaderij.
—rasp , yr. —riet o. eene grasplant .die
in de warme !widen van Amerika en in de 0 Indien te falls behoort en de bekende suiker
oplever t —schaar yr. cen gereedschap
om kandijsurker te breken. smaak m.
—stof vr. in onderscheidene gewasson die
stof, waaruit men suiker bereiden kart.
—strooijer , m. strooilepel —tang,
yr. soort van tangctje,waarmedesuikerklompes worden aanp,.evat. —ton , yr. —vat ,
o. —vogeltje o. soort van boomkruipertje. —wijn , m. gesuikerde wijn. —wortell m. zekere plant. —zoet, by. zoet als

j

kersknecht, m.-bakkersoven,m.
suiker ; honigzoet, vleijend. —zuur,
—bakhersvrouw, yr. -bakkersby. met suikerzunr Yvrbonden.*-,u. een eigenweduw,, yr. —bakikerswerk o.
aardig znur,, dat uit de striker wordt yen----bakkerswinkel , m. -bakkerskregen.
zoon, o. soort van kokinje.
—berk, m. in Noord-Amerika eene soort Sullen, b.w. langs bet strand visschen met

een sleepnet , welks cinders ieder door cen
van zwarten berk , nit welks sap men suiker
o.
paard worden getrokken ; fig. slepen.
bereidt. —beschuit, yr. gesuikerde bemet H., leuteren , talmen.
schuit. — boom, m. boom, nit welks sap
men suiker bereidt. —boon , yr. een gehak Suizebolien, o. w. met II., (ik suizebol ,
enz.„) door een' slag of stoot aan het hoofd
van suiker dat naar eene boon gelijkt ; soort
zoodanig bedwelmd worden , dat men daarin
van kleine knipboon van ecn' voortrellelijkcn
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Suka
cene suizing ontwaart en begirt te duizelen.
—elen, o. w. met IL, bedwelmd of duizeby.
lig worden of zijn; suizen.
suizelend, —elfin; yr. —en,
o. w. met H., zacht suizelen: Het water begird
te suizen. Bet suist mij in de ooren. Men
hoort geenwindje suizen. —ig,bv. suizend,
ruischend. —ing, VI'. (trtrv. -en,) het suizen.
Sukade , y r. geconfij te schil van citroen ,
meloen, enz. —ekoek, tn. —ig by. dat
Haar sukade smaakt.
Sukkel, rn. (des -s, mrv.-s,) het sukkelen ,
als: fig. Jan den sukkel zijn, zijn' tijd in
kroegen , enz. slijten. .4an den sukkelgaan,
sukkelaar. aar,
aan den zwier gaau.
in. (des -s, rnrv. —aarster,vr. (mrv.
-s,) die met zijn werk niet goed voortkan.
—achtig (-er, -st,) by. ziekelijk. -arij,
yr. het sukkelen , het traag of langzaam
vorderen. —en o. w. met H., ziekelijk zijn,
kwijneo ; fig. traag in idrie hewegingen zijn,
langzaam vorderen , leuteren: Dat week
, met allerlei tegeitspoesukkelt geweldig
den te kampen bebben : Op zee sukkelen.
een kommervol Leven leiden. *-, met Z.,
langzaam en met moeite ergens been gaan
Hij is laat naar huis gesukkeld. — ing ,
y r. zickelijkheid ; fig. leuteren, talmene
—partij , yr., —werk o. langzaam
voortgaand werk ; fig. hoe is het met de
zieke? — Zij vordert weinig , ik vrees dat
het sukkelwerk zal worden, d. eerie otigeste/dheid van langen dour.
Sul, in. (des -s, mrv. -len,) een doodgoed
mensch , met wien men doer " kan wat men
wil: Een goede sul. *-, halve gek mensch
van zwakke verstandelijke vcrmogerts.-a,chtig (-er, -st,) by. en bw. doodgoed; eeuvou

T aal
brengen , does zwijgen : Eel' kind snssen,
door wiegen, schomrnelen , zingen , enz. in
zekeren toestand brengen. Zij sust het kind
in slaap ; fig. In sham sussen , van alle nadenken beroeyen , in slaap wiegen, zorgeloos
maken. —sing , yr.
Swisent, m. (des -s,) soort van Virginischen
tabak , hetzij mn te rooken of on er karotten
van te maker,.
Syllabe yr. (mrv. -n,) lettergreep.
Synagoge yr. (nary. -ri,) yergaderphats
der Joden ter godsdienstoefening.
*Synode , yr. (mrv.
zekere kerkelijke
vergadering.
Syntaxis Yr. woordvoeging.
Syring, yr. (ntrv. -en,) —e , (mrv. een
fraai bloeijende heester of boom van widerscheidene soorten : De Spaansche syriug.
bloern of bloesern der syring : Het kind
vroeg om een pace syringen. —ebla,d, o.
—ebloesesn, nt. —ebooan tn. —eo. —elucht , vr. —estruik
m. —etak m. —etijd, m.
T.

T . , de twintigste letter van het alphabet en de
zestiende vain de medeklinkers. — Zij is erne
taudletter, behoort tot de scherpe medeklinkers en is verwant met de zachte d, waarin
zij in de uitspraak overgaat , als zij onmiddellijk door b of . d.geyolgd wordt: Kultbeen,vaatdoek , hij zit boven, de lucid doorklieven.
4c,vr. (Jury. -'s,) de imam der letter : Er zips
eigennamen die op twee t's eindigen.
T' y erkorting van te, zic Te.
'T, verkorting van het , zie Het
Taai , (-jer, -st,) by. zoodanig gesteld, dat
het zich getnakkehj k laat rekken en buigen
zonder te breken : Taai ijzer , kora , pile,
--achtigheid NT.
slijrn.*, bard, vast , aaneenhangend : Taai
Sulfer o. (des -s,) zwavel. -achtig, by.
vieesch.*-, onverslutelij k, sterk: Taal taken,
-balsem, m. —damp, m. —en, b w.
linnen ; fig. E en taai levee hebbera. Dat
zwavelen. —Aim, yr. en o. —1u.cht, yr.
dier is zeer taai. Hij is taaider, dean ik ver—reuk m. —stank , in.
moedde, Zich taai houden , niet ligt toe—wortel, tn. naain van een gewas.
ge ‘ en. e'en taai edrald , een geduld, dat
Sullebaan, Yr. glijbaan , inzonderh. wanniet Ligt ophoudt. "-, in verdere tiguur, niet
neer zij afhellend en vain neergetrapte sneeuw
aarne geyende, gierig , yasthoudend: Hij is
is. —len , o. w. met H., op cene sullebaan
taxi, is een taaije voyel , men kan hem
glijden.
Met ligt bewegen , orn iets tegeyen. —achSullen , I). vv, laag w. voor den gek houden.
tig bv.cenyiszins taai. —held, yr. taai—letje 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
ji8heid. —jaard , m. (des -s, mrv. -s,)
zie Sulachtig.
van sul.
taaije y oga —igheid vr. --nagel
Sultan , m. (des -s, mrv, -s,) koning vorst,
in. nijdnagel , dwatignagel.
opperhoord , regeerder ; ire 't gebruik
Turksche keizer. —a , Yr. (inn% - 7 s,) naam Vaak , yr. (rnr;.- rake,,,) taks , gezet
werk : ls owe tank of ? Iemand tank geven.
van de grootste vaartuigen Inj de Turkel'. -e,
—je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
vr. (mrv. -n,) sultanin. —ijn. m. (des -s,
taak. —werk , o. gezet werk.
inrv. -en,) eerie 'I'urksche goudmunt van 4
tot 5 gulden. —in , yr. (mrv. -Hen,) Bade Taal,yr (mrv. talen.)het gesprokene: lentand
taal en antwoord seven , tot hem spreken
van den sultan.
en behoorlijk antwoorden. Hij saf tan!
Sumak , zie Small, yr.
Hoch teeken,hij sprak Hoch bewoog zich , men
Sus , tussehenw. tot aatibeveling van stilte:
hoorde niets van hem. Geese taal waardig
Sus !sus ! zij komt. —sect, b, w, tot stilte
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Taal

m. taalvitter. —zifterij, vr.—ziftster,
y r. —zonde 9 vr. fig. groote taalfout.
Taan , yr. gemalen eek ; run : Zoo peel als
eerie teen. —bloem , yr. naam cener
plant. –ketel, m. –kleur, yr.
–kleurig, b y . –kring , m., -rand,
o. zonneweg.
Taarling, enz. , zie Teerling , enz.
Taart , yr. (mrv. -en,) een gebak van boterdeeg. Sprw. Daar heb ik van de taart gegeten , gehad , dat heeft mij veel gekost ; ook:
daar heb ik een geducht pak slagen gehad.
—bakker , m. —deep, o. —ebakher, m.—je , o. (des -s, ram -s,) verkleinw. vac taart. —koek, m. —pan, yr.
Taats , yr. (mrv. -en,) metalen pin in cen'
tot. —je , o. (de s -s, mrv. -s,) verkleinw,
van taats. —toll, m.
Tabak. m. (des -s, mrv. -ken,) cen Amerikaansch , doch ook naar Europa overgebrachte plant , welker gedroogde bladen ,
behalve tot rooken , kaanwen of snuiven ,
tot verschillende einden gebruikt worden :
Tabak verbouwen , planten. Tabak rooken ,
knauwen , snuiven ; Sprw, Dat is andere
tabak den knaster,, dat is iets van eene geheel
andere tiatuur. — sakker, m. — sasela,
vr. –sblad , 0. –sbuil , m.–sdoos,
yr. –seest,m.–sfabriek, y r. –shandel, m. –shandelaar, m.
koopman in tabak. —shandelaarster,
vr. —skerver, m. —skerverij , yr.
—skistje , o. kistje, waarin men tabak
tot dagelijkseh gebrmk heeft en waaruit men
zijne pijp stopt. —sklisteer, yr.
klisteer van tabaksrook. —skomfoor,„
0. komfoor,, waarin men vuur 'weft om de
m. --spijp aan te steken.
lkoopster,, y r. —stand, o. land,
waaarop tabak wordt verbouwd. —siu.cht,
yr. —sman, m. tabaksverkover. —smannetje, o. verkleinw. van tabaksman;
inzonderh. beeldje met eene pijp in den mood
voor een' tabakswinkel ; fig. dwergje. —spapier . o. papier, waarin men tabak
pakt , tabakszak ; fig. gemeen papier, koffiepapier. — sroll , y r, rol tabak. —spijp,
yr.—spejpvisch, m. zie Trompetvisch, -ssehuur, yr. droogsebuor voor
t abak. –splant, Yr. –spiantazje,
y r. –splanter, m.–spilanterij, yr.
–spruim, y r. pruim. –sreulk, m.
yr. –srook,m.–sspinner ,
m. —sspinnerij, yr. – sstank , m.

zijn , Been antwoord verdienen, *-, spraakverrnogen : Wel ter taalzijn , goed spreken.
*-, wijze van spreken : Zijne taalwas vloeiiend. *-, degezamclijke woorden, met welke
een aantal menschen hunne denkbeelden aan
elkander plegen mede te deelen: leder sprak
in zijne eigene taal. De Engelsche en de
Fransche tad. Levende talon , die nog gesproken worden. Bet .Hebreeuwsch is eene
doode taal , wordt nict meer gesproken. *-,
verschillende teekenen , waardoor men zijne
gewaarwordingen te kennen geeft : De teal
der oven , der vingeren. *-, de klanken ,
door welke dieren hunne gewaarwordingen
Intel) : De taal der honden , der vogelen ;
fig, De teal der natuur. —bederver,
In , —bederfeter, yr. die eene taal bederft , haar slecht sprcekt. —bock, o.
bock, waarin eene taal geleerd wordt. —eigen , o. eigendommelijkheid eener taal :
Re! Geldersche taaleigen. —feil,-fout,
yr. font tegen de regelen eener taal. —gebouw , o. samenstel eener taal, —gebrek, 0. gebrek eerier taal ; taalfout.
—grand, m, grond eener taal. —kenner , m. die eene of meer talen kent.
-kennis, Yr. kennis van eene of meer talen.
—Ikenster, vr. —kunde , yr. taalkennis. —hundig , bv. en bw. in de taalkunde bedreven ; tot de taalkunde betrekkelijk ; volgens de regelen der taal. —kundige , m. en yr. (des -s, mrv. -n,) die taalkunde bezit , in eene of meer talen bedrey en is. —leeraar , m. taalmeester. -lieden , m. mrv. zie graalanan.-man,
zie Taalsman. –matig , bv, en bw.
overeenkomstig de taal. —meester , m.
die eene of meer talen onderwijst. — minnaar , m. liefhebber van taalocfening.
—onderrigt , —....onderwijs, o. onderwijs in de taal of in talen.–onder or ij-

zer , m., —onderwijzeres,

—skooper,

yr.

die in eene olmeer talen onderwijst. —regel , rn, regel eener taal. —regter , m.
relater in bet stuk van talen, —regterschap, 0. —rijk , (-er, -st.) by. welsprekend. —schikking, yr. schikking
der %worrier, in eene taal , constructie. —slieden, m. mrv. , zie Taalsman.
—sman, m. (mrv. -lieden,) tolk , vertaler, —sprelier, m. advocaat of procureur , die iemands zaak voor (Tile regtbank
verdedigt. 'tak , m. tak of nitsprnitsel
eener hoofdtaal. —teeken, o. ieeken ,
waarvan men zich , behalve de let ters , hij bet
schrijven eener taal bedient. —vitster,
yr. , —vitter , m. die op de taal van
icmand vit. —vitterij,yr.—vorscher,
m. iemand , welke den oorsprong , de sawnstoning , de regelen , enz. der taal navorseht.
---wet , y r. --liv oestheid , V r grove
I,f lompe taalfout, barbarismus. —zifter ,

–srol. ,

m. –ssteel , m. –sstof, U. –sstoppertje, o. –soak, o- –svat , o.
– sveld , o. –sverkooper, m. -swater, o. –swinkel. m. – swiakelier, m. –swinhelierster, NT.
—szak . m sierlijke zak • waarin me!)
tabak bij zieli daagt : peperhuis voor tabak :
i

Tabakszal,ken plakken,
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Tabbaard, rn. (des -s, mrv. -err ; ) fang
staatsiekleed ; inzonderh, het lange staatsiekleed van regters en pleitbezorgers: Lieden
van den tabbaard; fig. de regtersen pleitbezorgers zelven. –lijf, o. –zoom , m.
Tabberd , rn., zie Tabbaard ; fig.
gemeenz. fernand op den tabberd komen of
Hem wat op den tabberd geven , hem afrossen.
Tabernakel, in. (des -s, mrv. -s,-en,)
tent, hut , veldhut. Sprw. Ergens tabernakelen bouwen , zie Tabernakelen.* - ,
inzwiderh, de stichtshut der MozaIsche eeredienst. *-, in bet N. Testament , bet toekornstige verblijf der gezaligden: De eeuwige
tabernakelen. ligehaam ; gemeenz.
lemand op zijn tabernakel komen, hem wat
op zijn' tabernakel geven, heal afrossen.
—en, o. w. met , gemeenz. vertoeven:
Hij zal er niet bang tabernakelen.
Tabijn,o. (des -s,mrv. -en,) eene digte gewaterde zijden stof. —en , onverb. by. —wever , rn. _weverij yr.
Ileachtiv, telw. acht tientallen : Tachtig
man. Vier en tachtig gulden. Zij kwarnen
met hun tachtigen. o. (van bet mrv.
-en,) getal tachtig: Vier tachtigen. *-, yr.
(mrv. -en.) getalmerk taelitig (80). —er,
rn. (des -s, mrv. -s,) man van tachtig jaar;
sehip van taehtig stukkeu ; wiju van 1780;
wry), die tachtig jaar oud is. —jarig , by.
tachtig jaar oud ; dat taelitig jaar drilla of
geduard heeft: De tachtigjarige oorlog.
—naaal, bw. tachtig keer. —ste, bv.
rangsehikk. getal van taehtig : De een en
tachtigste. *-,o. tachtigste deel,zie 'Berate
—stekalf, bv. negen en zeventig en een
half: Tachtigstehalve gulden.. —voud
• taelitigmaal genomen getal. —voudig
be. taelitigmaal genomen. —werf , bw.
taebtignmal.
Fare. -fen.) naam der allerligtT air o. (des
stof. —fen, onverb. by.
ste
Tafel , ti r. (fire. -s, -en.) vlak bord : De
w,--!ten der twanlf tafelen; fig. hetgene op
zirlk eene tale' ;esehreven is ; een kort
overtigt : De tafel (opgave) van den inhoud.
Ben chronologische tafel. *-, disch Eene
roade „vierkante ovale , neirslaande , ult.
trekkende tafel. Eene tafel met verlengstukken. Ity zat aan de tafel te schrijven. De
tafel des Heeren , de naehtmaalstafel. Aan de
tafel (bet nachtmaal) gaan. De tafel van
een' Ideermaker. inzonderh. eettakl : "Ian
of Over tafel, terwijl men aan, tafel zit. Aan
to fel gaan , zitten. Van tafel gaan. Het eten
op tafel brengen ; Tafel houden. Open
tafel houden, waar ieder kan aanzitten. Wij
hebben eene goede tafel , eten er goed. Van
tafelen bed scheiden , zie Scheiden.
personen,die aan eene tafel eten : De gansche
tafel schrik te.*-, geregt , opdissching;

Tafel
waaraan eene vergadering zit: Ms ter tafil
(op het tapijt) brengen. Ter tafel komen ,
aan de vergadering voorgesteld worden.
--Appel, ni. dessertappel. —baai yr.
naam eener baai aan den voet des Tafclbergs.
–bediener, m. –bediening , yr.
–bedienster y r. –bet y r. tafelseliel. --berg, m. aan de Kaap de Goede
[loop, naam van eery' berg , welke dus geheeten werd , omdat hij van boven sehier even
vlak als cone tale! is. —beschuit, yr.
tegenstell. van ketikenbesehuit , scheepsbeschuit, enz.; ziodanige besehuit, die bij een
out bijt,enz. wordt opgezet.—bezem,m.fig.
tafelschuirner. —bier, o. bier voor de tafe!;
dun bier. —blad o. het bovenste cener
tafel blad ter vergrooting cener tale! ; eene
plant. —boekje, o. een sehrijfboekje , dat uit tafeletten bestaat. —bord,
o eetbord. —broeder,, —broer,
dischgenoot fig. tafelselimmer. —dans ,
m. eerie zotternij , die in 1853 mcnig hoold
op hol braelit, ja zelfs kundige lieden misleidde. –dekken, o. –dekker,
–dekster , yr. –dieuaar, m.
—doek m. disehdoek. —en , o. w.
met EL, aan talc! zitten : Lang tafelen. - et,
o. (des -s, mrv. -ten,) gekalkt blaadje papier
ofperkement , of dun ivoren plaatje, waarop
met een stiftje wordt gesehreven Ben boekje , dat uit tafelen bestaat, wordt tafelboekie geheeten. — etje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van tafelet. —gast, toevallige
gast aan tafel ; geregelde post aan tafel, cornmeasaal. —geld, o. geld, dat aan sommige
bookie ambtenaren tot goedmaking van de
buitengewone kosten blurrier tafel wordt
toegelegd:Onze minister 711. verlanp,de gem
tafelgeld. —gemeenschap , y r. het
samen tafelen. —genoot , m. en y r. disehgenoot. —gereedschap o. hetgene tot
het dekken der tafel noodig is. —geregt,
o. spijsgeregt. —gespreli,o. disehgesprek.
—gezel, nr. disehgenoot. —gezelschap , o. —goed , o. tafellaken ea
servetten, tafellinnen. —houder, ,
—houdster , yr. die eene opeubare tafel
houdt. —kleed , o. k Iced , dat totsieraad ,
enz. over eerie tafel wordt gelegd.-knecht,
knectit achter de tale!. —koekje , o.
zeker hard vierkant srnakelijk koekje dat
inzonderh. te Deventer wordt gebakken.
—komfoor, o. komfoor ter verwarmina
der spijzen op tale!. —kout , m. disehgesprek. —lade, y r. lade wider bet blad
eener gewone tafel. —taken, o. Eritrea
kleed dat over de eettafel worth gelegd.
—lamp , yr. staan le lamp , die op tafel
cetlepel.
wordt genet. —lepel,
ken , o. tafelsehuimen. —likker, w.
tafelsehuimer. — kkerij , y r. —likster,
y r. --linnen, o. tafelgoed. —manage,
112
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Tafel
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van takel.
©. mandje ter berging van het tafelgereed—touw , o. —tuig , —werk , o.
sehap,iuzonderh. messen, vorken,enz.-mes,
takelazje.
o. mes , dat aan tafel wordt gebruikt, om bet
vleesch te snijden , enz. —muziek , vr. Takkebos , m. bos sa'amgebonden takken ,
elders rijzebos geheeten. —keling, m.
innziek achter de tale!. —peer,vr. dessert(des -s, mrv. ..en,) voe,e1, die nog niet vliegen
peer. —pood,m. pool ecner tafel.-praat,
kan, doch slechts van tak tct tak springt.
m. tafelgesprek. — praeht,vr. tafelweelde.
--I-en, b. w. van takken voorzien, doch
—rand . ni. rand eeuer tafel.—rede ,vr.
enkel in 't verl. deelw., zie Getakt.*-, van
tafelgesprek. --ring, in, een breede hoepel
takken berooven; aan een' tak ophangen ;
van metaal, enz. dies men op de tafel zet , om
nittakken.*-, o. w. met H., takken krijgen.
een' schotel,etiz. daarop te plaatsen. -sehel,
—kig , (-er, -st,) by. yol takken. —kigyr. sehel ., die op de talel wordt gezet.
heid , yr. —Enos, o. een slag van mos.
-schraag, vr. —schnimen, o.
—schuliner,, m. panlikker. —sehui- Taks , vr. (mrv. -en,) taak.
merij , yr. —selinimster,, vr. -ser- 4 1Irak.s , m. (van den -, mrv. -en,) verbasterd
(lloogd. , Awns ,)
van
dos
voor
vies , o. stet vaatwerk , dat op tale! wordt
dashond, soort van honden met kromme
gebrnikt. —spel, o. tafelmuziek. -sprei,
beenen , die men op de dassejagt gebruikt.
yr. tafelkleed. —stoel , fn. kinderstoel ,
--blond, m.
waaraan van voren een !dein tafeltje bevestigd
is. —tijd , m. etenstijd. —tje, 0. (des -s, Tall, o. (des -s, mrv. -len,) getal : Bij het tal
verkoopen. Zonder tal, ontelbaar,, talloos.'-,
mrv. -s,) vet kleinw. van tale'. -vermaak,
van haringen, twee honderd.
0 —vork , vr. eetvork. —vreugd , vr.
—vriend, m. east ; tafelschuimer. Talen , o. w. met H., vrageu : Om lets talon.
*--, meer of rninder sterk verlangen : IN tacit
_vriendin. vr.—weelde, vr.-wijn,
erniet near, bij toont er seen verlangen naar.
rn. hate wijn, diem men over tafel drink t.
Bet kind taalt niet naar de moeder, toont
—ziiver,, o. zilver,, dat aan tafel wordt
geen verlangen naar haar.
gehruikt.
Tafereet , o. (des -s, mrv. -en,) houten Talent , o. (des -s, mrv. -en,; bij de ouden ,
zekerc ongeliike hoeveelheid good of zilver ,
bord, waarop lets gcschilderd wordt : a De
waarvan de waarde niet kan bepaald worden;
gees: onsehilderbaar op doe , of tafereel.»
fig. hegaafdheid : Zen talent begraven , vain
*-,sehilderij,lig.schilderaclitige beschrijving:
zijne begaaldheid seen gebruik waken. Zijn
1VARBURTON heeft meesterlijke tafereekn
talent op woeker stellen , er alle motielijke
van Egypte en Syrie geleverd. —tie, o.
voordeelen van zoeken te trekken. Een man
(des -s, mrv. •-s,) verkleinw. van tafercel.
van telent , van talenten, van groote talenTalfea, onverb. by. van tar.
ten. —je , o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw.
Tagent, o. (des -s, mrv. -en.) wippertje aan
van talent. —rijk , ....V01 , bv. die groote
een klavier.enz., hetwelk de snaar doet trillen.
talenten bezit.
—je, o. (des -s, MIT. -s,) verkleinw. van
tagent. —maker , m. —rooster, rn. graihout , 0. sekloofd brandhout,dat hij het
tal kan verkocht wordcri : Brent' een paar
—tongetje , 0. —werh , o. —Avertalhouten.
ker,, Err,
Tau. , m. (des --s, mrv. -ken,) een stevig uit- Valle , yr. (mrv. -ii u.) gestalte ; fig. Het is
eene tulle van eene rroow , d. i. eene vrouw
spruitsel van eere boornstam : Die boomen
van eerie schoone gestalte.
spreiden hunne takken ver uit. Spew. Van
den hak op den tak springen, zie Ha,k; fig. wane, vr. (mre. -fen,) scheepsw. een hijschtwig, hetwelk tit een blok met eene schijf en
lets met world en tak uitroeijen , d. i.
Mt een blok met twee sAiijven bestaat.
gelled cu al. *-, ziklelingseh uitspruitsel aan
--hack, tn.
liertshorens , koraalgewassen , enz. ; kleine
rivier , die in eene grootcre valt ; gedeelte van Tanen , b. w. van eene talie voorzien ; met
eene talie ophijschen.
een'berg,dat zich ter zi:ple uitbreidt; seslacht,
dat nit een' gerneenschappelijken stain is Taliereep , rn. dun touw , hetwelk dient
om een ander touw te spanner', sehenkelst
voortgesproteu : De tak der Bourbons. *-,
m. mrv.
mrv. takken , aanbeijem.
Take', in. (des -s, mrv.-s,) scheepsw. katrol Waling, enz., zie Teling , m. , enz.
met bet daardoor loopende touw ; touwwerk, Talk , y r. ongel of hard vet van slagtbeesten,
waarvan men veelal kaarsen maakt ; talksteen.
met hetwelk de goederen in en uit een schip
—boom , m. in Sina , een boompje, welks
worden geheschen...-azje, vr. al de take's;
al bet touwwerk van een schip. —blok .; o.
vrucht in eene harde schil zaadkorrels ter
grootte van erwten bevat , welke met liagel—en, b. w. van bet rwodige touwwerk voorwitte talk orngcvcn zijn en met was en
zien ; met cell' takel ophijschen. —garen,
lijnolie vermengd, tot kaarsen dienen kunuen.
©. --rank, In. —ing , yr. (mrv. -en,)het
—kaars, yr. —sneer, o.7.steen,
takelen i takeliaje. —meester,, En. -tje,
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'rand
m. eene steensoort, die mar vet gelijkt.-vat,
0. —vet, o.
Talletter , y r. letter , waardoor cen getal
wordt aangeduid , 1). v. M (1000), V (5).
—lijk , enkel in ontallijk. —loos, (-zer,
-ste ,) by. ontelbaar,, zeer talrijk , moeijelijk te
teller] : Eentalloos heir.
Talm , m. en yr. (des -s, mrv. -en,) talmachtig mensch : Zij is eene regte talm. aelatig, (-er, -st,) b y . en bw. genegen tot talmen,
langzaam , leuterend , traag. —aehtigheid , y r. —en , o. W. met H., dralen ,
leuteren , sammelen : Gij moet niet zoo talmen. —er , in. (des -s,) talm. —erii, vr.
getalm.
Talmerk , o. tal letter.
Talmster, y r. (mrv. -s,) talm.
Talmud, m. (des -s,) bij de liedendaagsehe
Joden,een wetboek,betwelk saftmgesteld is uit
een oud werk (mischna) en verklaringen op
dat werk (gemara). —isch , by. van of in
den Talmud. —1st, m. (van den -, mrv. -en.)
aanhanger or leeraar van den Talmud.
Talrijk , (-er, -st,) by rijk in getal : Een der
talrijkste legers. —heid , vr.
Tam, (-mer, -st,) by. aan het bedwang ,
waarin onze huisdieren !even , onderworpen
en gewoon , getemd , tegenstell. van wild :
Tamme schapen , duiven , eenden. Een tans
paard verschilt aanmerkelijk van een mak
paard; fig. soms van menschen , toegevend,
gedwee , mak , handelbaar : Ilij zal wet
tarnmer worden.*-,van pianten,aangekweekt,
veredeld: Een tanzrne wijnstok , kastanjeboom.
liramarinde,vr. tamarindeboom;
de vruclit van den tarnarindebuom:inge/e0e
tamarinde. —boom , m. in 0.-I. enz. een
groote bourn, nit het zaad van welks
yruchten men een rnerg verkrijgt, (fat als
geneesmiddel,kruiderij, etiz. gebruiktwordt.
o. —bosch, 0. —loot', 0.

—merg, o. —tak , m. —vrucht , yr.
—wortel , m.
o.
Tamarisk, yr. (nay. -en,) in de warme
tanden van Europa een heestergewas met
specerijachtigen bast en wortels. —bast,

tn. —baom , rn. rn. —wortel , m.
Tamboer, vr.(mr v. -en,) trammel, rn.
(des -s, mrv. -en,) trommelslager. —eerraam , vr. en G. soort van bordunrraam.
—era, o. w. met H., trornmelen, dock weinig
gebruik. ; fig. Op jets tanrboeren, sterk en
met luide woorden op iets aandringen. —éren ,b. en o. w. met H., op bet tamboereerraam vervaardigen. —ijn, y r. een speeltuig,
dat uit een' met een' Breeden, met een kalfsyel bespannen, hoepel en rinkels bestaat,
rinkelbom, —ijntje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van tamboerijn. —majoor , m.
opperste der tamboers, welke over hen be ti

bevel voert en hun de seinen geeft.
Iramborkin, enz., zie Tiamboerijn,
enz.
Tamelijk, bv, en bw. middelmatig, redelijk : Een tamelijke prijs. Tamelijk goed
war. —elijkheid, y r. —en , zie He-

tamen.
Tamheid , ntigheid vr. het tam
zijn.
*Tamper,(-der, -st,)bv.in sommige streken,
zunraelitig. —heid , yr.
Tand , m. (des -s, men. -en,) cen der harde
beentjes, die, aan het kakebeen van menschen
en vele dieren vastgehecht , tot bijten, scheuren , kaauwen , enz. dienen : Tanden krijgeN,
wisselen. Valsche of Ingezette tanden.
Schoone tanden of Een' schoonen mond met
tanden hebben. Een losse, aanyestokene ,
afgebroken tand. Met de tanden klapperen,
klappertanden. Op de tanden knarsen. De
tanden reinigen, stoken , zie oak *token. De tanden vallen hem nit. Dit
paard is van den tend, teekent niet meet.
Sprw. Liggen de handen , zoo liggen de
tanden , die niet werkt , heeft niet te eten.
Bet goat van den handin den tend, zoo dra
het verdiend is , wordt bet verteerd ; fig.
Met hand en land vasthouden , verdedigen,
bet niet gemakkelijk opgeven. Tot aan (le
tanden (sterk) verschanst liggen. De tanden
laten zien , laten blinken eene moedige
bonding aannemen. Haar op de tanden
hebben, van eene vrouw,, de ondervinding en
den rimed van een' man hebben. Het gebit
op de tanden nemen , van paarden , naar
gees' teugel luisteren doorgaan. lets op
zijne tanden nemen, lets met kracht andernemen. Met large tanden eten , zonder
smaak eten. Het water loopt om de
tanden , ik watertand word flaauw van den
hanger. Bet water loopt er rnij van onz de
tanden , ik hunker of smacht er naar. Met
den mond vol tanden staart , besebroomd
err verlegen zijn ; Been woord durven spreken.
Iemand aan den tand voelen , hem toetsen.
De tanden doen hem niet longer zeer,,
bij is reeds Lang flood. «De tand des tijds is
door onderdom versleten , » zie Inlouterweek reeds voor het derde eencr ecuw ,
om aan te duiden, dat die figu ur niet racer
gebruikelijk is, en echter komt zij bij Neder-

landsche schrijvers nog gedurig voor. van
andere dingen , die naar tanden gelijken :
De leaden van een rad , een' kern , eene
hark , eene egge. Tanden in lets waken,
snijden , zagen. breuk in het scherp van
cen mes : Er zijn tanden in uw mes.
—arts m. tandmeester. — balsem
m. balsem voor de tanden. —been, o.
kakebeen —blik, m. bet tandblikken.
—blikken
W. met H., (ik tandblik ,
enz.,) bliktanden; —borstal, m. berstel
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krijgen. Men zou hoar met geene tang aanter reiniging der tanden. —brasem, m.
vatten, zij is zeer baveloos en morsig. Zij
tandvisch. —eloos , (-zer, -ste,) b y . die
is eene tang , eene regte tang, eene leeks.
weinig of geene tanden bceft : Eene tande*.-, naam van onderscheideneandere werktuilooze best. —en, b. w. van tanden voorgen , die met eene kenkentang eenige overzien : Eene zaag tanden. —ekalk, m.
eenkomst hebben , b. v. de tang van cent'
---enra, vr, —estoker, m. pennetje ,
vroedmeester, van een' tandmeester, enz.
waarmeede tanden worden gereinigd. —eZie Ig nigtang, Nijptang, Trektrekken, o. nittrekken van (bedorven)
tang, enz. (Tangent, enz. , zie Tatanden. —etrekker, m. —laol, o.
gent , enz.) —etje, o (des •s, mrv. -s,)
tandkas.' —holte, yr. —hoorn,
verkleinw. van tang.
--Koren, m. zceschelp, die naar ecu' tand
gelijkt ; dier in die scheip. —ig, (-er, -s ) Tanig, (-er, -st,) by. taankleurig.
lw. van tanden voorzien. —je , o. (des -s, Taning, yr. het tanen ; eklips.
mrv. -s,) verkleinw. van tand ; inzonderh. aan Tap, m. (des -s, mrv. -pen,) bet tappen : Bier
bij den tap verkoopen , d. i. van het vat.
een raadje en aan kant. —Las, y r. kas ,
Bet rat ligt op den tap, het is open gestoken
waarin de tand gevat is. —koraal, yr.
en men tapt cr van tijd tot tijd nit. Spew. IN
kunstkoraal , welke men de kinderen om betert als scharrebier op den tap , hij wordt
hangt , on) het doorbreken der tandjes te
van dag tot dag slechter. 1*-, Nit erktuip; om te
bevorderen. —koter, m. rnisschierr
tapper), lietzij kraan , deuvik of stop: Er
verouderd, tandestoker. —krnid, o. cm
steekteen tap in het vat. Sprw. De zeug is
gewas. —letter, y r. inzonderheid letter,
met den tap gaan loopen , het is met zijne
bij Welker uitspraak de tanden werkzaarn
tapperij gedaan. '"'-, tapgat ; wegens de gezip , b. v. d. t. —meester, m. arts ,
lijkheid met ceu' denvik , welke ten halve
welke in kwalen van den mond en de tanden
uit een vat steekt , van» eerier schroef; een
wordt geraadpleegd. —middel, o.
der cilindervormige uitstekken aan de zijde
—peuter, in. in vele streken , tandestoker.
van een sink geschut , waaraan het in de
—pan, yr. pijn in de tanden. Sommigen
of uit hangt;ecn der ronde metalen uiteinden
maker' onderscheid tusschen kiespijn en
van eene houten molenas: De pannen der
tandpijn. —panboom, m. een boom ,
affnit ziju te klein voor de tappen. Zijn de
die geacht wordt hulpmiddelen voor tandpijn
tappen al yesmeerd? *-. ijskegel: Er hang-en.
op te leveren. —panstillend, by.
dikke tappen aan het dak. *-, tapperij, zic
—panwortel, m. —pleister , yr.
Tapje.
—poeder, —poeijer, o. poeder tot
reiniging der tanden. —rad, o. getand rad. Tapeet,o. (des -s, trim -eten.) tapijt—sehilfer, y r. —selarabber, m. Tapgat, o. gat , waarin men den tap steekt.
— hnis ,o. tapperij.
—sehutjer, m. —swijze, by. en bw.
tandvormig. —tang, y r. tang , warmede Tapijt, o. (des -s, mrv. -en.) eene sierlijk
gewerkte stof, waarmede moron, vloeren ,
tanden worden getrokken. —trekken, o.
enz. worden bekleed:Er lag een Sinyrnaasch
—trekker, m. —val, y r. beenvij1
tapijt in de zaal. *-, tafelkleed , bijna enke!
bepaaldelijk voor tanden.—viscia, rn. zekere
in: Sprw. Jets op het tapij t (ter tafel)
visch , welke de ouden dentex noemden.
brengen, het tee overweging opperen.— be—vleesch, o. bet vleesch , dat beneden
hangsel,o muurtapijt. —draad, m.
om de tanden groeit. —vol , b y . vol tanden.
—fabrielk. rn. —fabrikant, m.
—vormig, b y . —werk, o. in de houwk.
—garen, o. —je, o (des -s, mrv. -s,)
tandvormige versierselen. —wortel, m.
verkleinw. van tapijt. —maker, rn.
y odel van een' tand ; eerie plant , welke naar
—naald, yr. —werk,o.-vverker,
de getandheid der wortels genoernd is,
—wever, m. die tapijt weeft.
—zweer, y r. zweer aan de tanden.
Tanen , b. w. met taan (run) bereiden. *-, Tapie, o.(des -s, mrr. -s,)verkleirrw. van tap;
inzonderhielletjeaan de tong aan den ingaug
o. w. met Z., van zon en maan , wanneer zij
der keel , kee!klep : Men neemt de huig ook
geel worden of verduisteren : De zon hegira
sours het tapje. *., tapperij; kroegje: Een
te tanen ; fig. donker worden.
tapie houclen. Spr. Een tappen is de laatste
Tang, y r. (mrv. -en,) een keukent nig , hetnering , wanneer men zich in geen ander
welk nit twee zich om eene stilt bewegende
bedrijf kan staande houden , rigt men eene
deelen bestaat en daartoe dient , our iets
kroeg op, neemt men zijne toevlugt tot eene
aan te vatten : Neem de kool met de tang uit
tapperij, —kan , y r. kan , waarin men eenig
het kornfoor. Iemand het vleesch met
vocbt tapt. -pan, yr. pan , waarin men een
gloeijende tangen van het lijf nijpen.
wait bij het tappen laat loopen ; pan , waarin
Sprw. Dat sluit of past als eene tang op een
een tap draait. —pelings, bw. alsof het
varken , er is verband noch slot in ; fig. Men
door een tapgat loopt: Tappelings (d.i. sterk)
kan 't er met geene tangen uit krijgen , men
loopen , stroomen. —pen, b. vr. laten uitkan , vat men doe, het niet uit hem of Naar
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tapt
vertappen:
dat naar tarw flelijkt. —balm, m.
loopen : Bier tappen.
o, w. met H. tapper zijn ,
o. —oogst, m. --zak, m. -zemelen,
bier en wiin.
yr. mrv.
erne kroeg houden. 1-Iij tapt niet coor
iedereen. —per m. (des -s, mrv. -s,) die Tas , m. (van den -, mrv. -sen .) hoop, inzontapt ; kroeghouder: Hoe veel tappers zijn
derh. van koren op bet veld ; boerenwoning,
die te gelijk met de stalling , schuur, bergbier? --perij, yr. (mrv. -en.) bet tapper);
kroeg:Eene tapperij doen,eene kroeg houden.
plaats voor koren , hooi , enz. onder een dak
—persnering , yr. tapperij. —persbegrepen is.
rn. winkel van ten' tapper ; rasa'. . yr. (mrv. tasschen ,) zak : In de
E en , tapperswinkel doen , houden,
tasch steken. "-, bent's, zie ook Beugeltapperij
rn. sleutel van een' tap,
Eene knappe tasch, eene flinke
tasch;
tappen.
wanneer bet een kraan is. —st er yr.
vrouw. Eene looze tasch , eene slimme Peeks.
(mrv. -s,) die tapt , zie Tapper. -toe ,
—je, o. (des -s, mrv. -s ) verkleinw. van
jeskruid , —kruid, o. hertasch,
vr. (mrv. -s,) getrommel, enz. ten teeken , dat
zich de suldaten naar hurt nachtverblijf
derstasch.
moeten begeven : lk hoor de taptoe reeds. Tassen , b. w. van veldgewas , aan hoopen
zetten : Alles op een' hoop tasten.
Tara, yr. (mrv,- ,s,) gewigt van een vat , enz.
waarin koopwaren gepakt zijn : De tara van Tast, m. (van den -,) enkel gebruikelijk in :
pond.
eene list thee bedraayt
Bij den tast, al tastende. —baar , (-der,
Tarantula, yr. (mrv. -'s, ) in Italie, in
-st,) b y . en bw. dat men taster] of voelen
het zuiden van Frankrijk , in onderscheidene
Eene tastbare leugen, eerie zeer
kan;
streken van Rusland , Perzie , enz. erne
grove. —elijk,(-er, -st,) by. en bw. lastbaar.
der grootste spinnen, aan Welker steek men
—en, b. w. aanraken voelen , grijpen:
eene razernij toeschrijft,die enkel door rnuziek
lemand den pols tasten, hem den pols
en dans wordt genezen. —beet, —steek,
voelen; fig. pogingen doen , om hen te doorgronden. Die leuyen kan men tasten en
m.
o.w. met H.,
Tararekening, y r. het afrekenen van
voelen , d. i Iigt bespeuren.
de hand uitstrekken om iets te voelen , te
het gewigt der kisten , enz. waarin jets
vinden of te grijpen: Hij tastte naar zijn'
gepakt is.
hoed. Iemand bij iets tasten voelen. Rig
Tarbot, vr. (mrv. -ten,) snort van vise! ' ,
Welke tot bet geslacht der karpers , betastte nrij op het hoofd. In iets tasten , de
Dieper in iets
boort. —aas, o. --je , o. (des -s, mrv. -s.)
hand in iets steken ;
verkleinw. van tarbot. --grant, yr. -kop.
tasten , naatiwkeuril l er onderzoeken. Sprw.
Als een blinde naafi' den wand fasten , als
,
m. —staart, m. —vangst , y r.
--er,
een blinde naar bet ei slam, , zie
vr. —visseber, m. —visscherij, yr.
rn. (des -s, nirv. -s.) —lag, yr.
Tarief, o. (des -s, mrv. -ven,) rekening in
den vorm eener lijst of tabel van de toilet) . Tateren, o. w. met H., stamelen , stotteren.
yr. —ewalen, b. en o. w.
die van onderscheidene koopwaren betaalcl
moeten worden; tafel van onderscheidene
met H., krom prates, stamelen.
andere berekeningen.
Taxis , rn. (van den -, mrr. -sen.) een bekende
boom of heester. —bind, o. —boom ,
*Tarn, enz. , zie Torn , enz.
m. laaag, — p eg , vr. —bout , o.
Tarra, enz. , zie Tara, enz
woriel , o.
_tak , m.
Tartaan , vr. (mrv. -anon.) zeker vaart nig in
de Middellandscbe Zee, weiks takelwerk nit Te voorz. dat nog , even als vroeger , den 3.
naamval regeert , terwij 1 het met der en den
een' mast met een Latijnsel, zeil bestaat ,
waarboven gemeenlijk nog cm topzijl is.
altijd tot ter en ten wordt samengetrokken ,
en den stand (kr rust aanduidt, inzonderheid
Tarten , h. w. nitdagen , trotseren Ik tart
your eivnimmet) van plaatsen waar bet een
u, datgij het doel Hij tart den bekwaaniste,
minder bepaald denkbeeld uitdrukt dart in:
dat hij het beter doe. —er, m. (des -s.
wiry. -s,) die tart.
Hij zroont te Am, terclam. IIij b ,eft te
huurd re bed
Vet") eene buitenplaats
Tarter, m. (des - s.) belsche afgrond der
liggen. Te huis zitten. Zie ook Ten en
onden, tartarns
ter vervanging van andere voorTartuffe, m. (des -s, mrv.-n,) huichelaar.
Ter.
-1, yr. (mrv.-s,) zekere stuifzwam , titans
zetsels Te (om) drieuur. Te (op)paschen.
veelal truffel geheeten.
Te.(in den) winter. Ter (naar de) kerk &ann..
Te (op het) water en te (op bet) land. Te
Tairmr , , y r. de beste snort van koren, weit :
gronde (naar den grond) gaan. Te velde (in
Poolsche tarwe. —aar, yr. —akker,
bet veld) trekken. Te (op het) paard stijm. —bier , o. —bouw . m. —grond ,
gen of klimmen. Te bier (naar een
m..—e, yr. tarw. —ebrood, o. —ekaf,
bierhuis) gaan. Te lick (naar eene begrafenis)
o. —emeel , o. —en, onverb. by. van
gaan. Te (op het) lijf komen, afrossen. Te
tarw : Tarwen meel. --estoppel , m.
water dienen. Te paard
knde dienen.
—estroo, 0. -- gram , o. snort van Bras,
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rijderi zitten. Te water vervoeren. Te
dringt en zich vol bloed znigt ; De land
water en te brood zitten , d. op water.en
zit vol teken.
brood. Te boek stellen. Te scheep varen. Teeken o. (des -s, mrv. -ens -s,) het beeld
_Hier lande. Bij ons te lande. Te
van iets : Het teeken des kruises , bet beeld
huis komen. Te (in het) werk stellen. Te
daarvan, ook wanneer men het slechts met
(met) ruur en te zwaard verwoesten.
den vinger in de !milt besehrijft. De twaalf
Te berge njzen. Zie verder itinnen,
teekenen van den clierenriem. Het teeken
Hoven , llituiten,neeg,Gader,
van den watennan. *-, cen zigtbaar of hoorGast, Geer, Gemoet,
baar,, in 't algemeen zinnuelijk cling, hetwelk
Itilulp Ituur, Reer, Koop,
bestemd is , om eene zekere voorstelling op
liust , Leen , Lieur, Met , itiet,
te wekken : Gesprokene woorden zij n hoorUnder Onpas Onregt, Oor,
bare , geschrevene zijn zigtbare teekenen
Pas , "b and, Itegt enz. voegw.
van onze gedrichten. Rene blozende kkur
tusschen twee werkwoorden waarvan bet
is niet altijd een teeken van gezondheid.
laatste in de onbepaalde wijs staat : Hij
R ij gal geen teeken van leren. De teekewenscht te vertrekken. .Het begun te regenen.
nen eener ziekte. Iernand een teeken met
, na cen zelfstandig of bijvoegelijk naamde trommel , met de trompet geven,
woord : Gereed te vertrekken. Gij hebt
dat in het oog valt, waaraan men dit of gene
vrijheid te komen. *-, na een voortzetsel:
wederkent: Een teeken in het boek maken.
Zonder hem gehoord te hebben. Zonder
Het paard een teeken op den hoef branden.
Naar te kennen. niet van cenig ander
De teekenen des aids , at datgene , waarin
woord voorafgegaan waardoor een verwijt ,
zich de geest des tijds opcnbaart. voormet bevreernding gepaard, wordt uitgedrukt
tecken : Men hield dit voor een slecht
.Haar dus te verlaten ; of sours waar bet
teeken. *-, wonder: Teekenen en wondedus gcbezigde werkwoord de plaats van een
rers.
gedenkteeken ; sein. —aap rn.
substantief vervangt : Roo vriend in den
zie .Akap. —aa,r, rn, (des -s, mrv. -s,
Stood te verlaten is eene schandelijke daad.
-wren,) —aarster y r. (mrv. -s,) die
Zie ook bw. dat voor bijvoegelijke
teekent ; die onderteekent. —behoefnaamwoorden en bijwoorden eene overmaat
ten , vr. mrv. hetgcne ecn teekenaar beaanduidt : Het paard is te dour, kost
boat um te teekenen. --boek o. bock ,
meer dan bet waard is. Gij komt te laat,
waarin men teekent ; bock met teekenvoorlater dan noodig was. Dat is te weinig
beelden. —doos Yr. duos met verwen en
minder dan verlangd wordt. Zie ook
andere teekenbehoeften. —en, b, en o. w.
met H. , de omtrekken en de dee!en van
411ree, m. teen , vroeger in gebruik (Levit.
een voorwerp door zigthare lijnen op eene
XIV. , 14.); thans nog in sommige streken ,
vlakte voorstellen : Leeren teekenen. Men
waar het meerv. teeen luidt , zie Teen.
teekent naar de natuur , ?mar voorbeelden ,
Weeder, (-der, -st,) by, en bw, zwak en
met potlood , met zwart Men teedaardoor bniten staat urn aan indrukken van
kent een' boom, een paard , een huis , een
buiten weerstand te bieden : Eene teedere
yezigt een landsc hap. * -, door een teeken
plant. Hij is van een teeder gestel. Len
kenmerken : Men teekent een pakje , een
teeder kind. in zijne teedere jeugd. Op
schaap , zie ook Geteekend. 'if-, door
zulk een' teederen leeftijd ; fig. voor de
bet onderschrijven van zijn , naam bekrachgewaarwordingen van liefde , welwiflendheid,
tigen , onderteekenen : Hebt ge deze sinkenz. vatbaar, gevoelig: Eene teedere rriendken geteekend ? De vrede is geteekend. -,
schap,liefde.Een teeder hart,„verlield,waarzich schriftelijk verbinuen : Voor iemand
omtrent men zich ligt vergissen kan , meer of
teekenen. Op iets teekenen, schriftelijk
min netelig, kiesch: Het is een teeder punt.
deel aan iets neinen zie Inteekenen.
— gevoelig, (-er, -st,) by. en bw, fijn
—gereettschap , o. —ing, yr. (mrv.
gevoelend. —gevoeligheid yr.
-en.) het teekenen ; geteekend beeld of stuk.
verkleinw.
—hartig ( -er, -st,) by. en bw. met een
—ingje, o. (des -s, mrv.
teeder hart.—hartigheid, yr. —held,
van, teekening. o. —tiring,
yr. —lijk 9 bw. —tjes, bw. eenigszins
m. dierenriem. —kunst, yr. kunst
teeder.
van den teekenaar. —ktanstenaar,
Teef, yr. (mrv. -teven,) ontuchtig vrouwm. —kunstenares , yr. —les, yr.
mensch , hoer; fig. wijfje der honden : Hoe
les in het teekenen. —meester,, rn.
vaak heeft die teef al yejongd ? —je, o.
onderwijzer in de teekenkunst. —pen, yr.
(des -s, mrv. -s,) vcrkleinw. van teef,
pen, waarrnede men teekent ; metalen pen ,
waarin men het teekenkrijt steekt. —penTeeg, yeri. tijd van tijgen.
seel o. plank , yr. plank , waarop
Teek, y r. (mrv, teken,) zeker insect ;
bet papier tot eene teekening wordt bevesdat op struiken leeft , zich ligt aan schapen , honden , cnz. heat , iu hunne fluid I tigd. --potiood o. school , yr.
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--tje, 0; (des wir y , •s,) verkleinw. van
Teer branden. Met teer bestriften,ach.
fig, by. —bak 9 m.
teeken.—voorbeeld o. —werk o.
yr. wijze van teekenen. Teerdag, m. dag, waarop men teert of den
—wijze
pot verteert. —geld, o. reisgeld. (VeerTeekje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
gevoelig enz., zie Teedergevoeteek.
lig , enz.) --Bezel, m. iemand , die
*Teelaarde, yr. zwarteaarde, die voor den
mede aan eene teerpartij deel neemt.
groei van planten geschikt is. —bal, m.
een der latigwerpig ronde , nit vele ineen Teerhartig,enz zie Teederhartig,
geslingerde vaten hestaande zaadballen bij het
mannelijke geslacht van menschen en dieren,
in de lage volkstaal klooten. --deel, o.
schaamdeel. —drift , yr. natuurlijke aandrang tot voorttelen. —grond,m.,-land,
o. bouwland. —lid, o. de mannelijke roede;
de schaamdeelen (der vrouw). —sap o.
teelvocht. —t yr. bet voorttelen van dieren
en planten , b. v. bijenteelt , aardappelteelt ,
vischteelt.-, hetgene geteeld wordt: Eerie
groote teelt van snoek , van strandvogels ;fig.
kinderen , kroost ; tijd , waarin sommige
zeevisschen voorttelen. —tijd, m, tijd,
wanneer sommige dieren paren en visschen
knit schieten zaaitijd. —vocht o. zie
Zaad. —zaad o. zaaizaad, —zucht,
yr. zucht tot voortteling.
Teem , m. (des -s.) het temen , temerigbeid ,
temerij , geteem lk zoo gaarne met hem
ontgaan,zoo hij Bien akelig en teem niet had.
—achtig zie Temerig. —aehtigheld , yr.
Teems , yr. -en,) terns. — en 9 b.
w. temsen. —je o. (des -s, mrv. .s,) verkleinw. van teems.
Teen, m. (des -s, mrv. -en,) yinger aan
den voet van mensch en Bier, (in Amsterdam) toon: Ilij had een' grooten likdoren op
den kleinen teen; fig. lemand op den teen
trappen of treden , iemand zeer beleedigen.
Pan top tot teen , van het hoofd tot de voeten.
.II et schort Item in den teen , wear de boeren
den hoed op dragen , het schnrt hem in den
bol , in de bovenste verdieping , hij is met wet
bij hoofd.
Teen , yr. (wry. -en,) twijg , eene donne
taaije loot , die voor allerlei vlechtwerk geschikt is, rijsje: Taaije teenen. —akher, m. akker,, waarop rijshout groeit.
—boom, m. boom , welke teenen oplevert.
—bosch, o. rijsuaard. —en onverb. by.
van teenen vervaardigd : Een teenen mandje.
-lando.land,vvaarop rijs of teenen groeijen.
Teenpluizertje, o. kunstnaam van een
beeld , dat, uit de oudheid tot ons gekomen ,
iemand voorstelt , welke bet vuil tusscben
zijne teenen wegneemt.
Teentje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van teen in beide beteekenissen.
Teer, samengetrokken uit teeder.
Teer, o. (des -s,) eerie dikke harsachtige
olie , die nit naaldhoutboomen, hoofdzakelijk
uit hunne wortels, door middel van een langzaam y our wordt verkregen , vloeibaar pik

enz.

Teerhok o. bok waar men bet teer heelt
of waar men teert (met teer bestrijkt).

Teerhuis o.huis , waar men teert, smult,
den pot verteert.

Teerketel

ketel, waarin men teer laat
warm worden. —kist yr. teerbak in den
vorm eener kist.—kleed,o. geteerd kleed.
—koken, o. teerkoking. —koker, m.
—kokerij yr. het teerkoken ; inrigting
tot het koken van teer. —kooper m.
Teerkost,m. uitgaven voor mondbehoeften.
Teerkwast rn. kwast, waarmede teer
op iets wordt gestreken.
Teerling , m. (des -s, titre. -en,) dobbelsteen ; fig. Sprw. De teerhn g is geworpen ,
de zaak isibeslist , bet is niet meer te veranren. hetgene de gedaante van een teerling
heeft namelijk ern ligchaam , dat zes gelijkc
regthoekige zijden heeft , cubes. —je, o.
(des -s, mrv, -s.) verkleinw. van teerling.
—lingspel , enz., zie lbobbelspel ,
enz.—steep, m. dobbelsteen. sworp ,
m. worp met dobbeisteenen. —lingswortel rn. in de wisk. vierkante wortel.
Teerloos , (-zer, mrv. -ste,) by. niet verterende. -loosheid, vr. gebrek aan spijsvertering. —maal o. feestmaal , inzonderh.
waar een pot verteerd wordt. —partij , vr.
teermaal. —penning, m. reispenning.
Teerpot , m. pot met of voor teer.
Teertjes, bw. teedertjes.
Teerton, vr. ton, waarin teer is , gem eest is
of zal zijn. —touw , o. tuin, m. open
plaats. waar men bet teer bewaart. —vat, o.
teerton.
Teerzak in. knapzak.
Teezen , b. w. pluizen : Wol teezen. —ing,
yr.
Teffens zie Tevens.
Tegel , m. (des -s, mrv. -s, -en,) baksteen
pan, d. een nit klei gebakken en in de bleb L
of het vuur gebrand vierkant stuk , hetzij om
een muur te rnetselen of een gebouw te
ken , tigchel. —bakker, m. steenbakkcr.
—bakkerij , y r. —dak o. —steen,
verkleinw.van
m. —tje, o. (des -s,
tegel ; inzonderh. vierkant steentje, wit of
gekleurd, hetwelk ter bedekking van muren
wordt gebruikt. —vloer,, m. -vorm, in.
Tegemoetkoming, yr. fig. yerligtirlff bij
cen verlies, schadeloosstelling, vergoeding,
Tegen , voorz. ten aanzien van , orntrent, zie
bet thans bijna uitsluitcnd gebruikte Je-
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gents duidt de rigting van eel,' stand
naar een ding aan : Het gebonw staat teyen
het oosten. Die provincie is tegen het we,ten
gelegen. het duidt de riglin g eerier beweging naar cell ding ;ran : Van hier af loopt de
rivier tegen het oosten ; inzonderh warmeer
er tegenstand geboden wordt aan het ding
w airuaar de beweging gesehiedt : Tegen den
rijand oprukken Tegen den wind inloopen.
Tegen den ' ,tutu leunett. Ilij vial teyen de
deur, zoo dat zij open spro;:g. Met het hootd
tegen den mune loopen;lig.iets doorzetten in
weérwil van onoYerkomelijke beletselen.
in vijandschap vijaridig : Ilij is tegen
Zoo ellen er voor zijn, ik ben er tegen. Tegen iemand sehrijven. Zijn vriend tegen de
gansche wereld verdedigett, Tegen iemand
opstaan. Ik heb iets tegen Item, op hem
tegen. Ik heb niets tegen hem, ik ben hem
niet vijandig; Ik kan niet tegen de koude,
kan ze niet verdragen. Hij ken ilia tegen ver2noeijenissen. ( -, het duidt de nadering of de
nabijheid van iets aan , ornstreeks, orutrent:
Tegen het einde van het jaar.Tegen pase hen.
in ruiling :
Het loop( tegen den nacht.
Betaling tegen kwitantie. Ik wed tip n tegen
in vergelijking van of rnet Iltj is
een.
een kind tegen dien man. 'if, tot : speak
geen u'oord tegen hear , welke nitdrukking
orn de dubbelzinnigherd thans veelal vermeden
wordt. *-, ter wering van : Een middeltegen
de koorts. In sarnenstelling met werkwoorden is het altijd scheidbaar en beteekent 1.)
eerie rigting [mar iets , te gemoet : Tegenblaten, tegengaan , tegenkomen ; 2) een
yerhinderen , be!etten : Tegenhouden ; 3.)
eerie verrigting aan de omgekeerde zijde :
Te6)engraven ; 4.) strijdig met de verwaeli: Tegenloopen , tegenvallen ; zie tie
samengestelde woorden. --aantiondigina vr. eene aankondiging ter bestrijdiog
miler andere. -aariniterking, vr.
vein egging
aantnerking ter weerleggiiig
N n eene andere.—adem en, 0. w. met IL,
in de rigting van remand of jets ademen.
antwoord , o. wederant woord. --artikel , o. artrkel in strijd met of ter
vernietiging van ecu ander. — bitbbelen , 0. W. met, , babbe:erril
tegenspreken. —balken , o. w. met H., in
de rigting van een' naderende balker'.
—batterij, yr. batterij tegen eerie andere.
—bede y r. beck, welke tegen cene
andere gerigt is. —bedenkelijk, by.
dat tegen iets bedacht of ingebracht kan
warden. —bedenkelijkkeid , Yr.
—bedenlking, yr. bedecking ter weerlegging eener andere,u eerlegging.-beding,
beding tegenover een ander : Ik laat zijn
beding B elden, maw. ik heb een tegenbeding.
—beeld , o. beeld, dat bet tegendeel van
een ander voorstelt ; fij. cene zaak ,
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door iets antlers wordt argebeeld. -beklag,
o. bek lag tot weerlegging van bet beklag
eons anderen , Of dat tegen bet beklag van
eea' ander' wordt ingebracht. —beleediging , yr. wederkeerige beleediging ,
befeediging ter bearitwuording eerier outvangene. —beleid, o. tegenbes( hik.
—berigt, o. berigt ter herrueping of
weerspreking van een ander. —beschik ,
0, beschik of bestuur,, dat tegen een ander
aaudruischt of bet krachteloos track te
maker ' . —beschuldiging , vr. beschul&ging !evil den beschuldiger. -bestier,,
—bestuur, 0. Legenbeschik.—betoog,
0. betoog ter verzwakking of weerlegging van
eel, ander. —beurt , y r. beurt , die tegen
eerie andere; overstaat Geurs vaart in de
tegenbeurt. —bevel , o. bevel ter beamping van een ander. —beweging , yr.
beweging , die tegen eerie andere overstaat.
—bewijs, o. bewijs ter verzwakking of
wcerlegging van een ander. —bewind ,
o. bewind, dat tegen een ander staat. —bezending , y r. bezending, waartoe men
door eene andere worth bewogen,-bezoek,
o. wederkeerig bezoek. —bezwaar, o.
bezwaar , dat tegen een ander wordt ingebracht. —bieden , onyel. b. w. tegen een
gedaan bod een ander dues.
o. w. met 11., in de rigting van cm' komende
blaffen. —blaten, 0. w. met H., in de
rigting van een' komende blaten. -blazer,
ongel. b. en o. w. met II., in de rigting; van
een' komende lilazen. —blik, m. blik tegen
den blik tens arideren.

—blikken ,

o.

NV.

met H. , in de rigting van een' komende blikken. —blinken, ongel. o.w. met H., in de
rigting van eel" ' komende blinker' : Toen ik
de deur opende , blonken mij de prachtigste
ineuhelen te& en. -tegenbod. o.bod van de
ander ' zijde of van de tegenpartrj. —bock,

0. bock van een' contraboekhuuder of curitr6leur , waarin alles wordt opgeteekend, wat
eigerilijke boekhouder in bet zijile schrijit,

gernectilij k eontraboek geheeten. —boert,
‘ r. boert ter beantwoording van de boert
eggs anderen: Wie boerten wil, moet tegenboert kunneaverdr(qen. —bond, o. verbond ter verzwakking van con ander. -boob. w. al buomende gemoet voeren.

men ,

*-, 0. w. met Z., al boomende met een vaartuig Le gemoet koinen. —boord , m. tegenovergelegene boord. —borstelen , o. w.
met H., gemeenz. tegenspartefen. —bots ,
y r. tegenboudende boss. —botsen, o. w.
met H., tegen lets aanbotsen. —brullen,

o. w. met H., in de rigting van een' komende
brullen. —bulken , o. w. met H., in de
rigting van iemand bulken,inzonderh.van een'
komende. -buurt, y r. buurt tegenover
eene andere. - -deel , o. het tegenovergesteldo van icts : Hsi schrgtjuist het tegen-
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deel van hetgene tvij rerwacht hadden. In
tegendeel, onigekeerd , daarentegen.
— deur , yr. tegenoverstaande deur.
- dieht , o. gedieht ter weerlegging van een
ander, of in 't algerneen ter weerlegging van
jets. —dienst , y r. dienst ter beantwoording of vergelding, wederdienst.
m. die met eerl' ander' naar lets dingt mededinger. dolen , o. w. met Z., tegendwalen. —doop rn. een doop, waardoor een
vroegere te Met pi edaan wordt, herdoop.
wederdoop. —dorpel, m. bovendorpel.
m. insiagdraad. —draads
bw. team den draad. —draai , in. tegengestelde draai of rigting. draaijen b.
W. in (...e rigting van iemand draaijen ; fig. llij
draait mij alles tegen, doet mij idles tegenioopen.*-, o. w. met Z., fig, eerie ongunstige
wending seines. —drang,m. drag„ tegen
iels:Bij den sterken legend, ang ran het water bezweek de dijk.-drank,rn.drank tegen
deze:of gene kwaal. - drempel , m. tegendorpel. —drift, vr. drift van water, cnz.
tegen lets. —drijven, ongel. b. w. te
gemoet drijven: Zed dreef mij hare kudtte
tegen. De wind dreef ons de sneeuw vlak
tegen , d. h) het gezigt. '"-, o. w. 'net Z.,
wanneer de piaats% erandering , en met H.
wanneer de voortduring bedoeld wordt , in de
tieing van iemand drijven : Groote tjssehotsett kwamenous tegendrijvenifig.tegentrib
—dringen , ongel. b. w. dringend
tracker) team te hondon. —druipen,
ongel. o. w. met Z., druipend outtnoeten fig.
den eerie' , na den anderen te geinoet korner' :
De geheele rergadering ktvain mij tegendruipen.-druischen, o w met ii.Jegett
lets indrilisehen. —druk m. druk , welke
aan een' auderer) weerstand biedt; wederkeerige druk. - drlatiken,l).w...drukking,
yr. tegendruk..duwen,o. w. met 11.,tegen
eene bewegin j duwen. b. w. te gelnoet
dime)). —d wiet:en,(). v.'. met Z., te gemoet
dwalen. —ebbe, vv. ebbe, die een vaartuig
tegenhoudt. —echo , y r. echo , die bet
—ei -sch, m
gel 'lid caner andere uohaau
eisch , welke tegen anderen overstaat of
gcrigt is. - etenottrey. b. w. lets zoo long
eten, dat het tegeustaot: Zy had de kersen
tegetgegeten.
yr. te3 enoverstaande flank. —gatinonreg. o. w. met Z..
te gernoet zip, heat tegegaan.*-,
b. w. befou ' . keereir tt ij When het tegengegaaa. Men moat zijne driftentegen pan.
—galerij , vr. tegenoverstaande galerij.
—gaiin, tn. gain) welke ltegen eon' anderen aandriuseitt , m,eergalin. —gatmen
0. met H., it) de ri ii ting van cell' kornende
galmen. --- gal ming , vr —gang , m.
tegenovergestelde gang; het tegengaan.
—gapen 0. w. met El., en b. w. fig. de
rigting van col' k.omende gapen i aanapen,
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—gebabbel,o. tegenbabbelen, tuidrueli-lige tegenspraak. —geblaat o. het
tegenblaten. —gebionlien, yen!. dw.
van tegenblinken. --gel odes, verl. dw.
van tegenbieden.--gedrago. wederkeerig
gedrag. gedreven , verl. tijd van
tegendrijven. —gedrongen, verl. dw.
van tegendringen. —gedropen, veil. dw,
van tegendruipen. —gedruisch o, het
tegendruischen. —gegaap o. het tegen_
gapen. —geglommen, verl. dw. van
tegenglimmen. — gegrenen van!. dw.
van tegengrijnen. — gehuppel, o. het
tegenhuppelen. —gekaliei, o. het tegenkakelen —gekef, o. het tegenkelFen.
—geklonlien, dw. van tegenklinken.—gekreschen,verl. dw. van tegenkrikehen. —gekreien verl. dw. van
tegenkrijten. —gelegen, vent. dw. van
tegenliggen. —gelnid , o. weérkiank
echo. —gereden veil. dw. van tegenrijden. —gesehenk o. geschenk ter
beantwoo:ding van een ander, wederkeerig
gesellenk. —geschoven, verl. dw. van
tegensehnit en. —geniagen, dw.van
Legenslaan. —gesteld bv. tegenovergesteld, orngekeerd:
eerie tegengestelde
rigting. —ge g chreven, dw. van
tegense hrd v en.—geoproliera, veil. dw.
van tegetispreken. ---estrdiesa, verl.
dw. van tegenstrijden. —ffesweest veil.
dw. van tegerawezen. —gewezebil., verl.
dw. van tegenwijzen. —goavverepeia,verla
dw. van tegermerperi. verl.
dw. van tegenzingen. —gez woren,
dw. van tegenzweren. —111f, zie Tegen-

girt s. o. yr. tegengesehenk. a.

middel tegenvergift ; fig. middel ter wering
van jets : Zijn hoogrnoed was een tegengift
voor zijne gierigheid.
angel. o. w. met H„ in de rigting van een'
komende glimmen. —glimaiatereita o. w.
met H., in de rigting van een' naderende
glinsteren. —grantaw 9 m. tegensnaanw.
—graatuweia 9 zie Tiegeiaissaa,uwen. —girawen, °nye/. h. w. den
arbeid van mijnwerkers door tegenmijneu
traeliten te verijdelcn. —graving , vr.
o. w. met H., in de rijting
van een' komeude greniken. —grijnen ,
ongel. en gel. o. w. met 11 , in de rigting van
aankomende grijucu. —grijnzen, ().
W. met H., in de rigting van een' naderende
grijnzen. —grimmen, 0. w. met H., in de
rigting van can' komende grimmer]. -grinniken zie Tegengreni ken.
—igroet, rn. wederkeerige groet.-grommen o. w. met H., in de rigting van eet_P
naderende grommet). —grond, rn. hewijsgrond, welke tegen een' anderen overstaat of
hem ve rniet
gunst y r. wederkeerige
gtimt.

—hanger, m. hetgene tegenovee
113

- 898 —
Tegen
jets anders hangt of gesehikt is om er tegenover te hanger): De:e plant is een goede
tegen hanger voor die andere. Dit schildersink vordert een' tegenhanger. - hebben
onreg. b. w. in zijn naderl Bobber : Bebt frij
den wind voor of tegen ? ; fig. als tegenpartij
liebben den rand
of vijand hehhen:
wedertegen. —heid , y r. mrv.
waardioheid: Groote tegenkeden onderrinden.
afkeer Ik beg in er eene tegenheid
to krijgen.—hijgen ongel. en gel. o. w.
met Z.. hiJoend te gernoet korner), doeh
meesial met lomen, als : Hij hwam mij dirt
bij de poort tegen4j.,gen. —hinniken
o. w. met H in de rioting van een' naderende
hinniken. , tevnoverstaande
hoek. —hoofd , o. teoenoverstaand havenhead —honden onreg. w, weeehunden , ophouden, stnitcri : Nen kon de
paarden niet tegenhouden ; fig. beletten ,
verhinderen: Niemand Lan hem tegenhouden.
E'en huwekk tegenhouden. —bonding,
houw ter heard woording
yr. —houw,
van een' anderen houw. — huilen, o.
w- met 11., in de rioting van cell' komende
builen.—huppelen , a. w met Z.. le
ijlen, a. w. met 11gemoet linppelen.
in de rioting van een' haderende —ijver, m. wediiver. —ijveren, o. w. met
H., medijveren: lemand tegenijveren, met
hem wedijveren. —jagen , gel. en millet
b. w. in de rioting van een' kornende jaoen :
lernand een' haus tegenjaqen. 1,v. met
Z., te gemoet jagen. —janken o. w. met
1-1., in de rioting van een' naderende janken.
-juichen, zie Toejuichen,
vr. teocnoveroestelde kaai. --kaart yr.
fig. tegendeet. --kakelen
zie Tegenbabbelen. —hang), m.
tegenkamping.—hampen , w. met
tegenstrijden ; teoenspartelen.-kamping,
y r. —karts, yr. kans tegen eene widen!
- hant , tn. Lint to ;(mover
onounstige
anderen kverzijile. —kanten , 0. w.
met II., en : YAWL tegenkanten w. w. zich
j vat toch niet
ver7etten !e llen iets:
tegenkanten? —Ikanter, (des -s. mrv.
-s,) weerstre yer. —hanting, y r (mrv. -en.)
weerstre ying: lid roorstel weed :order
tegenkanting aangenomen —hantster,
y r. (inn -s,) die tegenkant , me6rstreels;er.
—keffen, w. met H., in de rioting van
eon' naderende keffen ; lig. zich al keffende
tegen jets verzeiten: 111j ke ft altijd teen.
—kerf, yr. kerfdie aan eene andere heantwoordt. kiel , y r. kiel tegena yer cone
andere -kirren, w. met II., in de rig! ing
van!L een' naderendekirren. vr. klaot
ter vernietiging eerier andere, tegenbeklag,
— klank m. tegengalm, weerklank.
—klinken, onget o, w. met IL, in de
rioting van een' naderende klinken, —ko-
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men, onreg. o. w. met Z., to gemoct
korner): Zultge situ tegeiikomen ? ont'widen : fk kwam hem aan de poort
tegen. —komst, yr. ontmoetinr. —lagchen, ongel. o. w. met II., in rioting
van eon' komende lagchen: Allen lachten
mij reeds van verve tegen. —leer, yr.
leer. Welke het tegertoestelde eerier andere is.
—liefde, yr. wederlielde. —liggen
ongel. o. w. met H., tegenoyer liggen. - list,
yr, list tegen eene andere gerigt :
gebruikten eerie tegenlist. —loopen
ongel. 0. W. met Z., to gernoet loopen ; tegenvloeijen ; fig. een' onormstigen keer voor
ietnand nernen , onvoordeelig nitval
Mlles
loopt mij tegeri. Die ond, rneming is tegengeluopen. —marcheren , a. w. met Z.,
le gernoet march6ren. - marsch , tn.
tegenovergestelde marsch: Door marscken
en tegenmarschen. --middel o. middel
tegen ongernakken : Wat baten tegenmidde
len :wider gerbil,' ? ijn , y r. mijil ter
verijdeling des arbeids van andere rnijuwerkers. —mijnen 0, w. met IL, teller
andere rnijilwerkers graven. —min , vr.
wederliefde, wedermin. —minnaar, rn.
niederitimlaar. —inompelen o. w. met
H., hinnen 's inonds Leger) prate!). —moanpeling yr. —rnorren a. w. met El.,
morrend tegenspreken of zich aankanten.
—noorring , yr. —Influx m. mime
ter oridersterming tegen con' audereu gemetseld. —natuurlijk ( ' er, -st,) by. en
bw. tegeri de nal mu, onnatuirrlijk. —neijen 0. w. met
tegenhirmiken, —outNverp o. ont , (tat tegen eel.) antler
overst aa t. — opening , yr. opening tegenover cene andere. --over, voorz. aan de
tegeir;estelcle zij(k: I/ij woont tegenover do
kerk. oversteliling vr. —partij,
yr. weérstre% elide of vijaudip.e partij.-praat,
tn. legenrede , tegenspraak) . — praten o.
w. met 11., teoenpraa liehben. —preutelen ,
pruttelen , 0. w. met H.,
teoenmorren. —retie , eerie heseheidene redo, die tegeri iets gevoerd wordt.
—reden y r. redell voor het tegerideel.
—rekening , y r. ref:erring ten taste van
iernand . die eene relienin if ;tau ors !weft.
— rijden, oi13el. a. w. met Z.. en 1) w. te

gernoet rijden. —roesn, in- roein orn tei;en
den roem van een' ander' op te wegen.
—rnimte LI% riiiinte tegenover cone
andere. —ruischen, o. w. met H., to
gernoet ruischen. - ruk, in. ruk tegen
eere anderen ruk of (Tram, oeriot. --rukken o. w. met Z., te gernoet rnkken: Wij
rukten den naderenden vijand tegen.
—schadusvigen, rn. mrv. in de aardrijksk. volkeren , welke hunneschaduw naar
tegenovergestelde hemelstreken werpen, de
cene naar het zuiden, de andere naar het
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—sehans , yr. schans tegenover

eene andere , itizonderh. ter benadeeling.
—sehrijister, vr„. —sclirijver, in.
die tegen lets of iemand schrijft. -schrift,
o.geschrifi ter weerlegging van een ander.
—schuiven ongel• b. w. in de riving
van een' komende schuiven.
, onrey.
b. w. te gernoet s!aan. --slepen , w. te
gemoet slepen. —sinaak rn. tegerizin:
Ik heb een' tegensmaak in het eten.
—snaauwen , b. en o. w. met H.,
snaauwend tegensprekeri. --snap, rn.
gesnap tegen lets, tegenpraat. -snappen,
b. en o. w met 11,, te i ienbabbeleri. —suetten, zie Tegenij ten. -spartelen,
0. w. met II., spartelende tegenworstelen-;
tegenstribbelen , zich te8erl lets aankan ten. —spartelling, y r. —speelster,
yr. die tegenspeelt.
o. kaarten ,
waarmede men tegenspelt heb een zwaar
tegenspel en zal u de partij zeker doen
verliezen. —spelen o. w. me! El., spelen
tegen iemand, orn hem de partij Le doen
verliezea. —speter m. die tegenspeelt.
—spoedon. (ties-s. mrv. -en,) rampspoed,
onspued. wederwaardigheid tegenheid: Ik
heb all j'd reel tegenspoed gehad. spoeden , zie Tegenijlen. spoedig
(-er, -st,) hv. en bw. rampqpoedig. sporrellig,zie Sporrefig. -sporreling,
yr. sporreling. —spraak , yr. het tegenspreken : Zonder tegenspraak, onweersprekelijk. hetgene tegengesproken wordt:
De gansehe tegenspraak bestond uit wartaal. —spreekster , yr. — spretielijk zie egenzeggelijk. -spreken , ongel. b. w. weevspreiien. —spreker,, m. die tegenspreekt , weerspreker.
—spreking, yr. —staan, ongel. b. w.
y erhinderen tegerihotiden , wee'rstaan :
konzij vsjand niet longer teyenstaan.*-,
o. w. met U. wal3en: De wijn staat mij
tegen. —stand , in. wederstand Tegenstand bieden, ontmoeten, vinden, —stander,, in. We tevristaat of tegenstand hie& ,
wee rstrever. —stellen , h. w. tegen eene
stelling aanvoeren. —stetting, yr. het
tegenst ellen ; hetgene tegengesteld wordt ,
antithesis. —stein, vr. in de zangk.
tegenzang ; stem tegen icts of iernand 1):i
eerie stemming eiverkiezing.— stemmea,
o. w. met il., te1 en lets of iernand sternmen : Die dwarsdr,fiver stout alrijd tegen.
—stoot, rn. fig. rampspoed , tegenspoed.
.--slooten ongel. b. w. terug stooten.
......streefster, vr -s.) wederstreefstar. —streven, zieliVederstreven.
—strever, m. (des -s, snrv. -s.) wederstrever. —streving , y r. —stribbelaar, fn., stribbelaarster,, yr.
die tegenstribbelt. —stribbelen , o. w.
met H., zich al stribhelende tegen lets of
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iemand verzetten. —stribbeling , yr.
—strijd, m. afkeerigheid, alkeer. -strijder, in. die tegeristriyit ; zic Tegenstrever. —strijdig. (-er, -st,) bv. en
bw. strijdig met jets antlers. tegenovergesteid;
strijdig striyi [net ziclr zelven Tegenstrfjdig te week grain. Er is reel tegenstrii..
digs in zip, gedray. —strijdigheid,
y r. —strijdster, vr. —stroom , m.
tegenvioed ; stroom , die tegenliondt ; fig.
algemeene tegenstreving: Den tegenstroorn
der heersehende denkwijze ontzien. -trekken, ()nye/. O. W. met Z., te gernoet trekken.
—trommelen, 0. w. met H., in de
rigting van, een' komende de tronirnel roeren.
ongel. o. w. met Z., tegen
verwaehling nitvallen d. onguristig of
onvoordeehg uitvallen : De os is tegengevala
len , was niet zoo zwaar, als men verwachtte.
—vergift, o. tegerigif. -verkla.ring,
yr. verklaring , die tegenover eerie andere
staat. —verwijt, o., —verwijting,vr.
verwijt aari iemand, die ons een verwijt doet.
—verzekering , yr. verzekering , de
tegen eerie andere overstaat. —vloed, m.
het tegendeel van tegenebbe. —voeter,
in. in de aardrijksk. die op de andere zijde
van de aarde met de voetesi Haar ons toegekeerd is ; iemand , die juist het tegengestelde van iemand antlers is , het tegengestelde beweert , gelooft, enz. —waaijen,
b. en o. w. met , wanneer de voortduring,
en met Z. , wanneer rte plaatsverandering bedoeld words, in de rigting van een' komende
waajen: De wind waaide ons het stof tegen.
Ilet kaf waaide ons van de dole tegen. De
wind heejt ons den gansehen day teyenyewaaid.
o. w. met 1-1.. in de
rigting van een' komende weenen. —weer,

—weenen,

vr. verwerin , ; telen gewePd of aanraiding :
legenweer bieden.
b. w. op
allerlei wijze tegenhonden belemineren of verhinderer) : Men werkt ons, onze ondernemin g tegen.
m.
we.
y r.
ongel.
w. in de rigting van een'
kienende werpen : Men werpt nrij den bal
een bezwaar tegen zijne meaning
tegen ;
tegeinuet voeren : Kant ye nog sneer tegen-

—werken

Mag. ,
pen ,

—werker,
—werkster

werpen? --werping , vr,

—wer--Aver-

-en,) het

tegenwerperi ; bezwaar te J en cen gevoelen
of meening: CI maakt yaarne t,genwerping en.
zie
o. gewigt , dat een' last ophotidt.
b y. gelijk in gewigt.
ongel. b w. tot iemands nadee! nitwijzen.
m. strijdige wit.
b y . die het orngekeerde van
een'ailder' wil.
in. wind , die
iemand tegenwaait , strijdige wind.
0. w. met
zie woelend tegen

—wezen ,
Tegenzijn.
—wigt
—wigtig
—wijzen ,
—wil
—willig,
—wind,
-woelen ,
II.,
lets verzetten. —woner , In• in de aard-
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rijksk. een Bier aardbewoners , welke zich
onder den zelfden meridiaan op gelijke
breedte van den evenaar bevinden , loch
gene op het noordeli j ke , doze op het znidelijke halfrond. —woordig, by. aanwezig Hij was uiet tegenwoordig. lk was
er niet bij tegenwoordiy , er Met bij. -.
slat Glans is : De tegenwoordige oogenblikken. De tegenwoordige duurte der kvensmiddelen. De tegenwoordige burgemeester.
De tegenwoordige tijd, de tijd , waarin men
kelt, in de spraakkunst , die vorrn van bet
werkw. , welke datgene uitdrakt wat
den tijd plants 'weft , waarin iemand
leeft ; In ik schrijf staatschrijf in den tegenwoordigen tijd.*-, hw. thans , In dezen tijd:
De aardappelen zijn tegenwoordig daurder
en sleehter dan voor eenige jaren. - woor.
di ;heid, y r. aanwezigheid op eene plants:
lijne tegenwoordiyheid hield hem terns..
de plaats, waar zich iernand bevindt :
Ira iemands tegenwoordigheicl verschijnen;
fig. Tegenwoordigheid van geest, die G.C.dheid van den geest , welke den mensal
in staat stelt om onder alle omsiandigheden
zoodanig te handeten,als voor zijne of anderer
belangen noodig is. —worstelen, 0. w.
met H„ worstelen orn eene working tegen te
Louden. —worsteling, y r. - wripen,
o. w. met H., tegenstreven tegenworstelen.
—woljter, m. —wriljting , yr.
—weitl:Aer, y r. --zang , In. zang.die
een' anderen zang afwisselt.
era.
enz,, zie Tregeran)relA
: e g kik
vvetrzijde, .
onreg. o. w. met Z.,in bet ' Meet van iernand
zijn: De wind is teyen, hem, tegen ; fig.
m. alkeer, ongenegeny ijandig zijn.
heid : Ik heb een' tegenzin in bet soldnten!even gekregen. lk heb er .juistg teenzin in, schoonietc ander: neij weldigt beter
zou bevallen. --miLigent ongel o. w. met
H., den tegenzang zinger). --zweren ,
ongel. 0. W. met !L, tegen 4'13 z‘leren,
o. (des -s.) plants of
wooing, waarheen men zich als naar zijr.
Luis kan begeven : Die arnie knaap. welke
seen tehuiskomen Aceft.:(il in het weeshnis
op,genomen wor(kn.
*Tehmimkonant, y r. komst te Inds: Bt)
mijne tehniskonast vond ik alles in de war.
Teilzen, enz., zie Teeken, ciiz.
Ten, vr. (mre. -en.) een aarden vat of sehotel;
in sommige stricken een diepe flouter'
hak.

aan bijvoegelijke naamwoorden geheeht, aan
bet Nededandsche heid beantwoordt en de
gevorrnde zelfstandige naamwoorden
vrouwelijk maakt Majesteit, emajestas ,
majeste , majesty , Majestilt dat eigenlijk
meerderheid beteekent.
k Tekort o. (des -s, mrv. -en.) hetgene te
kort komt ontbreckt : De kas van den
ontvanger had een tekort van f 3000,00.

Waarmed zullen al die tekorten worden
Redekt?
*Tekortkorning, vr„ (nirv. -en,) bij
godgelverden , overtreding , strnikeling, eene
erzachtende nitdrukking voor zonde.
m. (van den -, mrv. -en.) samenhangende inhoud van een geschrift zonder de
aan teekeningen : Het staat niet in den tekst :

of de noten er van gewagen , durf ik niet
ze(igen. lVoten zonder tekst.*-. t;edeelte van
den in howl cons geschrifts , vooral des bijbels,
wanrovcr iernand bet woord voert : Zij
tekst was:« I n den b' ginne was alles woest
en ledig.» Orer Bien tekst is nog, nooit
gepredikt, Bien tekst heat tot. (Ins verve nooit
iernand tot slot' zijner preék gekozen ; fig.
Bij den tekst blijren, voet bij Auk honden.
Van den tekst raken , 't eigenlijke onderwerp
nit het oog verliezen , van zijn onderwerp
afdwalen. lemand van den tekst brengen ,
helpen , hem verwarren. remand op den
tekst helpen , hem zijn onderwerp herinneren. Te diep in den tekst treden , van
iets te veel zeggen. 4 -, naarn eener druklet ter.
rn. hoekje met, (gewone) hijbelteksten , waarover op hepaaide tijden ,
inzonderheid in de passie , wordt gepreekt.
---ftstttft rn. meestal teksthaakje,bij hock..
drukk. een van de twee hack l es ( [ ] ) Insschen welke (le tot het verstaan van den tekst
ncodige woordcn geplaatst worden. h. : thy
[NOP° LEO N] was er niet sure tevreden, -je,
0. (des -s, mrv. verkleinw. van tekst.
--FOarijver, m. schr6ver van den tekst
verdraaajer m.
niet van do rioter' .

—verdraaijing , y r. —verhaal,
0. verbaal overeenkomstig den tekst. —verWaring vr. —vertaler,, rn. -vervaisching , y r. —woord 0. een
der woorden weike den tekst nitmaken
de tekst, vooral wanntleer hij kort is•
Tel, m. (des -s,) telgang pasgang : Kunt

ye (lie merrie den tel leeren ? *-, y r. (mrv.
-len,) telle.

Tel , m. (des -s,) bet tellen: Bij den tel (het
getal) verkoopen ; Bij is in geen' tel,

hij worth Diet geteld geniet geene achting.
Teisteren,b.w ruw behandelen en daardoor
Hij is weinly in tel , niet zeer in tel.
besehadigen Men heejt hem te A. deerlijk
—baar, (-der, -st,) by. voor telling vatgeteisterd ;
Wind en golven teisterden
haar,, dat geteld kan worden. —baarhet sehip.
wonder),
, yr.
heid yr.
91reit, een klemstaartige haSterduitgang (in
in sommig
het Fransch te', in het La tijit tas, in bet *Telder, m. (des -s. mrv.
o. (des •
streken, tafelbord, teljoor.
Engelsch , in het Hoogdnitsch
,) die,
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mrv. -s,) verkleinw. van telder. - likker,m.
tafelselniimer.
Telen, b. w. voortbrengen: Deze planten.
worden.uit :arid geteeld. Kinderen telen; fig,
De blijdschap kelt verdriet. —er, rn. (des
-s. mrv. -s.) die teelt ; in de vroegere spraakk.
tweede naamval , genitives.
*Teleurstelling , yr. verijdeling van
iemands verwaebtingen: Dat was eene groote
teleurstelling voor Naar.
Telg, (mrv. -en.) loot , scheut boompje;
fig.idstammeling.
Telgaan, 0., —gang , m. pas, pasgang.
—ganger, m. tel , pasganger.
Telgje, 0.0. (des -s, mrv, -s,) verkteinw.van
kweeker, m. boorrikweeker.
telg.
—kweekerij yr.
*Telhaspel , m. zekere baspel , die bet
getal draden voor iedere streng aanwijst door
middel van een harnertje, dat op een plankje
valt. —bout, o. taihout.
'feting 9 y r. het telen; opbrengst.
'feting, m. (des -s, mrv, -en,)
eene
soort van kleinen eendvogel. Sprw. Fen'
teling om eery eendrogel te
vangen, een' spiering ilitwerpen orn een'
kahelj aanw te vangen. —bout, in. -jagt,
y r. —je o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw.
van teling. —vangst, y r. —vleugel,
m.
Tel joor o. (des -s, mrv.-s.) een aarderi of
bouten bard, taljoor, telder. —likker, rn.
tafelselinimer. s o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van teljoor.
Telkenn bw. 'telken male, ieder maal .
ieder oogenblik ; zoo dikwijis: IIij komt
telkens. als hij inzj ontmoet , op dat onderwerp terug. steeds., fiesta ig, altijd
Waarom be seedlgt fi e mij telkens
Telkunst, ‘ r. kennis der getallen, rekenkunst. , b. w. eerie eenbeid na de
andere merken , met een telwoord noemen en
bijeen voegen : De klokslagen tellen. Geld
tellen. Sprw. Hij kan Beene Lien tellen , is
zeer dorn ;
hebberi • Zutphen telt dertien
duizend aielen
, medetelien , in aanmerking new!), acliten; Men telt ons Hij
wordt niet geteld, is Diet in tel; fig. gemeenz. Ik tel hem niet. ik ben niet bang voor
bem.'-, onder anderen mode begrijpen : Hij
wordt onder de roorhaamste geleerden van
Nederland geteld. —ler, m. (des
-s.) die telt; in de rekenk. dat getal eerier
break, hetwelk de menigte der deelen apnmijst . die de brenk van een gelled bevat , zie
Noemer. —letter, y r. talletter.
—ling, yr. (mrv. -en,) bet tellen.
—paard, o. telgauger. —paarl, - parel, y r. naam der gmote parels, die hij bet
getal warden verkoelit. —pas, in. pas eerier
telle, telgang. —ster, yr. (mrv. -s,) die
telt. -7-trede , y r. telpas. —turf, m.

Temp
turf, die bij bet petal wordt verkocht.
—woord , 0. ten Ntoord dat een getal te
kennen geeft: Algemeene telwoorden , b. v.
sommige , eenige. De bepaalde telwoorden
mijzen bepaalde getallen aan. bij v. zes, ties,
era., zie ook litangschikkend.
Tembaar, by. to temmen , dat getemd kan
warden. —hid, yr.
'remelt', 0. w. met El., langzaam en met
gerekte woorden spreken. —er m. (des -s,
rare. -s ) erig (-er, - st,) b y . en bw.
temend, langzaam sprekend. - erij y r. het
lemon , ulcer!).
Tenet, - s bw. gemecnz. altemet , soms,
somtijds. nil en darn.
Temmeu , b. w. ten aanzien van dieren ,
tam maken, aan zulk een bedwang gewennen,
als waarin onze Imisdieren levee : .Hij gist
tijgers en leeuwen te temmen. Een paard
temrnen ; fig. betetigelen , in bedwang of
toom bonder], bedwingen , zactitzinnig en
gedwee maker: Zielt zelven temmen zijn'
geest in loom houden. Men temt zijne lusten
en driften , zijne gramsehap. —mer, m.
(des -s, fury. -s.) —ming, yr.
Teanpeest, o. (van bet mrv. -en,) onweder, storm , orkaan.
Tempel, m. (des -s, mrv. -s, -en.) een
gebouw,, dat aan de vereering eerier godheid
is toegewijd : De tempel ran Diana. De
tempel ran Salomo. afbeelding van zulk
eon' tempel: Sitlonto's 'impel is op de kermis
te zien. *-, plaats, waar eene dengd hij
nitnernendbeid vereerd of eene ondengd de
ruirne lenge] wavierd wordt: Een tempel der
huwelijkslie.fde. Tempelen der (pandit. -,
gemeenz. kerk: Naar den tempel goon,
tempolen. vrije beerlijk held , die aan de
ternrheren beboo Ile. —berg, rn. berg,
waarop ceu ternpel stoat of gestaan beat.
, In. —da,k , a. -- de , yr.
—dienaar, m. —dienst , yr. --en,
0. w. met ti,, gerneenz. naar de kerk gain.
--feest, o. frost ter wijding van eon'
ternpel. —gereedsehap, 0. - lacer,
rn. tempelier. —ier, tn. (des -s, mrv. -s,
-en.) we!rer een der geestelii ke ridders . Wier
orde ter bevrijding van den ternpel teJeruzatem nit de hander der ongeloovigen in bet
begin der 12 eetiw gesticht , &eh in bet
begin der 14 nit boofde van bane sebandelijk
gedrag weder opgelteven word; van bier zegt
men nog tegenwoordig fir;.: Zuipen als een
tenzpelier,, vreeselijk znipen. innur, m.
—offer , 0. —poort, y r. -pri ester 9
M. -prie s t er es , yr. —sieraad, o.
. -. tie, o.(des -s. nirv. -s,) verkleinw. van
tempel. —tinne, yr. —trap, rn. en yr.
—voogd , m.opperpriester. - voogdes,
vr. opperpriesteres. -waarts, bw. naar den
tempel. —wacht, yr. —wachter, m.
Temper, m. (des -s,) tempering, getem-
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Tetns

—anent,

iiitIoop , even als het bovenste gedeelte eener
perdheid , gesteidheid.
o. (des
tent. —doek , o. limier) , waarvan men
-s, mrv. -en,) temper,
temper
ing; menge!ing
tenten rnaakt.
der vochten in het menseltelijke ligehaam ,
en de daaruiL voortsprnitende gesteldheid, Tenten , 1). w. bij heelmeesters, (eene wond)
sonderen.
welke de menseheri ill zwartgallige. gallige,
bloedrijke en slijmeri ge onderseheidt: Mt Tentenmaker,, m. die tenten maakt.
ligt in zijn temperament. —atuur,, yr. Tentêren , zie Tenten.
getemperdheid . gesteldheid , inzonderh. van Tenthaak , in. haak aan eerie tent.
de Iticht. —en,b. w. v ermengen en daardoor Tentijzer,, o. sorideerdzer.
matigen : Den wijrt met water temperer?. Tentje , o. (des -s. ratty. -s,) verkleinw, van
teat,—koord , 0. koord , waarmede eene
—rug, vr. het temperen ; gesteldlieid.
tent wordt bevestigd.
—uses, o. soort van rues, waarme6 de
sehilders litirme verwen meugen. —oven , Tentoonspreiding, yr. het ten toon
spreiden. —stetting, yr. (mrv. -en,) het
in. koeloven.
ten loon steno) : Rene tentoonstelling van
Tetras , vi'. (tnrv. -en,) fijne haarzeef ter doorzijging van voehlen. —en , b. w. door eerie
kunstvoortbrengselen. Zit gij op de Lon.
densche tentoonstelling geweest ?
terns laten loopen. --je , o. (des -s, mrv, -s,)
Tentpaal , m. pall eerier tent. '--pen,
verkleinw. van terns,
Temster,, y r. (mrv.-s,) die tent,
--pin, vr. pen , die men in den grond
slant, orn er eerie tentkoord aan te bevestiTen , een %■,00rd , dat nit het voorzetsel te
gen. —se -knit, yr, schuit met eene tent.
en het lidwoord den (3. naamv. m en o. en—wagen , m. wagen op welke legertenkelv.) is sadingetrokken ; ook in plaats van
ten worden vervoerd ; wagen , over welke een
tot den of sums tot eeuen , zie Te en Tot:
zeil wordt ires.namien.
Ten tijde van Augustus. Ten verzoeke van
den gezant. Ten elude , zie Elude. Ten Tenwa,re,Tenzii, voegw, saamgetrokken
uit 't en ware , 't en zij , of 1 iever nit , 't ne
genoegenmijner vrouw. Ten hove versehijware , '1 ne zij , d. i. het ware niet , hetzij
nen. Ten tempel opyaan. Herten ten dage.
diet, d. i. indict* niet : lk kora morgen , tenTen strijde trekken. Ten oorloy gam?. Ten
zij ?nijn varier het verbiede.
eerste , eerstelijk, in de eerste plaats ; lip;.
spoedig. Ten andere. Ten tweede , in de Teorbe , vr. (mrv, -n,) zeker speeltuig, eene
soort van init.
tweede plaats. Ten behoeve van den geneesbeer. Ten deele , gedeeltelijk. Ten hemel Tepeit, rn. (des ... 3, mrv. -s„) wratvormig
ultpuill ■A riii.idelpunt van de Borst eener
varen. Ten httize van zijn' broeder. Ten
VrOWN , het Widli eel! zni , elid kin-1 in den
hoogste , op zijn hoogst. Ten naaste bij.
mond neenit : Het kind heeft tnoeite om den
Ten koste van zijnleren. Ten uiterste. Zie
ook
Best , Goed , Iiwaad , enz. tepel te vatten.*--, een dergelij k wratvormig
Ten kan enkel worden gebezigd y our een dee! aan den bnik en den uijer van de wijfies
der (beret' ; de wratyormige verhevenheid op
zelfstandig naamwoord , en wet van het
de !most der mantles/. —kring, in. kring
mann, of onzijd, geslaelit in het enkelv., ai of
oni den tepel. —spleet, vr. opening in een'
Diet van een hijvoegelijk naaniwourd voorzeeren tepel. —tje , 0. (des -s, mrv, -s,)
afgegaan ; dus niet : Ten aien elude , ten
verkleinw. van tepel. —vormig , bv.
mijnen genoegen, etiz. , maar Te dien elude,
zalf, y r. zalf voor zeere tepels. zweer,
te mijnen genoegen.
weer ,
yr.
Tenger, (-der -st,) bv. rank of slank va , i 'Fi r
en leden : Een tenger kind, meisie. Ter , een woord , dat nit het voorzetsel te
en het lidwoord der (3. nv. yr. enkelv.) is
---Reid, yr.
saanigetrokken ; ook in plaats van tot de
Tenor , ni. (des -s, ntrv. -s,) de diepe midof souls tot eerie , zie Te en Tot : Ter
deistem tussehen has en aft ; persoon , welke
markt &wan. Ter dood veroordeeletr. Ter
den tenor zingt , terrorist. —list, m. (van
kerk gartn. Ter bede van , op verzoek van.
den
-,
mrv. -en.) die den tenor zitigt.
Ter school gaan. hen lijk ter aarde bestel—sleutel , m. stem , yr. zanger,,
len. Ter zee gads. Ter linkerhand. To-zinger,, m.
rrent , yr. (mrv. -en.) eene snort van lint, die
harte nemett. Ter goeder trouw. Ter yonder
tire. Ter kwader ure. Niels ter wereld. Ter
gewoonlijk van boven in eene punt tiilloopt ,
ooren komen , (gelijk men meestal ten
uit linnet, of Yellen bestaat, en met staken en
oriregte spreekt en schrijft voor :) Te, oore
touwen uitgespannen en bevestigd is , orn
kotnen. Zie ook Sege, Loops , Sluik,
daaronder in de vrije naturir eerie sehuilplaats
Slurp , enz.
te vinden : De tenten opslaan. Order tenten legeren.*-, kermistent : Wat is er in die Terdoodbrenging, y r. het ter dood
brengen.
tent te zien ? '"-, de Mozaisehe stiehtshut ;
gesponnen zeil over eene schuit. —dak , o. Teraardebestelling, y r, begraving,
dak, hetwelk van alio vier zijden in eene punt Teregtbrenging 9 yr, h et te rest breng-
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en. —stelling yr. het te refit stellen. I
—wijzer, rn. die een' ander' te rest
wijst , vooral ten aanzien van dwalingen.

—wijzing, y r. het te regt wijzen; nadere inlichting. —zetting , y r. het te rest
zetten.

Teren , b. w. met leer bestrijken : Dit planketsel moet yeteerd worden. Wanneer laat
ye deze kabels teren ?
Teren o. w. met 11., een' pot verteren :
Morgen teren de naaimeisies onzer buurvroutv. gastereren W ij liebben in eerie
herberg geteerd. Teren en smeren, smul len ,
brasses. Op zijne eiyene kosten teren, zijne
vertering zell betalen. Op zijn sneer teren
of (even, zie Smeer,,
met Z , door teren in zekeren toestand gcrakeu : Achteruit
teren , meet . verteren ,
men inkotnen
lieeft.
uitteren, wegteren.
Tergen, b. NV,, sarren , door geplaag den
toorn van dier of weasel ' opwekken : Terg
dien howl niet. Dc knaap tergt den schoenmaker alie dagen. —er in. (des -s, mre.
-s.) --ing , vr. (mrv. -en.) —middel ,
o. —set ,o. (des -s,mrv. -s,) datgene, waarmede men ieinand tergt. —ster,, yr. (mrv.
-s.) —taal , yr. --`word , 0. —ziek
(er, -st,) by. —zucht VI'. —zuchtig ,
zie Tergziek.
*Terhandstelling, y r. het, ter hand
stellen.
Terig , (-er, -st,) by. met teer bedekt , vol
teer Blijf er met awe ter; ye vin jers af.
--Heil , yr.
Tering , vr. (mrv. -en,) eerie ziekte , waardoor eenig ligehaamsdeel al lengs verteerd en
eindelijk de flood vet oorzaakt worth, (zonder bijvoeging verstaat men er meestal !matering dour) : Zij heeft de tering. Lie

florsttering, Reeltering,Longtering , Itugtering, enz. spijsN'ert,erif.g loch weitlig in gebruik ; nitgaven
voor_spijs en drank in : Sprw. De tering naar
de nering zetten , Met meer verteren, clan
men wint • zie leering . achtig ,
(-er, -st,) by. met de tering,
lorip,tering , beliebd. —achtigheid vr.
—koorts yr. nit terende looms.
—kwaal —ziekte , y r. uitterende
ziekte.
Term m. (Iles -s, ntrv. -en.) nitdrukking ,
bewoording , wooed ; bepaling eener wet,
enz.; van !tier: In dr, teruien vallen, tot
lets b. v. de kriksdienst verpligt ziju.
(Terrnentijri , enz. zie Terpentijn
enz.) —ijn , m. (des -4. mrv. -en,) tijd3tip,
waarop een bepaald tijdvak ten elude loops :
Pas op elken termijn van betaling.*- tijdvak,
binnen betweik lets volbraelit moot worden :
Hij kocht het landgoed vonr zestien duizend
gulden, te betalen in vier termijnen , elk
van drie maand.*-, wry. termijnen , kinder-

Tern
stuipjes. —ijntje , o. (des -s, mrv.
verkleinw. van term ijn.
Tern , enz. zie Torn , enz.
Terpentijn , in. (ties -s.) een vloeibaar
liars, dat men nit onderseheidene soorten
van naaldhouthoomen verkrijgt : De echte
of Cyprische terpentijn kornt van den terpentijmboom in het Zuiden van Frankrijk,
Noord-Afrika en Oost-lndie. De Venetiaansche terpentijn wordt door insnijdingen
nit den lorkenboom verkregen. De gemeene
terpentijn wordt nit dennen verkregen.
—boom , m. -diesels, vr. —geest,
rn. —one, vr. —stoker, rn. —stokerij , 1, 1'. —vernis , o.
Terras , o. (van het -, mrv.. -sen,) opgeworpene hoogte in een' Lain of elders , van waar
men over het omliggende land cell ruirn uitzigt
heat,: Zallen wij op het terms kojfie drinken. --je , o. (des -s, mrr. -s,) verkleinw.
van tetras. —vormig, by.
Terstond , ho. aan4onds , onverwijld ,
ditleitJk: Ga terstond been.
*T e r u.g , bw. het welk de ri 3 ting eener bewe..
giA3 !mar cone p!aats aanduidt, van waar de

bowegifig begormen is : Terug gaan 2 loopen ,,
snellen , spoeden , trekken , varen , wijken ,
zetten ; fig. eel) konnen of brengen in den
vorigen bestow!: Terug keeren. Tents- yeven.
Dewy' terng bier zoo veel beteekent als
weder,, ,veer, kan men weer terug geven
niet, goedkeuren. Somrnigen sehrijven te rug
brenyen , anderen teruybrengen , wij geven
aan terug brengen, even als aaneen schakelen uiteen sntiden , ens. de voorkeur.
— brenging , yr. het wederbrengen.
—deinzing , vr. bet terugdeinzen.
—drijving , yr. het terugdrijven.

—gaan ,

0. —gang , nr. het teruggaan ,
vcrvai. verloop, aebteruilgang. - gave,
- geving , yr. het w edergeven. - haling,
yr. het weilerhaleii. —houding , vr. het
leru J itoirden. —jaging, yr. bet terug.
j: I gem. —kaatsing , yr. het teruggekaatst
%%orden . weerkaatsing. --keen, m.,
—keering , vr. het terugkeeren.
—koanst , vr. de daad van terug korner] :
ilif.

Bij mij ne terugkomst vondik alles veranderd. —marsch , m. achterwaartsche
inmsch„ neming , yr. het weeromnemen. —reis , vr. reis naar de plaats ,
van welke men vertrokken is : Morgen

seers a de terugreis aan. —roeping .
y r. het terngroepen. —rijding , y r. het terugrijden. —springing , vr. het terug-

springen. —stooteud , ( er, -st, ) by. fig.
stir;tend , boogst onaangenaain : Een terug-

stootend uiterlijk,voorkornen. -scooting,
yr. bet terugstooten. —togt , m. togt naar
de plaats, van waar men vertrokken is: Op
hun' terugtogt werden zij door een' anderen
troep aan,gevallen. —trod 9 in. —tre-
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ding, y r. —varing, y r. —vraging,
y r. het ternifvfagen. —werkend, by.
dat op lets terug werkt. ‘verking,
ye. —werping Yr. --wijking , vr.
wijzing , yr. —zending yr.
zwemming, yr.
Terwij1 , bw. rniddelerwijl : 1k zal terwijl
(oralt,rwijI) een' brief sehrijven. *-, voegw.
gedurende den tijd dat : Tertvijl ik daaraan
bezig was.
*Terzijdestelling, yr. het ter zijde
stencil : Met ter zijdestelling van alletesen •
werpingen, d.i. zonder op de tegenwerpingen
te letten.
Test , yr. (mrv. -en„) een aarden vat , teil ,
zie Vergiettest.*-, inzonderh. vuurpot :
Doe eene pool in de test.
Testament o. (des -s, mrv' -en.) niterste
wit Zander testament sterven. Hij staat in
mijn testament , d.i. hij aril van rnij. Sprw.
Hij mug zijn testament wel maken, hij
loopt gevaar, spocdig te stcrven. *-, eerie van
de twee huoldaldeelingen des bijbeis : Het
oude en het nienwe testament; fig. het
nieuwe testament. —eel , by. van, in of
volgens bet testament. —maalister
yr., —snaker, m. die een testament
gemaakt heeft of maakt, testateur,, testatrice. -- sehrijver, m.
Testje o. (des -s, rare. -s,) verkleinw. van
test.
Tets , (-er, -stc.) by. deegaelitig , kleverig:
Datwittebrood is zeer tets. —heid, yr.
, zie Wets. —igheid, yr. tetsheid.
*Tetterig, (-er, -st,) by. en bw. tettig.
—terigheid., vr. —tig,(-er. -st.)bv. en
bw. overdreven net en zir_delijk.-tigheid,
yr.

'ream , (des -s, mrv. -en,) ademhaling ;
inionderh. ademlialing bij het drunken: Met

tinge teusen drinken. In amen tens. (adem)
nitdrinken. *-, lietgene wen slok
doorzwelgt Een teug (slok) brandewtjn.
— el , tn. (des -s, mrv. -s,) Lion! ■Aaarciati
men trek t our paarden te besturen • leisel.,
town : Naar den teugel luisteren. Met een'
lossen teugel rildett. Een paard den teugel
vieren ; .4an zijne lusten den ruimen
teugel vieren , ze Met bedwingen , zieti aan
zijne lusten overgeven. Alle to its afwerpen zich hover) alle bedwang verhellen -Lich
aan niets storen of kretinen. Ira teugel (be
dwang) houden, beteugelen : Den teugelin
den nek rakken, een paard volgen , dat zijn
gebit op de tanden neemt. In teugel (loom)
holden, bctengelen. —elhaar,, (-der,
-st.) by. die of dat geteugeld of beten geld
kan worden.—elen , b. w. (een paard) den
teugel aandoen : Zou dat paard wel ooit
geteugeld zijn ? d. een teugel hebben
aangehad ? ; fig. onder bedwang brengen :
Zijne drifters teugelen. —clings vr.

Theo
—koord 9 Yr. leisel. —elloos, (-zer,
-ste,) by. zonder teugel ; fig. onbezonnen ,
onberaden , doldriftig, woest. 400sheid
y r. —elreep, leisel, touw, welkseene
einde aan den town bevestigd is en walks
andere einde in de hand van den voerman
is. —eltje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van teugel.
Tout , to. en yr. (des -s, mrv. -en,) die gestadig tent. —achtig , zie Teuti,g. —en,
b. en o. w. met H., temend prates. —er, m.
(des -s, mrv. -s,) die tent. —eren , b. en
o. w. met H., teuten. erkwaad m.
en yr. die kwaad stookt. —ig (-er, - st.)
by. die gestadig tent of van tenten houdt.
—ring, yr. —Ikons, —inner, yr.
teutster. —ster , yr. (mrv. -s,) meisje of
vrouw,, die van tenter ' houdt.
Tevens, bw. teffens.
Tevreden, (-er, -st,) bv.en bw. vergenoegd.
met zich zelven en anderen in vrede:
is tevreden met zijn lot. Tevreden met
zich zelven leven. Iemand tevreden stellen.
— held , yr.
Thans , bw. nu, tegenwoordig: Waarbevindt
hij zich thans?
•
Theater, 0. (des-3, mrv.-s,) sehouwtooneel,
tooneel ; inzonderli, stellazje van een' kwakzalyer Hanstvorst op zijn theater.-held,
m. touneelheld. —koninz m. —stuk 9
o. —tje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
theater.

Theatijner m. (des -s, mrv. -s,) zekere
monnik , ook: Theatijner mounikgeheeten.

Thee , yr. (mrv. thee'en,) de jonge gedroolde
blade' ) van een gewas in Sina en Japan .da t
thans ook op Java wordt gekweekt.: Verkiest
gij groene of zwarte thee ? * -, het aftreksel
van deze blades): Wij drinken aanstonds een'
kop thee. Is de thee al genet?; cell
aftreksei van eenige andere Bingen zie
I iethee
enz. '-, theep;ezelsehap.
—haiije , 0. theekistje. —blia,adje
0. blad , waarop men thee aanhiedt.-IDILA,
o. scheokblad: Brett!' hettheeblad.*'-. Wad
van afgetrokken thee: Stnijt de theebladen
weg , o. theehnsje —hoei 9
vr. zwarte thee. —boom, m. —Taos,
—buts, yr. in een' V, Mkt. ' , groote bits )net
of voor thee; in de Imislionding.cene Lleinere
bus met of war thee. —doek , in. dock,
waarrnede het theegoed a fgeitroogd wordt.
—drinker, m. —drinli gter,, yr.
—eznnier m. emmervormige theestoof.
—goed , o. gereedsehap, dat men tot
theedritiken :)emieft, trekpot ,
enz.: Laat de meld het theegoed binnen
brensen. m. —Claudelaar m. —handeiaarster vr.
--ketel, m. ketel, waarin bet water (voor
de thee) gekoukt worth, tegenstell. van
sehenkketel waarin bet wordt binnen
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gebraeht. yr. kist , waarin de thee
wordt aangevoerd. —11iistje, o. kleine
theckist ; in de huishouding sierlijk
waarin men de thee heeft. —koekje , o.
koekje, dat men bij de thee gebruikt.
—kommetje, o. kommetje , waaruit
men thee drinkt. kooper, m.,-koopster, vr, die thee verkoopt ; die in thee
handelt. —hop, m., —hopje,o, kop of
kopje, waaruit men thee drinkt.—lepel
m. sulkerlepel tj e ; t heescheppertje. -lood,
0. dun lood, hetwelk de thee in de kisten
omgeeft. —oogst m. —papier , o.
papier,, hetwelk de thee in het lood omgeeft ;
papier,, waarin men de thee in het klein
aflevert, —partij, yr. gezelschap theedrinkers. —pot, m. pot , waaruit men de
thee schenkt, veelat trekpot. —randje,
o. zeker koekje. —schoteltje, o. schoteltje onder een' theekop. ---stoof, yr.
soort van stool, met een vuurkomfoor, waarop de schenkketel staat , om het water
kokend te !louden, —stoofje o. verkleinw, van theestoof ; een stootje met vuur
op tafel , waarop men thee laat trekken.
—tafel, y r. tafel , waaraau men thee
drinkt. —water, o. water, waarvan men
thee drinkt. —winhel, m.
Theologant, m. (des -s, nave -en,) godgeleerde. --fie vr, godgeleerdheid : In de
theologie studdren. —isch, by , en bw.
betreffende de godgeleerdheid.
Theriaket zie Triakel.
Thesaurie , vr. (mrv. -ieri,) schatkamcr.
—ier, m. ides -s, aim -s,) schatmeester.
—ierschap, o. (des -s.) —iersplaats, yr. —ierspost, m. post
van thesaurier.
Whirs, tn. (van den -, mrv. -en.) de met
wijngaardranken ornslingerde staf der priesters van Bacchus. --drager, m. —je,
o. (des -s, wry. -s,) erkleinw, van thirs.
m. (des -s,mrv. -s,) tigchelaar,
Tiegen, ongel. b. en o. w. met Z., (ik toog,
getogen,) trekken. Slechts de veal. tijd en
het veil. dw. zijn in gebrnik.
Tien , teiw. getal tusschen negen en elf :
Tienmaal tien is honderd. Tien paarden,
tj zaten er met ors tienen. ZieilDrie.**--,
yr. (mrv. -en,) het cijfer tien : Drie Romeinsche tienen (XXX). *-, kaart , waarop tien
punters - staan : Harten tien ontbreekt.
—daagsch, by. dat tien dagen duurt of
geduurd heeft : De tiendaagsche veldtogt.
—dboek o. register der tienden. —de,
bv.rangs. telw. van tien , als : De tiende
week na paschen. Ten tiende. In de tiende
plants. *-, o. (van het-, mrv. -11,) tiende gedeelte dock in het gebruik rneestal zonder
teeken van meerv.: Drie tiende van een,
yulden, welligt omdat de brook op zich self
als eerie eenheid worth. beselionwd , want

Tier
men zegt ook : Een drie tiende.*-, yr. (mrv.
-n.) tiende gedeelte var het gewas op akkers
ens.: Tienden heffen opbrengen. — deelig, bv. dat nit tiende deelen bestaat :
Tiendeelige breuken. --Behalf by.
negerien een half. —deischer m. tiendhefier. —dheer,m. eigenaar eener tiende.
—heifer , m., —hefster, vr. degene , welke de tienden ontvangt. —dpachter,tn.—dpligtig, bv, verpligt
tot het betalen van tienden. -dregt, o. refit
op de tienden ; wetten op de tienden. —drekening, yr. —dsehrijver, m.
—dschuldig, by. tiendpligtig. —dubbel, by. --duizendste, by. en o. —Elverpachting yr. —dzaak , yr.
—en , b. w, bet tiende gedeelte van jets
nemen ; fig. gerneenz. Zij heeft de peren
aardig getiend , er een aanmerkelijk getal
van genomen. —erhande,
onverb. bv. —getal, o, getal tien.
--hook, m. ding met tiers hoeken ; eeri
vestinp,werk met tien zijden en tier) hoeken.
—hoekig, by. —jarig, by. dat tien
jaren duurt of geduurd beef t; Lien jaar oud :
Een tienjarige knaap. m. en vr.
(des -s, mrv. -en.) een of eerie van tier,.
—maal, bw. tien reizen tier) keer.
—maandsch, b y. van tiers maanden
—malig, by. tienmaal herhaald. -man,
m. (rare. -non,) een van de Lien manners,
welke de heerschappij onder zich verdeeld

hebben decemvir. inannig , by. van
planters tienvoudig marinelijk. --manschap, o. (des -s,) heerschappij der tienmariners. —ponder , m. ding , hetwelk
tien pond weegt ; inzonderh. stuk, dat kogels

van tien pond sehiet. —snarig, vr. van
speeltuigen , waarop tier, snaren gespannen
zijn. —tat , o. getal tien tien. —tallig,
b y. tiendeelig. —tje, o. (des -s, wry. -s,)
verkleinw. van Lien ; inzonderh. ding hetwelk
nit tien eenheden bestaat, b. v. gouden Willem, en (in het dagelijksehe !even) stuk van
vijftig cent , daar men den stuiver als eel) -

heid aanneemt. o. (des -s, mre.
-en,) tiemnaal genornene hoeveelheid.

dig,

by. en bw, —werf, bw. —wijbv. tienvoudig vrouwelijk.-zijdig,bv.
Tier , yr. weligegroei : Dot gewas heeft in

deze streken geene tier ; fig. genoegen : Hij
heeft te ,irnhenz geene tier. bij is niet in
zijne tier , niet in zijn element.

Tier, o. (des -s,) getier.
Tierelieren , o. w. met H., van vogelen ,
kwinkeleren.
o. w. met
goed voortkomen
welig groeijen Dat gewas tiert bier goed;
fig. gelukken , slagen : Dat werk wil niet
tieren. Het wit met hem niet tieren. van
mensehen , aarden : Zij kan te Bentheim
niet tieren heeft er geene tier.

Tieren,
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Tieren , o. w. met H. , razen , geraas maker].
Tieretein , o. (des -s, mrv. -en,) eene half
lumen en half wollen stof. —en , onverb. by.
Tierig, ( er, -st,) by . en bw. welig groeijend ,
voorspoedig : Kene tierige plant. Tierig
groeijett. Det kind groeit tierig. -herd, yr.
Tiersje, o. (des -s, mrv. -s,) zeker vat , dat
het derde deel van een okshoofd inhoudt.
Tigchel, rn. (des -s, nice. -s, ..en,) gebakken
steen , baksteen. —aar , m. (des -s, mrv.
-s,) tigchelbakker. —aarde , yr. aarde ,
waarvan men steenen bakt. —bakker , m.
steenbakker. —bakkerij , y r. —da,k ,
o. tegeldak. —dekker , m. tegeldekker.
—oven , m. steenoven. —stee p , m.
m. tigehel. —steenen , onverb. by.
—werk , o. werk van tigchelsteenen ;
tigcheloven.
Ti ;ten, zie Betigten.
Tij, o. (van het -, mrv. -en,) eb en vloed, getij : Hoog en laag tij. *-, vloed Tij stoppen,
hlijven liggen.1'ij kaveleu gissen . wanneer
het tij goed zal wezen. Spew. Mijn tij is verloopen , ik heb mijn' tijd gehad. —anker ,
o. naam van een klein anker.
Tijd , rn. (des -s, mry -en,) voorstelling der
mogelijkheid van het gelijktijdig zija en de
opeenvolging der dingen Tijd en ruimte
zijn slechts inwendige aanschouwingen, die
met ons leven en sterven. Tijd en eeuwigheid.*-, naar de gewone opvatting , de opeenvolging en voortduring van bepaalde
veranderingen : De tijd zal het leeren. Van
titicl tot tijd. De tijd verloopt. Met der tijd.
Dc tegentroordige tijd, de tijd , waarin
wij level ' . Vorige tijden. Oude tijd. Op een'
anderen bepaald gedeelte : Zich
nanr den tijd schikken. Over slechte tijden
klagen. Op zijn' tijd. De gulden tijd
keert nirrrrner weder. heerschende
denkwijze : De teekenen des tijds. Met den
tijd medegain. *-, tijdperk van iernands
leven : De tijd der jeugd. In zfinen tijd.
Mijn tijd ! Lieve tijd! een uitroep van
verwondering. deel des tijds, voor zoo
verre daariti zekere veranderingen plaats
hebben: Den regien tijd kiezen. Het is hood
tijd. Buiten tijds , buiten den gewonen
Alles heeft zijn , tijd. lilt den tijd zijn. gestorven ziju.De tijd der aardbeijen. Den tijd
korten. De middelbare tijd , die even latige
etmalen heeft , tegenstell. van sterrekundi8e
tijd. Op tijd verkoopen , d. i. op voorwaarde,
dat het verkochte op een' bepaalden tijd
voldaan zal worden. Mijne nicht is bijna op
Isaac' tijd, d, op den tijd barer bevalling.
Te rtjnen tijde , op den vereischten tijd. Ik
heb er van daag den tijd niet toe. De tijd
wall mij lang. Zie Roos. Van het vrouw.
geslacht , waarin bet woord vroeger a Igemeen
gebruikt weed , en thans nog door velen
gebruikt wordt vindt men voorbeelden in :

Tijd
Met der tijd. In der tijd. Te dier tijd. Te
regter tijd.*-, in tie spraakk. een vorm,welke
eene van de Brie afdeelingen des tijds voorstelt:
Tegenwoordige , verledene en toekomende
tijd. —begin , o. begin des tijds; begin
van een tijdvak. —beschrijfster,, yr.

—beschrijver m. — beschrijving , yr. —boek o. kroniek , jaarboek.
—elijk by. en bw. wat tot den tijd of het
aardsche leven behoort:Tijdelijke bezittingen , goederen. .Het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, sterven. *-, die of dat slechts
voor eenisien tijd is , tegenstell. van vast : De
tijdelijke waarnemer der school te W.B. zal
den post tijdelik waarnemen. —eloos
zie Tijloos. —en , zie —gebrek , o. —geest, m. de heerschende
geest. —geloof, o. Floor, dat slechts
eenigen tijd duurt. —geloovige m. en
yr. die tijdgeloof bezit. —genoot m. en
yr. die met anderen in den zelfden tijd Ieeft :
Weiland en Bilderdijk waren tijdgenooten.
—ig, (-er, -st,) by. juist ter suede : Tijdige hulp.
geschikt voor het gebruik :
Tijdige risch , appels.
vroeg rijp.
bw. vroeg: Maak, dat ik het tijdig genoeg zie. —igheid, yr. —iglijk, bw.
—ing, y r. (mrv. -en,) berigt , narigt:
'heft zij reeds tijding van hear' man ?
lentandtijding sturen,(in sornmige streken,)
hem laten weten. —ingje, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van tijding. —ingziek
(-er, -st,)bv.zeer begeerig naar nienwstijdingen. --iLoe, yr. tweejarige kor. —korter,, rn. (des .s, mrv. -s,) die iemand den
tijd kort ; fig. heigene iemand den tijd kort,
b. v. een speeltnig , een school ' hock. -korting, yr, tijdverdrijf, nitspaiming , verpoo zing. —kortster,, yr. (mrv...s.) -tiring,
m. eene hoeveelheid tijds, tijdperk , tijdvak.
—kunde , yr. tijdrekenkunde. —inaat,
yr. rnaat , naar welke de tild wordt gemeten.
—meter, rn. een zeer naanwketirig nurweek . yeela l chronometer genoemd.
—naald , yr. naald of obelisk, welke als
ware het den tijd trotseert , gedcnknaald.
—orde, yr. —os m tweejarige os.
—perk , o. eene langere of kortere tijdrtiirnte , waarin gesehiedkundigen den tijd
verdeelen ; tijdruirnte. —punt , o. tijdstip ;
een gedeelte des tijds, hetwelk zich door jets
merkwaardigs onderscheidt. —register,
0. tijdrekenkundige tad; jaarboek. —rekenaar,, m. die de tijdrekening verstaat.
—rekening, y r. de wijze orn den tijd te
verdeefen en te berekenen : De tijdrekening
der Joden. *-, kennis van de verdeeling des
tijds en van de verschillende wijzen om hem
te berekenen. —rekenkunde, yr.
tijdrekening. —rekenkundig , by. in
de tijdrekenkunde bedreven ; van de tijdrekenkunde: Tijdrekenkundige tafelen.

— 907 —
Tijd
—rekenkundige, m,, en y r. (des
.n, mrv. -11,) tijdrekenaar. —ruimte, yr.
een deel des tijds van het eene tijdpunt tot
het andere. —sbegin, o. tijdbegin. —sbesparing, yr. —sbestek, o.
—schrift, o. geschrift, dat op bepaalde
tijden in 't licht verschijnt, tegenstell. van
dagblad,betwelk op bepaalde davit uitkomt.
—snippering, yr. datgene , waarmede
iemand zich in verlorene oogenblikken
onledig houdt. —somstandigheid,
yr. —sorde, yr. —stelling, yr. het
vaststellen van een' tijd ; tijdbegin. —stip,
0. tijdpunt ; oogenblik : Op dit tijdstip.
—sverloop, o. —yak, o. tijdperk :
In hoe veel tijdrakken verdeelt men de
oude geeschiedenis? —verbeuzeling,
vr. —verdrijf, 0. jets, waarmede men
zich of anderen den tijd genoegelijk verdrij ft:
Kent gij aangenamer tijdverdrigf , dan
eene wandeling in de vrije natuur? -verdrijfster, y r. --verdrijvend, by.

—verdrijver, m. —verkwister.
m. —verkwisting, yr. —verkwistster, yr. --verlies , o.
—verloop, o. —verspilling,
yr. —wijzer, m. almanak , jaarboekje.
—winner , m. die tijd zoekt te winner).
—winning, y r. het viintien van tijd.
—winst, yr. tijdwinning ; lig. bet welbe-

Tint
—vleeselt o. —woede, y r. -wolf,
m. in Zuid-Afrika , enz., zeker dier , in sommigo strep en gerlekte hiêna genocind.
Tijglas, o. zekere zandlooper.
Tijk, vr. (mrv. -en.)een linnen of lwnnepen
weefsel , dat zeer digt is en nit diet ' hoofde
vdoral gebruikt wordt, om er veereti in te
stoppen en er bedden , enz. van te vervaargen : Men draagt ook wel slopkousen van
zak van een bed, waarin de veéren
zijn : Zij had twee tijken toodig.
Tijkavelen, o. zie liavelen.
Tijkje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
tijk. —wever, m. —weverij, yr.
Tijloos, y r. (mrv.-ozen,) soort van narcis, die
wegens haar vroeg bloeijen, sums reeds in Februarij , ook sprokkelbloem beet ; een ander
laat bloeijend gewas. —je, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw, van tijloos.
Tijm, m. (des -s,) kwendel , eene plant ,
welker bladen en bloeseins een' liefelijken
reek hebben.
Tijtel, enz. zie Titel, enz.
Tik m. (des -s, mrv. -ken.) eene ligte
raking met den top van den vinp;er,, enz.
of met Bert ptintig werktuig :1k voelde een'
tik op den sehoud(?r ; gemeenz. slag: Ik gaf
hem een' tik. dien hij voelde. —je , o (des
-5, mrv. -s,) verkleinw. van tik. —ken, b.
en 0 w. met H., woord dat bet geluid van
zaelt gek lop aanduidt en zulk een gek lop nitdi tikt : Wie tat daar ace de deur? Het
horlogie tiki niet meer. lk tikte hem op de
ringers; fig. gemeenz. remand over de ving,.ers tikken , hem de waarheid zeggen , hem
doorhalen. —ker, m. (des -s, mrr. -s,) die
gerneenz. horlogie ; het geweten.
tikt ;
—kertje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van tikker ; zekere houtworm zie norlogie.—tak, o. (des -s.) zeker spel op ten
bord met schijven en dobbelsteenen. —trakken, 1). en o. w. met H. , (ik tiktak . eta.)
tiktak spelen ; zeker geluid voortbrengeu.
—taliiier, in. (des -s, mrv. -s.) tiktakspe-

steden van zijn' tijd ; welbestede tijd
voortbrengselen van welbesteden tijd.
--woord, 0. bij sommigen , werkwoord.
—wortel, m. tijdbegin.
Tijen, o. w. met Z., gaan , trekken , zich
begeven : Op den loop tijen. Ann het werk
of den arbeid tijen.
Tijgen , ongel, o. w. met Z., (ik teeg, getegen,) tijen , dock waarschijrilijk verouderd,
behalve tnissch!en bier of daar.
Tijger, m. (des -s, mrv. -s, -en,) eel] wild
en bloeddorstig rooldier in de heete gewesten
van Azie,dat eene lichtgele hnid met lange
zwarte fraai geteekende strepen he& ; fig.
ler. —takschijf, yr. -takspeelster,
Bier , hetwelk als een tijger gevlekt , b. v.
vr.—takspeler, in.
een paard, bond , kat ; een wreedaardig
mensch. —bek, m. —en, b. w. met Tif, yr. het tillen. opheffen; fig. Er is lets op
. iet s beweging, in aatitogt , op het to strepen en vlekken als die van eete tijger
duivetil. --bear, by. dat getild
voorzien. —haar. o. --hats. m
F ijt.
: Tilbare have , Tilbare goekan
o. hart van eert , tijger; fig. %%reed ongederen , roerende goederen. —len, b. w opyoelig hart. —hengst, m. getikerde
ligten opheffen : 1k ken niet tillen.'"-,o.
hengst. —hol, o. --hond, m. getijgerde
w. mot IL fig. Aan iets tillen , zich met
bond. --pout, o. eene houtsoort mgt
iets in'aten. Zwaar tillen, Yee! zwarigheden
zwarte vlekken op een' bruinen {frond.
rnaketb
—huid , yr. —in, yr. (mrv. -nen,) wifie
des tijgers. —jagt, yr. —hat, vr. getij- Timber, Timmer, m. (des -s, taro. -s.)
gerde kat. —klaauw. m. m.
helmtop.
—maag, yr. —mull , m. —oog, o. Timmer, o. (des -s, mrv. -s,) vertrek , wei—oor, o. —poot, m. —rug, m.
nig gebruikelijk behalve in Vrouwentimmer.
—rugs, yr. —staart, m. —tend, m.
—azje, vr. (mrv.-n,-s,) het timtneren ;
gehotiw ,getimmerte. —bans, timmero. (des -s, fire, -5,) verkleinw. van
manshaas. —beitel, m. —7,1iji, yr.
tuf .r. —tong, yr. -vet, o. wet, 0.
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—en , b. w. bet tot een gebouw noodige Winnegieter,, m. iemand , die allerlei
yr. _svoorwerpen van tin giet.
bout bewerken en oprigten : Ben huffs titnambacht, o. —sbaas , m. sbemeren. Bert schip timmeren. *-, over 't alroep o. —sdochter, yr. —shandgemeen, met behulp van bijI , zaag , beliel
werk, o.—sjongen, m. —sknecht,
enz. vervaardigen : Eene kribbe timmeren,
m. —sleerling rn. —svorm , m.
gemeenz. werkpam
o. w. met H.,
—svronw, yr. —sweduw,, yr. —szijn : Er war op aan timmeren, wader bewerk , o. —swinkel, m. —szoon,m.
zig zijn. 1h timmert niet hoot' , Iiij is niet
zeer schrander. — gereedschap „ o. Tinnegoed, o, allerlei gereedschap van tin.
—nehas --nekast , yr. —ne—bout, 0. bout, waarvan lets getirnmerd
kraam , yr. —nen , onverb. by.
kan worden. S low. .ille bout is geen tint—oven , m. —pan , yr. pan ter vertinmerhout , alles is niet even bruikbaar.
ning.—proef, —proeve , yr. onder-huis . o. huis, waarin men timmert.
zoek naar de hoedanigheid van bet tin.
-ing , Yr. het timmeren, kuinde yr.
—lieden , —Ini , —Ittiden , m. *Wins , m. (van den -, mrv. -en,) een cijns.
—bock , o. ---Beer m.
mrv, van timmerman. —man m. (mrv.
bij, Wiens beroep Tint, m. (des -s,) tintwijn.*-, yr. (mrv.-en.)
-lieden, -luiden.
kleur.
bet timmeren is ; inzonderh. meester titnmerman. — mansgereedschap , o. Tintel , m. (des -s,) half verbrande lompen ,
voukdoek, welke door eene enkele vonk vuur
ansknecht,
—mansjongen, m,
vat. --loos, yr. —en, o. w. met
—mansleerling m. —mansflonkeren , flikkeren : Hare oogen tintelden
rekening, vr. —mansschootsvel,
van bllydschap, "-, eerie zachte prikkeling
0. —mansvrouw, yr. —mansweondervinden : Mijne ving.rs tintelen van
dtaw,, yr. —manswerk, o..pnangkoude. —ing ,vr. —pot , rn. tinteldoos.
manszoon , m.
winkel, m.
_plaats , Yr. plaats , waar men timmert . *Whiten, b.w. kleuren.
.—twig o. timrnergereedschap---thin5 Wintwijn, m. een krachtige Spaansche wijn
van eene donkere kleur.
m. timmerplaats. —werf, yr. timmerplaats;
, m,
scheepstimmerwerl, —werk , o. week Tinwerk , o. tinnegoed.
zand , o. soort van crts.
dat de timmerman vervaardigt : Het timmerwerk is of , de verwer is echter nog bezig. Tip , m. (des -s, mrv. -pen,) het spits uitloopende einde van jets, punt : De tip van uw'
- ziek , (-er, -st.) by, die bijzonder veel
halsdoek is e,.escheurd. —je, o. (des -s, mrv.
van timmeren lion&
: Het
-s,) verkleinw. van tip; inzonderh.
Timp , m. (des -s, mry -en,) een langwerpig
tipje van het oor. Het tipje van de borst , de
broodje, elders stoet geheeten,
tepel. Op het tipje, op bet punt. BruiTimpaan o. (des -s, mrv. -anen,) cars
degom op het tipje, die op bet punt staat
perkamenten raam der boekdrukkers,
bruidegom te worden. Op het tipje van zijn
*Tinispje, o. (des -s, nary. -s,) verkleinw,
verderf staan, —mitts , yr. —pen, 1).
van tirnp,
w. de toppers of punten afsnijden: Het haar
Tin , o. (des -s,) een wit in het blaauwachtige
later tippers, "-, bij valsche spelers: Maarten
spelend, blinkend en rekbaar metaal: Entippen , ze aan een' tip merken.
gelsch tin, *-, van tin vervaardigde gereedseliappen; Het tin schuren. —a clitig, by. Tiran , m. (des -s, mrv. -rim) oorspronkelijk
een onheperkte heerseher, thans, een dwing—ader, Yr. bergader , welke tin bevat,
eland, onderdrukker ; fig. Het gebruik is de
m. erts,
-asch, vr. verkallit
tiran der talen, —neschrik , m. —ne(be tin hevat. —groef, —groeve, yr.
werk o. —nick , —nig , (-er, -st,)
-kalk, m. een grijs poeijer , waarmee het
by. en bw, van een' tiran , als een tiran.
tin , warn-Jeer men bet in de gewone Inch t
aan de smelthitte blootstelt , allengs bedekt

wordt , en na het reinigen der oppervlakte
er van gedurip; op nienw ontstaat. \Vordt bet

—nii, vr. (mrv. -en,) dwingelandij, gewel-

denarij, —nisch , (-er, -ste,) b y. en bw.
tiranniek.

aan cen gestadig vuur blootgesteld, dan neemt Tiras zie Tras.

bet eene witty kleur aan en beet tinaseli. Wiras yr. (mrv. -sen,) net om patrijzen ,
m. —meeder, vr. in stork-

leeuwerikken, enz. to vangen. —seren

v. at er opgelost Cu daarnit nedergeslagen tin ,
dat bij ander gesmolten tin worth, gevoegd,

b. \V. met de tiras yangen.
n). (des -s, mrv. -s,) opgave van den

em bet zachter en fraaijer te maken.
getandc ombeining aan
Winne. yr. (Inrv.

inhocid cons boeks in 'wile woorden op de
cerste bladziide: Het bock heeft eel?' geptaat-

den boyenkant van een' muur of van cen plat
dak : De thine des tempels. *-, top, spits,
over 't algemeen jets, dat hoof; of in de
boogie is,

drukten filet "-, opsebrilt der afdedingen
in een bock, inzonderh. bij regtsgeleerden :
Bet stuat inter den vierden titel ; 11,T,
betgene
der zulk eet,' titel gevo:elen w or dt.

- 900
Witte

Tege

*-, inzonderh. de naan-I, welke de waardigheid , den rang van een' persoon in het
burgerlijke leven aanwijst: W elken titelvoert
die man ? —Mad o. eerste blad van een
bock waarop de titel staat. —en , b. w.
met zijn' titel bestempelen : .Hij wordt bier
te hoog yetiteld. —plaat —prent
—print, yr. plaat of prent op den titel:
indien zij klein is , heel zij over het algemeen
vignet. —regt , o. refi t tot het voeren van
een' titel..—riik , (-cc, -st,) by. die vele
titels heeft. —tje , o. (des -s, ntrv. -s,)
verkleinw. van titel. —vignet, yr. zie
Titelplaat. —zucht, yr. sterke begeerte naar titels.
Tittel , m. (des -s, mrv, -s,) punt, stip,
schrapje ; fig. Er zal geen tittel (niets) aan
ontbreken. —tie, o. (des -s, mrv. -5,) verkleinw. van tittel Dat er yeen titteltje
(niets) aan hapere.
Tjalk , yr. (rnrv. -en,) een tang smal vaartuigmet een' mast , dat men op de Zuiderzee , enz. vaak ontmoet. —je O. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van tjalk. —schip

hier en waar,, die vaak door andere woorden van het voorzetsel worden verwijderd:
Het ligter toe , bet is zoo ver gel omen. De
meld is eryens , neryens near toe. Hij
is dear niet toe in staat, Dat doet er niet toe,
dat brengt daarin Beene verandering ; dat is
van Been belaug. .Hij zal het noodige geld
hier niet toe voorseltieten. Wear mag Itij die
groote sommen toe bestemmen ? praedic„
by. gesloten , digt,: De deur is toe. De vensters zijn toe. Voor zelfstandige naamwoor den verbindt men het er gewoonlijk mee en
zegt : Een toehuis , eene toedeur , ofschoon
het de uitspraak als van een adjectief behoudt.
bw. waardoor men iemand aanmoedigt ,
opruit : Toe , Jan , loop er eens gaauw
been ! Toe , Klaas , sla er op ! Toe maar ,
doe het maar. Zie ook Naar, Op en Tot.
In samenstelling met weft; woorden waarbij
het altijd den klemtoon heeft en scheidbaar
is , beteekent het I.) eene strekking of rigting
naar een' persoon of zaak , als : !emend toebrengen. Iemandiets toezenden; II.) zoo veel
als b ij of aan , als: Toedragen; Ill.) een'
aanvang : Sla toe ; 1V.) eerie voortduring
v oort , do or: Toebctkken ; V.) een sluiten . als : Toedoen , toeslean ; VI.) eenig
voordeel op1everende, als : Toeloopen , in
de regtte loo k en: Dit pad loo pt toe, is korter;
VII.) overtol lig , als : Ik ga near de kerk toe.
WEILAND !meta ten onrep,te, dat er verschil
is tusschen « near de stad gean » en, cc near
de stad toegaan. » Het hoe is hier overtollig.
—ademen, w. door uitademing toevoeren : De tuin ademt ntij liefelijke yeuren

o. —schipper,
Tjanken o. w. met H., gerneen , van mener,
schen en kinderen , klagend huilen.
m. (des -s, mrv. -s,) —ster, yr. (wry. -s.)
Tjenken enz, , zie Tjanken, enz."
Tjerk, m. (des -s, mrv. -en.) soort van groot
schip in Noord-Amerika. —je o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van tjerk.
o. w. met H., van onderscheidene
yogis , kwelen.
Tobbe, yr. (nirv. -n,) eene ondiepe kuip,
—ben, O. W. met H., zich afslooven Zij
tobben den yanschen day. Met een' zieke
tobben; fig. Over lets tobben , d. malen ,
zich verontrusten. —ber, m. (des -s. rnrv.
-s,) die tobt ; zie Vijpetobber ; fig.
sukkelaar. —berij , yr.
'J'obiasvisch, m. smelt, zandaal.
Tobster, yr. (ntrv. -s,) die tobt.
Toch , bw. ter aarldringing en bevestiginp,..,
zekerlijk: Ja-Itoch! V erleat mij loch niet,
ik bid u , veriaat. mij ilia. Er zal tech
(Grigetwijfeld) wel eryens e, ne plaats zijn,
wear vrede woont. ter versterking : Hoe
hunt ye mij toch zoo vreeselijk plagen?*--,bij
sommige schrijvers, en bier en daar in de
omgangstaal , evenwel : Gij moogt zeygen,
wet gij wilt, ik ga er loch niet been.
Todde, Yr. (mrv. -n,) vodde , versletene lap;
onbeduidend of nietswaardig ding. -tie ,
o. (des -5, mrv. verkleinw. van todde.
—wijf o. vodderaapter.
'oe voorz. van samcnst., tot : 1k heb hem
daartoe niet eangezet , d. tot die daad.
Deze samenstelling heeft plants met dear,
bier ,waar , b. v. deartoe, hiertoe, waartoe.
Aiet samengesteld 'worth, het gebezigd met
er. erg ens neryens ; en dikwijis met dear,

toe.

—ademing , yr. —arbeiden,

o. w. met H., beginnen te arbeiden ; voortarheiden. —aren , o. w. met H., beginnen te aren voortgaan met aren. —asemen, enz. zie Toeademen , enz.

—babbelen o. w. met I-1., voortbabbe-

fen. 4e-, h. w. babbelende sluiten: Het ondeugende wijf babbelde hem spordig den
mond toe. —baggeren, o. w. met H., beginnen te baggeren;voortgaan met baggeren.
—bakeren, b. w. dirt bakeren : Baker
het kind den :pond niet
voortgaan met bakeren.

o. w. met H.,

—bakken

ougel. 0. w. met H., beginnen te bakken
voortgaan met bakken.
Bak nu mear toe,
o. NV. met Z., door bakken digtgaan

of zich sluiten; fig. aaneen kieven. -bal-

H., Noortgaatt met
m:-)r) iemand jets toewenseht. --bedeelen , enz. , zie Toedeelen. — bedelen 0. w. met H., voorthedelen.
H., voortgaan met
—bekeren,
bakeren.
I en , O. W. met H., voortgaan met belief). —benaelen , 0. w.
met 11., beginnen to bengelen ; vO3rtgant)
met be:taelen, --bedienen zie 'rocsemen

o. w. met

balsemen. —bede , yr. bede , waardoor

o. w. met
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dienen. —bedingen ongel. b. w.
bij of boven de eigenlijke voorwaarden
bedingen:Bij heeft een paar zware hammen
toebedongen. bedongen, verl. dw.
van toebedingen. --behooren, o. w.
met H., in eigendorn behooren Dit huis
behoorde vroeger den Burgemeester toe.
*-, o. (des -s ,) al wat tot iets behoort: Een
bed met zijn toebehooren. —bellen , o.
w. met H., beginnen to belleri , voortbellen.
—bereiden b. w. bereiden klaar of
gereed maken : Waren de spijzen behoorlijktoebereid? —bereiding , vr. —bereidsel o. voorbereidsel , schikking,
maatregel om bet eene of andere ten Mtvoer te brengen : Men is met het maken der
toebereidselen voor den maaltijd reeds luny
bezig. —beuken , b. w. digt beuken of
slaan : Men beukte hem den mond toe. *-,
o. w. met H., aanvangen of voortgaan met
beuken. --toebeurs vr. gesloten heurs:
Elkander met toebeurzen betalen , d. i.
elkander betalen zonder de beurzen te opener).
--bidden, ongel. b. w. door gebeden of
biddende toewenschen: Wat sulk een vrek
een' ander' toebidt,zal weinig te beduiden
hebben. —bidder, y r. —bidding, vr.
—bidster, y r. —bieden ongel. b.
w. als toegift bij eerie ruiling of boven bet
gedane bod aanbieden : Hij wilde mijn'
zwarten hengAt tegen zijne witte merrie
verruilen en bood mij dertig gulden toe.
—bijten ongel. o. w. met H., aanbijten,
beginner/ te bijten , toehappen : Ik Meld den
hond een stuk vleeschvoor,en hij beet dadelijk toe ; gemeenz. zich tot iets laten
bewegen , een aanbod aannemen : Hij wilde
niet toebijten , toehappen. *-, voortbijten.
—bikkelen, o. w. met H., voortgaan
met bikkelen. —billen o. w. met El.,
aanvangen of voortgaan met bitten. —binden , ongel. b. w. met een' of meer banden
digt tinker) of sluiten : Men bindt een' zak
wel toe , voor dat hij vol is , men scheidt
wel nit met eten , voor dat men geheel verzadigd is. --binding, yr. —bladen
—bladeren o. w. met H., voortbladen of voortbladeren. —blaffen o. w.
met H., in de rigting van iemand blaffen :
Als ik dien hond iets voorhoud , blaft hij
rnij voortblafferi. *-, b. w. fig. op cen'
snorkenden of snoevenden toon toevoegen
Durftge mij zoo iets toebla "en? —blaten , o. w. met H. , in de rigting van iemand
blaten,aanblaten. -blazenonge/. b w.digt
blazen : De hals slier flesch is toegeblazen.
Ik kan de deur wel toeblazen. in de
rigting van iemand blazen : Hij blies haar
al den rook toe . *-, o. w. met H., beginnen
te blazen ; voortblazen —blijven angel.
o. w. met Z., digt of gesloten blijven : Het
huis is den gansehen dag toegebleven

Toeb
—blikken 0. w. met El., aanblikken
Zij blikte hemvriendelijk toe. —blinkers,
ongel. o. w. met H., aanblinken , in de oogen
Woken : inks blank mij toe. —blokken , o. w. met H., voortgaan met blokken.
—bluffen, o.w. met H., voortgaan met
bluffers. —boenen,o. w. met If, aanvangen of voortgaan met boenen. —bolwerken, b. w. met bolwerken of verschansingen insluiten : De vesting was overal toegebolwerkt. o. w. met H., voortgaan met
bolwerken. —bommen , o. w. met H.,
voortgaan met bommen. --bonken o.
w. met H. , voortgaan met bonken , voortgaan met kloppen , doorkloppen ; beginnen
te bonken. b. w. digt bonken of kloppen :
Hij bonkte hem de oogen toe. —bonzen
b. w. met eene bons toewerpen : Zij bonsde
het luik toe. *-, o. w. met H., beginnen te
bonzen ; voortbonzen : Hij bona maar toe.
—boorden , o. w. met H., aanvangen
of voortgaan met boorden. —borduren,
o. w, met H., beginnen te borduren ; voortborduren. -boren, o.w. met H., beginnen
te boren; voortgaan met boren. --borgen,
o. w. met H., voortborgen. ...borrelen ,
o. w. met H., voortborrelen. -borstelen,
o. w. met El., beginnen to borstelen ; voortgaan met borstelen. —bouwen b. w.
digt bouwen Een' doorgang toebourven.
o. w. met H., aanvangen met bouwen ;
voortbouwen. —braden , ongel. o. w.
met H., voortbraden Laat dat vleesch maar
toebraden. —braken, o. w. met El., aanvangen of voortgaan met brake ' van vlas o f
hennep: Hoe vreeseliik de storm oak woedde,
de vrouw braakte maar toe. * b. w. brakende toevoeren. --branden , b. w. digt
branders , door brander ' sluiten : Eene wonde toebranden. *-, o. w. met Z., door branden digt gaan : Gib zult weldra zien , dat
het gat toebrandt. —brassen , o. w.
met H., voortgaan met brassen. —breeuwen , b, w. al breeuwende digt waken. *-,
o. w. met H., aanvangen of voortgaan met
breeuwen. —breijen , b. w. digt breijen :
Brei de kous van onderen eerst toe. * o.
w. met beginnen te breijen ; voortgaan
met breijen. —breken , ongel. o. w. met
H., beginnen te breken; voortgaan met bre.
brengken. — brengen, onreg.
en , doch weinig in gebruik : Ztj heeft een
aanzienlijk huwelijksgoed toe.; ebracht.
veroorzaken , does krijgeri : Iemand eene
wonde , een' steek toehrengen.*-, bjdragen:
Zij heeft zeer veel tot zijn ongelak toegebrach& lets, waaruit men drinkt , b. v.
een gins , een' beker,, aanbieden : Breng die
juffer (het glaasjen) eens toe. —broddelen , o. w. met H., voortgaan met broddelen. —toebroeden, o. w. met H., voortbroeden. —broeijen, a. w. met H., voort-

—911..
Toeb

brocijen. —brommen , b. w. brommend
toevoegen : Hij bromde mij eenige woorden
toe , die ik echter niet verstowl. *-, o. w.
met H., aanbrornmen, tegenbrommen; voortgaan met brommen. —brouwen , ongel,
o. w. met H., voortbrouwen. --bruijen,
h. w. digt bruijen of werpen, toegooijen ,
toewerpen: Zij bruide het venster toe.
in de rigting van iemand bruijen , toesmijten ,
toegooijen , toewerpen bruide Naar den
beker toe. *-, o. w. met H., beginnen te
bruijen ; voortgaan met bruijen. —brullen, b. w. brullende toevoegen : Rif brulde
mij eenige scheldwoorden o. w. met
H., beginnen te brul len ; voortgaan met brullen. —buigen , ongel b. w. buigende
naar of in de
sluiten : Buig den ring toe.
rigting van iemand buigen : Buig mij dire
tak een weinig toe. 0. w. met H., zich
buigende sluiten ; voortgaan met het make',
van buigingen : Buig maar toe , de Prins
ziet u toch niet. —buiging. yr. —but, o. w. met H., aanvangen or voortgaan met bullet). —bulderen , b. w.
bulderend toevoegen : Hij bulderde Naar
een paar schampere woorden toe. o. w.
met H., voortgaan met bulderen. - buren ,
o. vv. met H., voortgaan met buren. —cijferen, o. W. met H., beginnen te cijferen ;
voortgaan met cijferen. —dammen, b.
w. door middel van een' of meer dammen
sluiten Eene ririer toedammen. *-. o. w.
met FL, voortgaan met dammen, --dampen, 0. w. met H., voortgaan met dampen. *a, b. W. dampend toeblazen: Gij datnpt
mij al den rook toe. —dansen, o, w. met
H., beginnen te dansen ; voortgaan met dansen. b. als : remand een' dans toedansert. , d. te zijner rere dansen. —dartelen , o, w. met H., voortgaan met dartelen.
—deelen , h. w. bij eerie verdeeling aan
iemand toewijzen : Hem werd een fraai
landgoed tnegedeeld,*-, o. w. met H., voortgaan met deeien. — deeling. yr. - dekken, b. w. dekkende sluiten: Dek lien pot
dekken of bedekken Dek het kind
goed toe ; fig. afrossen: Iemand wakker toedekken. —delven.onget b. w. al delvende
vullen Een' kuil toedelven. —dempen ,
b. w. a) vullende of dempende sluiten : De:e
put zal toegedempt worden ; fig. Eene kwade
zaak toedempen, gee)) gerucht daarvan maken, smoren. —denken, onreg. w. in
zijne gedachten iemand toewijzen: W at hebt
gij uwe jonyste zuster toegedacht? Een
kerkboek met gouden klampen.-deunen,
o. w. met H.,voortgaan met deunen.-deur,
vr.geslotene deur: W ij kwamen voor eene
toedeur. —dichten , b, w. aandichten,
toeschrijven : Men dicht Item dat spotschritt toe, men houdt hem voor den maker.
*-, o. w. met H., voortgaan met dichten:

Toed
Hoe zeer hare verzen ook gehekeld worden,
zij stoort er zich niet aan, zij dicht maar
toe. —dienen, b. w. op eene gedienstige
wijze aan tafel bezorgen: Nag ik u een stukje
van dezz:it meloen toedienen? —diening,
y r. —dijken, b.w. met een' of meer dijken
sluiten: Die vaart zal toegedijkt worden.
—dijking , y r. —dobbelen, o. w.
met H., voortgaan met dobbelen. —doeken , b- w. met een' dock sluiten of digt
maken. —doen, onreg. b. w. digt does,
toemaken , sluiten: Doe de deur toe, het boek
toe; fig. gemeenz Dat :al de deur toedoen,
dat zal de zaak beslissen. bijdragen , toebrengen:/k kan er niets toe- of afdoen,ikkan
er [nets aan veranderen. *-, o. (des -s,) fig.
medewerking : Is het met of zonder uw toedoen geschied? Zie ook Toe en Toegedaau. —doffen, o. w. met H., voortgaan met doffen. —dollen , o. w. met H.,
voortgaan met dollen. —donderen b.
w. met eerie donderende stem toevoegen:
Hij donderde mij eenige woorden toe, die
ik echter maar half verstond. *-, gemeen,
met geweld toewerpen : Hij heeft het venster
toegedonderd. onpers. w. met H., voortgaan met donderen. —doopen, o. w. met
H., aanvangen of voortgaan met doopen.
---doppen o. w. met H., aanvangen of
voortgaan met doppen. — dorschen,o. w.
met H., beginnen te dorschen; voortgaan met
dorschen. - douwen, zie Toeduwen.
- draaijen . b. w. draaijende sluiten :
Eerie schroef toedraaijen. Draai den kraan
van het biervat toe. * -, toekeeren, toewenden :
Iemand den rug toedraaijen. *-, o. w. met
H. , beginnen te draaijen ; voortgaan met
draaijen. —dragen, onget b, w. naar
iemand dragen ; doe') bijna enkel lig. ten
aanzien van iemands p;ewaarwordingen of
denkwipe Iemand liefde of haat toedra.
gen , d. orntrent hem in zijn hart dragen.
Ientand een coed cif een kwaad hart toedragen , goed of kwalijk omtrent iemand gezind
wezen. (zich), w. w. voorvallen, geschieden , plants hebben : Weet gij, hoe zich die
zaak heeft toegedragen? —dragt , yr.
de wijze , waarop lets geschiedt of voorvalt ,
de omstandigheden, Welke hij een voorval
plants hebben : lk :al u morgen de gansche
toedragt van het gebeurde mededeelen.
--draven , o. w. met H. , aanvangen of
voortgaan met draven. met Z., in zekere
rigting draven : De paarden draven naar den
stal toe.—dreigen,o.w.met H., voortgaan
met dreigen. —drentelen, o. w. met Z.,
ill zekere rigting drentelen Hij drentelt
naar huis toe. —dribbelen, o. w. met
H., voortgaan met dribbelen. *-, met Z. , in
zekere rigting dribbelen : Hij dribbelde aanstonds naar den tuin toe , waarhij het gan.
sche gezin bijeen vond. —drijven, angel.
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b. w. naar eene plaats of een' persoon drijven

De koeVen naar de weide toedrijven. Hij
dreef ons den vlugtenden vijand toe.De honden dreven twee hazes naar ons toe.*-, ineen drijven of kuipen : Drijf het vat ter dege
toe. *-, o. w. met H., beginnen te drijven ;
voortgaan met drijven. -, met Z. , door lets
drijvends gesloten worden: De vaart , die
gisteren door het ijs weed gehakt , is dezen
nacht wedr toegedreven.*-, in zekere rigting
drijven : De balk komt naar ons toedrijven.
—drillen , o. w. met II, voortgaan
met drillen, —dringen angel. b. w.
al dringende toevoeren ; in de rigting van
iemand of jets dringen : Men thong het ons
toe , naar ons toe. dringende sluiten : De
deur werd toegedrongen,zoo dat het niet mogelijk was , te ontkomen. *-, o. w. met II.,
beginnen te dringen ; voortgaan met dringen.
met Z. , al dringendenaderen of toesehie.
ten. —drinken , ongel. b. w. jets (een
glas , een' beker), waaruit men drinkt , aanbieden , toebrengen : Men dronk hun's vorsten gezondheid toe.*-,o.w. met H., aanvangen of voortgaan met drinkers : Drink naar
toe , Manners , er is wijn in orervloed.
—droomen , o. w, met H., aanvangen
of voortgaan met droomen. -droppelen,
o. W. met H., beginnen te droppelen; voortgaan met droppelen. —drossen , o. w.
met Z., in de rigting van iemand of jets
drossen : .11V droste naar zijn' oom toe.
—drukken , b. w. al drukkende sluiten:
Iemand de oogen toedrukken.De dearzaehtkens toedrukken.*-, in zekere rigting drukken ; beginnen te drukken voortgaan met
drukken : Drukt lastly toe , Gezellen,
dan hebt ge over een uur gedaan. —drukking, y r. —droppelen, zie Toedroppelen. —durven, onreg en gel.
o. w. met H. , met uitlating van een ander
jigs te raden werkwoord: Mogten zij er niet
now. toedurven (gaan , rijden. ens.,), laat
hen dan maar te huis bliyven. Het is intusschen verkieselijk , toe en durven vaneen te schrijven. dutten , o. w. met 11. ,
voortgaan met dutten. —toeduwen,
b, w. in de rigting van iemand of lets duwen,
al duwende nader brengen : Duw hem, den
schotel wat toe , hij kin er niet bij reiken ;
fig. op eene harde of onvriendeluke wijze
toevoegen: Hij duwde het meisjen eenige
harde woorden toe , die zij gelukkig niet
verstond.*-, toevoegen , geven , schenken
inzonderh. in stilte: Wie ken zeggen, wat hij
haar al heimelijk heeft toegeduwd *-,
al duwende sluiten : Duw het venster toe. -,
0. W. met aanvangen of voortgaan met
duwen. —dwalien , o. w. met Z. , in
zekere rigting dwalen.*-, met H.. voortgaan
met dwalen. —dweepen , o. w. met H.,
voortgaan met dweepen. —dweilen, o,

met H. , aanvangen of voortgaan met
dweilen, dwingen , ongel`: o. w. met
H. , voortgaan met dwingen. eesten
o. w. met H. , voortgaan met eesten. —eggen , b. w, eggende vullen of :sluiten. "-, o.
w. met H. , aanvangen of voortgaan met eggen. —eigenen , b. w. als eigeldom toewijzen of toekennen : Dat yesehrift werd
hem toegeeigend , hem als het zijne toegekend. Iemand een week toeeigenen, het
aan iemand opdragen. In deze ;,beteekenis zal
het niet ligt meer voorkomen. *-(zich), w. w.
als zijn' eigendom vorderen en in bezit semen, lietzij met of zonder refit. schoon in het
laatste geval zich aanmaligen gehruikelijker
is : Hij eigent zieh het huis toe. —eigening vr. —eischen, b. w. toevorderen. —eaten o. w. met
aanvangen of
voortgaan met eaten. — eten , onreg. b.
boven hetgene men genuttigd heeft eten :
1k zal nog een pear eztjes toeeten. *-, o. w.
met H., beginnen te eten ; voortgaan met
eten. —Ptsen o. W. met H., aanvangen of
voortgaan met etsen. —feilen zie Toed —feppen o. w. met H.,
voortgaan met feppen. -Happen , b. w.
flappendsluiten. *-, o. w. met Z., zich flappend sluiten: De ken flapte toe. —fleemen, o. w. met H., voortgaan met fleemen.
—flikken , o. W. met H., voortgaan met
flikken. 9 -, b. xv, digt flikken. —fluisteren , h. w. fluisterende toevoegen :
fluisterde mij een pair woorden toe. *-, o w.
met H., voortgaan met fluisteren.
ten, ongel. o. w. met H., door fluiten een
teeken geven: Zij floten elkander toe. '-,
voortgaan met fluiten. —fokken , o.
w. met H., voortgaan met fokken. —fommelen , 0. W. met H., voortgaan
met fornmelen. —fretten, a. w. met H.,
voortgaan met fretten. -frommelen, o.
w. met H., voortgaan met frommelen.—futselen , o. w. met H., voortgaan met futse-gaaf, vr. toegift. ---gran, onreg.
o. W. met Z., digt gaan, zich sluiten, gesloteu
worden : De deur is ran zelee toegegaan. De
wood zal wel spoedig toegaan. *-, in zekere
rigting gaan : Naar iemand toegaan.
toedragen , gebeuren , voorva I len : Kant gij
mij zeggen , hoe dot is toegegaan? Het gaat
er wonderliyk toe. Het ging er schouw toe.
—galmen, b. w. galmend toeroepen:
Men galthde mij eenige vloekwoorden toe.
*-, o, w. met H., voortgaimen. —gang, m.
bet toegaan of naderen : lemand den toegang
weigeren. Toeyany tot den koning hebben.
Hebt gij een bewijs van toegang ? *-, plants ,
door v,elke men toegaat of nariert: Alle toeganyen waren gesloten. —gangsbilljet,
—ga,ngska,artie , 0. kaartje, bij welks
W.

vertooning men toe- of doorgelaten wordt.

—gaillielijk (-er, -st y ) by. wiping
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vergunnende, genaakbaar : Een zeer toegankelijk mensch. —gankelijkheid , vv.
—gapen , o. w. met H., aangapen ; voortgapen,gasten, o. w. met 11., aanvangen of voortgeat, met gasten.
Toegebeden, verl. dw, van toebidden.
—beten , verl, dw, vat, toebijten.
wen, veil. dw. van toeblijven. -bionken,
verl. dw. van toeblinken. —boden , verl.
dw. van tnebieden. bogen, veil dw.van
toebuigen. —bonden , veil. dw. van toelinden. —boord, verl. dw. van tocboorden
en toeboren. —bracht, verl. dw. van
toebrengen. —broken, verl. dw. van
toehreken.—ditan, verl. dw. van toedoen,
by. li cit:; en toegettegen : Ik had niet
vermoed, dat zij hem zoo toeyedaan
was. Ilij is de zaak niet toeyedaan.
—dacht , yen!. dw. van toedenken.
—dolven, veil. tlw. vat, toedelven:
Eene toegedolven yracht, sloo p. --Borst,
verl. dw. van toedurven —dreven verl.
dw. van toedrijven. —drongen, verl.dw.
van toedringen. —dronken, vent. dw.
van toedrinken.
Toegefetijk , (-er, -st,)bv. en bw. geneigd
om toe te geven, insebikkelijk : Wen moet
oentrent of jegens dienstboden lets toegefelijk zijn. —beid vi.
dw. van toefluiten.
Iroegeiloten
—geten vent. dw, wan toeeten.
den , verl. dw. van toegl6den.
men, verl. dw. van toeglimmen. —grenen , verl. dw. van toegrijnen. —grepen , verl. dw. van toegrikett. --had ,
veil. dw. vat, toehebben. —hegen veil.
dw. van toehijgen. —heschen dw.
van toehijschen. —holpen verl. dw van
toehelpen. —keken, veil. dw. van toedw. van toekijken. —klomonen ,
verl. dw. van toeklimn,en.
klinken. —Moven , verl.dw. van toekluiven. knepen , dw. vat, toeknijpen.
—konnen , vent. tl.v. van toekunnen.
--kr-egen WI 1. dw. van toektijgen.
—kreschen , verl. dw. van toekrijsehen.
—kreten , vent. dw. vim toekrijten.
—Itroden , —krooijen vett dw.
van toekrutien. —krompen , veil. dw.
van toekrimpen. —Inropen, veil. tlw. van
toekruipen. —legen , veil. dw. van toe-leid , verl.dw. van toeleggen en
toeleiden. —logen , vent. dw. van toeliegen. —loken , vent. dw. van toeluiken.
—mogt, verl, dw. van toemogen. —motken , verl. dw, van toemelken. ---negen, verl, dw. van toenijgen• *-, (-er, -st,)
by. genegen, toegoaan : 1-11/ is mij niet
toegenegen. Uw toegenegen vriend.
—negenheid , y r. —nepen , verl.
dw,
dw. van toenijpen. —nomen ,
dw. van
van toenemen. —plozen

toepluizen. —reden , yen!, dw, van toerijden. —regen , verl. dw, van toerijgen.
—roken yen!. d w. van toerui ken
—schenen , veil. dw. van toeschijnen.
—schetera
verl. dw. vat, toeschijten.
scholden verl. dw, van toescheldeu.
—schonken verl. dw. vaa toeschenken.
—sehoren , veil. dw. van toescheren.
—schoten, verl. dw. vat, toeschieten.
—schoven ,
tijd van toeschuiven.
—schreden ,
dw. van toesehrijden.
—schreven , verl. dw. van toeschrijven.
, verl. tlw. van toeslaan.
pen , yeti. dw. van toeshjpen. —sleten,
verl. dw. van toeslijten. —sloken, yen!.
dw. van toesluiken. —slopen, verl. dw,
van toesluipen. —stolen, verl. dw, van
toeslutten. —smeten, dw. van toesmijten. —sneden, vent. dw. van toe-

Toegespen b. w. digt gespen : Ihj had
zijne schoenen niet toegegespt.—gesten,
0, %v. met 1-1., voortgesten
Toegespogen , verl. dw. van toespugen.
—sponnen
dw, van toespinnen.
spoten , verl. dw. van toespuiten.
—sproken verl. dw. vat, toespneken.
—sprongen verl. dw. van toespringen.
—sproten verl. dw. van toespruiten.
stoken verl. dw. van toesteken.
—stolen , vent. dw, van toestelen. —stoy en veil. dw, van toestuiven. -streden,
verl.dw. van toestrijden. —streken , yen!.
dw. van toestrijken. —trokken, yerl, dw.
van toetrekken.
Toegeven,ongel. b.w.boven het bedongene
of verpligte geven : Op twintig er drie toegeven. 4-,bij eerie ruiling van een voorwerp, hetwelk de minste waarde heeft of geacht worth
to hebben toevoegen: Hti ga/ lien gulden
toe op zip/ horlogie , d. hij gal zijn
horlogie en tien gulden voor hetgene hij
daarvoor in de plaats kreeg ; toestaan ,
irrvvilligerr : Men moet den kinderen niet te
reel toege: en , risen rnoet omtrent kinderen
hid al te insellikkelijk zijn.f/cgeef‘e(erken),
dat het tang over den tijd is. *-(zich) ,
w,, dock enkel in: Zich in lets toegeven ,
zich door lets later wegslepen. b. en- o.
w. met H., onderdoen , minder zijt, , over-

troffer, worden Zij gee ft hare zuster in het
liegen niets toe. In de dichtkunst of Als
dichtergeeit hij aan zijn' vader niets toe, is
daarin niet minder bedreven, o. w. met H.,

insehikkelijk zijti , het opgeven : Uij geeft
nooit toe. —gevend (-er, -st,) by.
inschikkelijk. —endheid, y r. —ling ,
vr

liroegevlochten y eti. dw. van toeviechten. —vloden, verl. dw. van toevlieden.
—vlogen, yerl. dw. van toevliegen.
ten d verl.dw. van toeviieten,voclaten 9
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verl. dw. van toevechten. vreven, verl.
dw. van toevrijven. —vroren —vrozen verl. dw. van toevriezen. —weest,
dw. van toezijn en toewezen. - wezen,
verl. dw. van toewijzen. — Imog en , verl.
dw. van toewegen. —wonden veil. dw.
van toewinden. —wonnen verl. dw. van
toewinnen. —worpen, verl. dw. van
toewerpen. —worven, verl. dw. van
toewerven. —wreven, verl. dw. van
dw. van
toewrijven. —vvrongen
toevvringen. —zeid, dw. van toezeggen. — zeten, verl. dw. van toezitten.
—toegezoden, verl. dw. van toezieden.
—zogen verl. dw. van toezuigen.
zonden, verl. dw. van toezenden.
zongen, verl. dw. van toezingen
—zwollen dw.'vair toezwellen.
—zwommen verl. dw, van toezwemmen. — zworen, verl. dw. van
toezweren.

Toegieten, ongel. b. w. door gieten
sluiten : Gij moot dat gat met lood laten
toegieten. zekere rigting gieten Hij
goot hettvater ?mar de deur toe, noar mij
toe. 4f-, o. w. met H., beginner) te gieten ;
voortgieten. —gift , vr. hetgette op jets
toegegeven words: Ilij ontving eene Leidsche
kaas als toegift. —gillen, b. w. gillend
toevoegen of toespreken:Hij gilde nrij cenige
onverstaanbare woorden toe. *-, o. w. met
H., voortgaan met gillen. —gipsen , b.
w. met gips vullen of sluiten. —glanzen
o. w. met H., voortgaan met glanzen.--gl
den, ongel. o. w. met Z., in zekere rigting
glijden Hij is naar mij toegegleden. 4-, met
voortgaan met glijden. —gliinmen
o. W. met H., in zekere rigting glimrnen :
Alles glornmij toe. — glinsteren, o. w.
met H., in zekere rigting glinsteren ; voortglinsteren. —gloeijen , o. w. met H.,
vcortgloeijen. —gluren , o. w. met H.,
voortgluren ; in zekere, rigting gluren. -gotwen, 0. V. m t H., in zekere rigting golven;
voortgaan met golven. - gommen, o. w.
met beginners te gommen ; voortgommen.
*-, b. w. met gom sluiten of vullen. — woochelen , b. w. ti oochelende toevocren; Kan
hij u het horlogie toegoochelen? 4-, o. w.
met H.. voortgaan met gooehelen. —gooijen b. W. in zekere rigting gooijen Het
toewend naar de straat toegegooid.
werpen , toesinikett: Men gooide ons
hoeden nit het dakvehster toe. *-,
gooiiendc sluiten : Eerie deur met kracht
toegooijen 4-, gooijende vullen: Een' put
met puin toegooijen. *-, o. w. met
11. 7 aanvangen of voortgaan met gooijen.
—gorden b.w. met cut' gordel sluiten.
—graauwen, b. w. graauwend toevoegen : a Ik wil niet komen», graauwde hij
mij toe, 41., o. w. met Hp, aangraauwen.

ij-

To eh
—grabbelen, o. w. met H., voortgaan
met grabbelen. —graveren o. w. met
H. aanvangen of voortgaan met grav6ren.
graven , ongel, b. w. toedelven. *-,
o. w. met 11. 7 beginnen te graven ; voortgraven. graven o. w. met H, , voortgrazen. —grendelen , b. w. met grett
dels dui' en : Is de staldeur toegegrendeld ?

—grijnen ongel. en gel. o. w. met H.,
voortgrijnen. —grijuzen o. w. met El.,
aangrijitzen ; voortgrijnzen. —grijpen
ongel. o. V. met H., in zekere rigting grijpeni;
pogen le grijpen : Hij greepmetbeide handen
toe , dock bereikte zijn Joel niet ; fig. Met
beide harden toegrijpen , zielt hoogst bereidwillig toonen. —grimmen , o. w. met
11., aangrimmen. —groeijeu, o. w. met
Z., digt groeijen , hetzij inwendig of enkel op
de opperviakte: De wond is toegegroeid.
—gromm.en , b. w. grommende toevoegen. o. w. met voortgrommen.-gronden , 0. w. met H., aanvangen of voortgaan
met gronden. —gruiten o. w. met. H.,
aativangen of voortgaan met grutten. -graidsen , o. w. met H., voortgaan met gudsen.
—hagelen , onpers. w. met II , voortbagelen. haken , b. w. met haken
sluiten : Ilaak uw jak toe. 4f-, o. w. met Ii.,
aanvangen of voortgaan met baker:. —hakken o. w. met H., eerie poging does om in
iets te hakkett ; aanvangen of voortgaan met
hakken. —halen,b. w. naar zicli toehalen
en daardoor sluiten , toetrekken: Bard de
deur achter u toe ; fig. lets naar zich toehalen , zielt jets toeeigenen. —haugen
ongel. b. w. met lets hangends sluiten of
vullen. -, o. w. met H., voortgaan met hang.
en. —happen , o. w. met It, eene
poging doe)) om happende iets te B rijpen ;
toebijten : Hij hopte gretig toe. —harden , o. w. met H., aanvangen of voortgaan
met harden. —harken, o. w. met H.,
aanvangen or voortgaan inel, harken. *-, b. w.
harkende vullen of sluiten. —haspelen
0. W. met H., begitmen to haspelen; voorthaspelen . hebben onreg. b. w.
met nitlating van een antler werkwoord:
Ilij wil altijd iets toehebben, verlangt
al hid , dat men hem jets toegeeft. Hoe veel
wilt gij voor uw paard op het mijne toehebben? lk moat dertig gulden toehebben. -,
gesloten hebben: Ilebt gij de vensters nog
niet toe? Hij moet de rarnen altijd toehebben.
—heehten , b. w. hechtend sluiten of
digt maken.
heelen b. w. heelende
digt maken.
o. w. met Z , zich al heelende sluiten ; De wond heelde spoedig toe.
heijen , b. w. digt heijen.*-, o. w. met
, aanvangen of voortgaan met heijen.
-.-Iieiligen , b. w. toewijden. —heiliging 9 y r. --Heinen , b. w. met eene
reining sluiten. —hek O. gesloten
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—hekelen , o. w. met H., aanvangen
of voortgaan ?net hekelen. —helpen
ongel. b. w. helper) tocdocn of toesluiten.
0. w. met 11, aanvangen
of voortgaan [net hengelen. —hijgen,
onyel. en gel. o w. met 11., voorthijgen.
—hijschen, ongel. en gel. o. w. met
11., aanvangen 01 voortgaan met hijseben.
—hinken, o. w. met Z., in zekere rigting
binken. met H., aanvangen of voortgaan
met hinken. —hinneken —hinniken , o. w. met H., voortgaan met hinneken , hinniken. —hoeven o. w. met H.,
met uitlating van eel) ander werkwoord . als :
De deur hodt niet toe , d. i. de clear hehoeft
niet toe te zijr) of toegetnaakt te worden.
o. w. met II., voorthoHen ,
voortgaan met hollen. 4%, rnet 11., in zekere
rigting —hompelen o. w. met
H., voortgaan met hompelen. I -, met Z., in
zekere rigting liompelen. —hoogen., o.
w. met H., beginner) te hoogen ; voortgaan
met hoogen. —hooijen, o w. met H.,
beginnen te hooijeti; voortgaan met hooijen.
—hoorder, in. die toehoort. —hoorderes , yr. toehoorster. —hooren, o.
w. ?net H., ltristeren , naar iemand of jets
hooren ; Zij hoorden aandachtig toe. 4- gerneenz.,zierfoebeitooren.-hooring,
yr. - hoorster,, Yr. —hoozen, h. w. in
zekere rigting hoozen. *-, o. w. met H.,
beginner ' te hoozen ; voortgaan met hoe zen.
—honden, onreg. h. w. iets naar iemand
gerigt lieu lea : remand een glas toehouden.
*-, gesloten 'louden , digt !louden Zij Meld
de hand toe. Men houdt eerie deur, den
mond . het eene ooy,, een ?Taster, enz. toe.
0. w. met H.. ppneenz.: Met eene vrouw
toehouden , (ben' ongeoorloofden omgang met
'oar bonder). Samen of Met elkander toeholden. —houwen, ongel. o. w. met
zie Toeloadiken.
cticheien , o.
voortgaan met, birrelle!en. lo Laiw. met
voortgaan met linden.
Ien , o. w. inA
—huis , gesloten huffs inzonderh. ills
tegeitstelling van wju kellmis —hunen ,
b. w. digt, 111111en. —huppelen , o. w.
met Z., in zekere rig ting hoppe!en,*-, met
II., begintien Of voortgaan met hoppelen
_fit utselen, o. w. met 11., voortgaan
met butselen iiken , 0. w. met U.
aanvangen of voortgaan met kiken. - ijien,
0. W. met Z.. in zekere rigting ijlen : De man
ijlde toe en greep het kind. -jagen,
ongel. en gel. b. w. ire de rigting van jets
jagen : Jaag de hinderer? naar bed toe. *-,
met Z. , hard
o. w. ?net 11., hard rijden,
rijden in zekere rigting. —jagten o, w.
met II. , voortgaan met jagten.—jakken
o. met H., beginnen of voortgaan met
jakken. —janken, o. w. men H., aanvangen of voortgaan met janken. —Jas-

—hengelen,

Toelk
sea o. w. met H., heginnen te jassen;
voortgaan met jaqsen. —jokken, o. w.
met H., beginner ' te Aker' ; voortgaan met
jok ken. —juichen, b. w. juichende toeroepen : _remand rivet toquiehen. met
toejnielling ‘e;.eeren of ontvangen : .Hij
weed algerneen toepjuicht. —juiehing,
yr. (mrv. -en.) —kaarden, o. w. met
R aanvangen met kaarden ; voortgaan met
kaarden. —kaarten, o. w. met H., aanvangen of voortgaan met kaarten. —kaatsen, 1). w. in zekere rigting kaatsen
Elkander
krtatste 111 ij den bal toe ;
Glen bal toekaat,een , malkander bevoordeeo. w. met H., aanvangen met kaatsen ; voortgaan met kaatsen. —kaauwen , o. w. met H. , beginnen te kaauwen ; voortgaan met, kaauwen. —kabbelen 9 0. w. met 11., voortgaan met
kabbelen. —kakelen o. w. met H.,
aanvangen of voortgaan met kakelen.

—1kaliken, 0. w. met H., beginnen
te kakken. —kallken , 0. w. met H.,
aanvangen of voortgaan met ka1ken. -kallen , o. w. met H., aanvangen of voortgaan met kalten. —kalven, o. w. met
11.. voortgaan met kalven. —kammen,
b. en 0. w. met 11. , in zekere rigting kammen. 0. w. met H heginnente kammen ;

voortgaan met kainmen. —kantelen ,
1). en o. w. met Z.. in zekere rigting kantelen. o w. met H. , beginnen
te kapen voortgaan met kapen. —kappen , 0. w. met H. , hegitinen te kappen;
v oortgaan met kappen. —1karnen, 0. w.
met H., aanvangen of voortgaan met kar•
nen. —keer, m. toekeering; inzonderh.
toevIngt : Zips , toekeer tot God nemen.
—keeren, 1). w. in zekere rigting keeren;
naar iemand keeren of wenden: lemand den
rug toekeeren *-, in zekere rigting keeren
of vegen : Keer het sty' naar de deur toe.
o. w. met 11, aanvangen of voortgaan met
keeren. met vegen. --keening, yr.
o. W. m..t II tegen iemand
kellen ; voortgaan met keffen , zoo wel fig.
;Os eigenlijk. o. w. met H.,
beginner) to kegelen ; voortgaan met kegelen. zie Toekammen. —hennen i). w. erker.nen
dat iets toebehoort awl iemand of aan hem
toekonit , toewijzen : Be regter kende de

weide aan hens toe.. dock het Bosch aan
zijne tegenpaehy. llet lass werd zijne
erkennen dat iemand
zuster toeyekend.
jets bezit: Men kent hem algerneen eenbraaf
en edel hart toe. toeschrijven. —kenning, yr. —kerven, ongel. o. w. met
H , beginnen te kerven; voortgaan met
kerven. —ketsen, o. w. met H., voortgaan
met ketsen. —keuvelen 5 o. w. met H.,
hegi n nen te lieuveleu

voort keuvol en,
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—kibbelen o, w. met H., voortgaan

Toek
—knevelen, 0. w. met H. , voortgaan

met kibbelen.—killten ongel. o. w. met
H., met het vestigen der oogen op lets kijken:
ICijk goed toe , en last u niet bedotten. *- ,
toeschouwer zijn. —kijker, tn., -kijkster, vr. die toekijkt, toeschouwer,, toeschouuster.--kijven, ongel. o. w. met
H., voortkijven. —hladden o. w. met
H., aanvangen of voortgaan met Madden.
—klagen 9 o. w. met H., voortgaan met
klagen. —klampen, o. w. met II.,
aanvangen of voortgaan met klampen. *-,
digt klampen. —klappen b. w.
klappende sluiten. '*-, o. w. met H., voortgaan met kiappen. —klanteren, o. w.
met Z., in zekere rigting klauteren. -kleeden, o. w. met H., aanvangen of voortgaan
met kleeden. —idemmen , b. w. zoodanig sluiten, dat het klemt. o. w. met EL,
voortklemmen. —kleppen, o. w. met
H., voortkleppen. —kletsen, b. w. onder
een kletsend geluid toewerpen : Zij kletste
hem de deur voor den neus toe.* - , o. w. met
H., voortgaan met kletsert, hetzij met eene
zweep, of fig, zie -11denren,
o. w. met IL, beginner, tekleuren ; voortgaan
met kleuren. —klikken o. w. met H.,
voortgaan met klikken. —Milliken
ongel. b. w. klinkende doen sluiten: De ring
moet toegeklonken worden.
0. w. met H., voortgaan met klokkeo.
—klongelen, o. w. met H., voortgaan
met klongelen. --kloppen, b. w. digt
kloppen; in zekere rigting kloppen. '"-, o. w.
met H.,aanvangen of voortgaan met kloppen.
—klossen o. w. met H., voortgaat, met
klossen.
met Z., in zekere rigting
sen. —klouwen, 0. w. met H., gemeenz.
fig. moedig beginnen of aanvangen. - klaiiyen , onset 0. w. met it. , aanvangen of
voortgaan met kluiven. —kluppelen,
o. w. met H. , aanvangen of voortgaan met
kluppelen. —klutsen g O. w. met II.,
beginnen te klutsen ; voortgaan met klutst'n.
—Iknaauwen , o. w. met H., voortgaan
met knaanwen. —knabbelen, o. w.
met H,, aanvangen of voortgaan met knobbelen. —knagen, o. w. met H., aanvangen of voortgaan met knagen. -knappen 5 o. w. met 11.. voortgaar, met knakken. —linappen o. w. met H., aanvangen of voortgaan met knappen. -knarsen, o. w. met H., voortgaan met knarsen.
—kneden, b. w. digt kneden. o. w.
met H., aanvangen of voortgaan met kneden.
—knellen 9 b. w. zoodanig sluiten dat
het knelt : Een luik al te vast toeknellen.
0. w. met H voortgaan met knellen.
—knetteren 9 0. w. met H., voortknetteren. —kneuteren , o. w. met H.,
voortgaan met kneuteren. —kneuzen,
o. W. met H. , voortgaan met kneuzen2

met knevelen. "-, b. w. met me knevel
knevelende sluiten : Men had hem den
mond toegekneveld, —1/nibbelen, o.
w. met H., voortknibbelen. —knielen,
o. w. met II. , aanvangen of voortgaan met
knieleo. —kniezen,zieToelinijzen,
—knijpen, ongel. b. w. digt knijpen :
Zij knijpt de oogen stijf toe. Zij kneep de
harden toe. o. w. met 11,, beginner, te
knijpen ; voortknijpen. —knijzen, o. w.
met H., voortgaan met knijzen. —knikken, o. w. met 11., M de rigting van
iernand met het hoolll knikken : Zij knikte
mij vriendelijk toe. *-, voortgaan met
knikken. h. w. knikkende mededeelen of
toevoegen lemand zipte tevredenheid
toeknikken. —knikkeren , o. w. met
H., voortgaan met knikkeren.
pen, b. w. knippende sluiter, : Kelp het
pennemes toe. met een' knip toevoeren :
Iiij kni pte liner eene coot toe. *-, 0. w. met
H., voortgaan met knippen. *-, met Z. ,
zich met een' knip sluiten.

—knoeijen

h. w. knoeijende dirt maker. o. w. met
H. , voortgaan met knoeijen. —knolrelen, b. w. knoffelend digt maker,. *-, o. w.
met H., voortgaan met knollclen. —knoob. w. digt knoopen : Knoop uw' jas
toe.*., o. w. met H., aanvangen of voortgaan
met knoopen. —Iknorren, b. w. op een'

pen,

knorrigen toon toevoegen. o. w. met II. ,
voortgaan met knorren. —knotten o.
w. met H., aanvangen of voortgaan met
knotten. —knulirelen, zie Toeknot/Helen. —knuppelen, zie
Toekluppelen. —Iknutselen, b.
w. knutselende toe- of digt maker,.
o. W.

met El., voortgaan met krintselen. —kod-

sen, o. met EL voortkodsen. —koelen, o. w. met 11., voortgaan met koelen.
--koeren o. w. met El , vuortgaan•
met koeren. — koesteren, o. w. met
EL, voortgaan met koesteren. —koete.
ren, b. w. koeterend toevoegen of zeggen.
o. w. met H., voortgaan met koeteren.
- koken, o. w. met 11 , aanvangen of
voortgaan met koken. —k p h, en , b. w.
kolvend toevoeren. *-, o.w.met 11., aanvangen of voortgaan met W ye!). —komen
onreg. 0. w. met Z., toeraken , gesloten
worden : floe is de deur toegekomen ? Hoe

komt datboek toe ? geworden , ter hand
komen 1k zal u de platen de volsende week

doen toekomen. toebehooren : Dat stuk
lands komt uwe zuster toe. Gij zult hebben wet u toekomt, waarop gij aanspraak
hebt: Die een komt hem niet toe. (In de laatste beteekenis behoort het met Hebben te
rond komen , rond
worden vervoegd.
schieten 1k kan met dat geld , met dien
turf deze week niet toekomen.

toedra-
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toedragen komen , geheuren : Hoe is dat
toegekomen? Zie oak Toekomend.
—komend by. aanstaande : Het toekornende levers. De toekornende week.
Onze werkwoorden hebben gees' norm voor
den toekomenden tijd.11et toekornende is onzeker. —komst vr. het toekornende :
Wie zal de toekornst ontraadselen? Menig
een ziet de toekomst met angst te gernoet.
—komstig toekomend , aanstaande : Toekomstige dagen. —kooijen
b. w., zieliooijen. —koopen, onrey.
o. w. met H. , aanvangen of voortgaan
met koopen. —koppelen o w. met
H. , voortgaan met koppelen. —koppen,
o. w. met H. , aanvangen of voortgaan met
koppen. —korrelen 0. w. met H.,
voortgaan met korrelen. —korren zie
Toekoeren. —koteren, o. w. met
H., voortgaan met kotertn. —kouten
0. W. met H., aarvangen of voortgaan met
kouten. —kraaijen o. w. met El.,
voortkraaijen. —kraau.wen , 0. w. met
H., beginnen te kraauwen ; voortgaan met
kraanwen. —krabben, o. w. met H.,
aanvangen of voortgaan met krahben.*-,b.w.
krabbend sluiten of vullen. —krabbeten o. w. met H., voortgaan met krabhelen. —kraken , o. w. met IL, aanvangen
of voortgaan met kraken. —hramen,o
w. met H., voortgaan met kramen. - krammen , b. w. met krammen digt maken.*-,
0. w. met H., voortgaan met krammen.
—kransen , b. w. met kransen digt
maken.*-, o. w. met H., voortgaan met kranseu. —krassen o. w. met El., voortgaan
met krassen. —kreppen zie &'oortkreppen. —kribben, o. w. met H.,
voortgaan met kribben. —krielen, o. w.
met H., voortgaan met krielen. —kriemelen , o. w. met IL, voortgaan met kriemeleu. —kriewelen , o. w. met H., voortgaan met kriewelen. krijgen , ongel.
b. w. als toegi ft krijgen : Op tiers pond tabak
krijgt men an pond toe. 4c, boven het
ingeruilde krijgers : I k lieb op mijn paard
maar lien gulden toeyekregen. *-, gesloten
of digt krijgen Kant yij de voordeur niet
toekrijyen ? —krijselien, ortgel.
gel. b. w. met acne krijsehende stein toeroepen. o.w.met ti., voortgaan met krijsehen.
—krijten, ongel. o w. met H., voortgaan
met krijten. —krimpen ongel. o. w.
met Z., zich krimpend sluiten. met 11,,
voortgaan met krimpen. —kronen, o.
w. met IL, voortgaan met kronen. —kronkelen, o. w. met Z., zich kronkelend
sluiten. met H., voortgaan met kronkelen.
—kruid o. kruid, dat men bij ander
kruid eet: flee ft de keukenmeid wel voor het
noodige toekruid gezorgd? —kraijen,
onreg., ongel. en gel. b. w, in zekere rigting

Toel
krn :jen: Zij kruiden tuyintig mud aardappelen naar de markt toe. o. w. met IL,

beginner) te kruijen ; voortgaan met krnijen.

—kruipen , ongel, o. w. met Z., in zekere,
rigting kruipen. *-. met II , voortgaan met
kruipen. —hrttisen , o. w. met H., voortgaan met kraisen. —kugehen, o. w. met
H., voortgaan met ktigellen.— kuijeren,
0. w. met Z., in zekere rigting knijeren. *-,
voortgaan met knijeren - kuipen,
met
b. w. digt kiriperia o. w. met 11. voortgaan
met kuipen. —ktinnen onreg. o. w. met
H., met Eli t toting van een ander werkvvoord
als: De deur kart niet toe, niet toegedaan of
toegesioten. Zij lion met dat geld niet toe,
niet toekomen. Hij kart niet naar u toe. naar
toegaan. —kurken 6. w met eerie
kurk sluiten: Is de flesch goed toegekurkt?
o. w. met H., voortgaan met kurken.
—kussen o. w. met H , beginner' te
knssen ; voortgaan met ktissen.-kwaltiene
w.metfl.,voortgaari met kwaken. -kwak-

ken, b. w. rnet eels' kwak toesmijten,
o. w. met El., voortgaan met
kwalie0. —kwalsteren o. w. met H.,
voortgaan met kwalsteren.-Itwantselen,
o. w. met II , voortgaan met kwantselen.
—kwezelen o. w. met El , voortgaan
met kwezeleri.
o. w. met

H., voortgaan met kwijien. - kwispelen

9

0. w. rnet voortgaars met kwispelen.
—laag , yr. bijdrage; verhooging haven
het gewone inkomen : &idea zijn huwelijk

ontvanyt hij jaarlijks van zijn' oom eene
toelage van vhf honderd gulden. laan
vr. gesiotene loan. —labbeijeu, - lab.
ben , o. w. met H., voortgaan met labbeijen,
met labben. --laden , ongel. h. w.
ladende vullen of sluiten. o. w. met H.,
beginners te laden; voortgaan met laden.
—lagehen, o. w. met H., in de rigting van iemand lagchen : Zij !weft ons
vriendelijk toegelagchen. *-, aanvangen
of voortgaan met lageheir.
Toelaag. —lakken , b. w. met
zegellak virile!) of sluiten: Is het pakje
behoorlijk toegelakt ? —langen , b. w.
toereiken, aarilangen ; toegeven , haven het
bedongene of vereisell Le geven. —lappen,
b. w. met CCU ' of meer lappen toemaken. '-,
0. W. met H., aanvangen of voortgaan met
lappets. —lassehen o. w. met IL, voortgaan met lasselien. last , m. groot wijavat van zes lionderd en veertig flesschen:
—lasteren e. w. met H., voortgaan met
lasteren. —laten ongel. b. w. gedoogen , veroorloven , vergunnen : Zoo de tijd
het toelaat , zal ik komen. #-, den toegang
vergunnen: Er wordt niemand bij den zieke

toegelaten. gesloten laten: Laat de deur
toe , de has toe , het leek toe.*-, o. w. met H.,
aanvangen of voortgaan met laten , met
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aderiaten. —biting, yr. vergunn7ng,
gedoogill:f Het geschiedt toela vat,
den minister. --fatten , b. w. met latter)
sluiten. —laveren, o. w. met H.. voortgaan met laveren. —leemen 5 1). W. [net
learn sluiten of vullen. —leenen , o. w.
met H., voorlgaan met leetten —leeren,
o. w. met H., voortgaan met leeren. —leg,
in. (des -s, mrv. -gen.) aanleg , ontwerp:
Zijn toeleg op de stud werd verzjdeld.
—leggen, onreg. en gel. b. w. sluiten of
digt maker) door er jets op te leggeu ; digt
leggen : Leg den put met planken goed toe,
opdat niemand er in valle. Een graf toelegyen , het met den steen sluiten. Leg het laik
goed toe. opdat de vorst niet in den kelder
dringe. tocwijzen , verg lin nen , t oekennen,
toestaan : Voor zijne moeite werd hertz hondeed gulden toegelegd. lernand een jaargeld
toeleggen; fig. Zich jets van eene zaak
toeleggen , (1. zich er jets van beloven.
bijeen leggen : Wij 2noeten lets toeleggen,
om de kostert to dekken. ondernemen:
Het op iemands leven toeleggen, eeil , aanslag tegen iernands leven smeden. Zijlegt het
er op toe , om ons te bedriegen. 4.(zieh)
w. w. zich beijveren ; zipe krachten inspannen : Gij moet u op de wiskaude toeleggen',
die trachten te leeren. Hij leyt zich met de
horst of wet ijrer op de geschiedenis toe.'-,
o. w. met H., voortgaan met leggen.
vr. —leiden, h. w. in zekere
rtating leiden: Men leidt den blinders
organist near zijne plants toe. -lekken,
o.w. met 11.,voortgaan met lekken.-lellen,
0. w. met H., voortgaan met lellen. —leppen o. w. met H., voortgaan met leppen.
lepperen, 0. met 11., voortgaan
met lepperen. — letteren , o. w. met II.
aanvangen of voortgaan met letterer). -lennen, 0. w. met H., voor; gam) met lennen.
—leuteren, 0. w. 'net. H., voortgaan
met 'enterer). —level, 0. w. met II..
voortgaan met !even. —leveren , b. w.
boven het bedongene of als toegift reveren.
0. w. met H., voortgaan met leveret'.
—lezen, ongel. o. w. met H., beginner)
te lezen ; voortgaan met lezen. —lichten,
b. w. lichten; fig. inlichting geven: De Beer
Adriaans heel t ons daarondrent toegelieht.
*-, ottpers. w. met 11., aanlichten: Het begint
aardig toe te lichten. —liegen, ongel.
o.w.metH.,voortlieger).-ligrgren,onge/.o.w.
met H., digt liggen of zijn: Mod dot talk niet
toeleggen ? Ligt de gracht al toe ? is zij reeds
met kis itedekt? -lij en,1).w. met lijm digt
naiett of sluiten.-liktitem,o.w.met 11.,aanvangen of voortgaan met likken.-lispelen,
!ispelendetoevoegen. o. w. met H.,
vo011 1, ,,an met lispelen. -loeijen,o. w. met
H., iuocfgaan met loeijen. --loeren, o.
oulgaan met. loeren.

Toem
ken, 1). w. irr zekere 63613 lokken: L'en'
howl naar zich toeloo p en. o. w, met H.,
vocrtl aati met lokken. —lollen o. w.
voortgaan ' net Zoller). — llonkent
met,
0. w. ;net H.. aaltionken : Zij lonkte hem
vriendelijk toe. *-, voortgaan met lonkem.
—looden, b. w. rnet nod digt maken
of sluiten. o. w. met IL, voortgaan
met louden, —loogen, o. w. met 11.,
voortgaan met loopen. —looijen, o. w.
met II., voortlooljen. —loop m. het
toeloopen toeloopende menigte: De toeloop,
welken die predikant heefi , is verbazend,
d. zeer velen loopen toe, torn hem te hooren. --loopen, ongel. o. w. met Z., in
zekere rigting of naar eerie plaals loopen :

Ea y olk liep bij hoopen toe , kwam in
zwerlten toeloopen. zip loop naar jets
rigten: Naar iemand toeloopen.*-,in de rigtte
loopen : Gij kunt een eind welts toeloopen,
zoo g ij dit pad opgaat.*-. door lets loopends
gevuld of verstopt Norden : De rooster is
toegeloopen.*-, met H., korter zijr), in de
rigtte loopen : lit pad loopt reel toe , is
vet. ' korter.
nitloopen : Spits toeloopen,
ill eene punt eindigen. 4-, aanl000pen : Loop
;naar toe , Man , Nunez' een half uur zijt
gij te huis. —loten, o. W. met 11.. voortpan met ',ten. —luiden —luijen
o. w. met II., aanvangen of voortgaan met
luiden, Inkjet). —lnijeren o. w. met
11., voortgaan met luijeren. —luiken
ongel. w. toesluiten: De oogen toeluiken.
—luisteren, o. w. met H., met oplettendheid toehooren. b. w. toefluisteren.
—luistering, y r. —luizen 0. w.
met 11., voortgaan met luizen. —lellen,
0. w. met II., voortlullen. —lunderen,
0. w. mel 11.. voortgaan met hinderer).
—maaijen o. w. met El., voortgaan met
maaden. —maat y r. hetgene boven de
mat word t toegegeven. —maauwen,
o. w. IL, annmaanwen ; voortgaan met
rmauwen. --maken, b. w. digt maken:
Nett maalit een' brief , ren' rok , eene
sloot , een pakie , era. toe. *-, aanrnaken ,
gereed make!) , toehereiclen Wie heeft die
slrij zen toegemaakt?*-, gerneenz. bernorsen,
bevuilen : Mietje Iteeft hare jurk erg toegemaakt. 4 -(zich), w. w. zich bernorseu ,
bevuilen. ---malen, ongel. b. w. malende
t oevoeren : Deze molen moult u al het water
toe. o. w. met IL, beginner) te maken;
voortgaan met male'''. —ma,nd, y r. geslotene mand. —manen 0. w. met H.,
voortgaan met maven. —mangelen
o. w. met H. , voortgaan met mangelen.
—marmeren, o. w. met IL, voortgaan
met marmeren. —martelen, o. w. met
H., voortgaan met martelen. —Itneenwen zie Toemaauwen, —melken 9 ova 0. w. met H., aanvangen of
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ging, y r. het toeneigen ; toegenegenheid.
voortgaan met melken. —mengen, o. w.
—neijen , o. w. met H.. tot icmand
met H., beginnen te mengen ; voortgaan met
neijen ; voortgaan met neijert. —nemen ,
mengen. --merken o. w. met 11., beoiG el. b. w. boven het genornette of ontvangginnen te merken. —mesten, o. w. met
ene nemen : fk nant een pear ai yels toe.
II., voortgaan met mesten. —fitertegi,
*-, 0. w. met Z., ill getal , ottivang , enz.
°lige& b. %v. in de riming van iemand meter:
vermeerderet) : De konijnen zijit hies
De vrouw heeft het :etre n toegemeten.
0. w. met 11., beginnen te meten ; voortschrikbarend toegenomen. De koude neemt
toe , wordt heviger. De dagen neaten toe ,
gaan met metes. —meting, vr. - metlettgen. Bare krachten nemen dagelijks
selen , b. w. digt metselen. o. w. met
toe. ln kennis en wijsheid toenemen. Bet
H., beginnen te metselen ; voortgaan met
oproer nem ran ?cur tot mimic toe. —uremetselen. —minderen, o. w. met H.,
mia-2g , yr. vertneerdering ; versterking.
voortgaan met mincleren. —misten o. w.
—nesteleut, b. w. met een' of sneer
met H. , beginners te mister ; voortgaan
nestels digt maken of sluiten Eene keurs
met mister,. — modderen o. w. met
toenestelen. —nesteling, vr. —neuH. , beginner of voortgaan met modderen.
telen o. w. met 11. , voortgaan met
— inoeten , onreg. o. w. met H. , met
neutelen. —neuzelen o. w. met 11.,
nitlating van eer, ander werkw. , als : De
voortgaan met netizelen. —niezen 0. w.
deur moat toe (gemaakt worden). —mofmet 11., voortgaan met niezen. —nijgen,
felen , b. w. slurdig met lets bedekken
ova. o. w. met H., tegen of voor remand
of in lets wikkelen ; op eerie bedekte wijze
niken : Zij neeg oas toe. —nijpen, ontoevoegen of geyen : Zij moffelde hem gegel. b. w. toektnipen. o. w. met U., voortdurig ids toe. —mogen , onreg. o, w.
gaan met nijpen. —nikken o. w. met
met H. , met nitlating van een ander werkw.,
H., de tieing van iemand nikken ; voort•
als: De deur snag niet toe (gedaan , gesloten
gaan suet nikken.
worden). —mollen b. w. gemeenz. rnet
kleederen, enz. bedekken. -1131.0mpelen, Toenmaals, b y . tocn ter tijd , toen , in
b. w. mompelend toevoep;en, o. w. met H.,
dien tijd : Toenmaals zag men nog Beene
stoombooten. —malig, by. van die (lava,
voortgaan met mornpelen. —inoorden,
van dien tijd : De toenmalige denkwijze.
o. w. met H.. voortgaan met moorden.
De toenmalige burgemeester dacht er cinders
—morren , o. w. met H., voortgaan met
morren. muizen o. w. voortgaan met
over.
voortgaan met
met
muizen. —munten , o. w. met 11., %oort- Toeolien, o.
gaan met munten. —mnren, b. w. door
° heti. —omberen, o. w. met H., voortgaan met omberen. —oorlogen, o. w.
tniddel van eon' of nicer umet) sluiten
—murmelen,zieToemompelen.
met 11., voortgaan met oorlogen. —opperen o. w. met H. , voortgaan met opToen , bw. op diet, tijd , in diet, tijd , te
dier tijd, destijds , toertmaals : llij was
peren. —pa,claten, 0. W. met H. , voorttoen in Engeland. TOPIL was het anderg.
gaan met pachteti. --pad, 0. pad , hetwelk
Men runs toen ter tijd niet wijzer. , in eel,'
in de rigtte loopt , korter pad. —pakken,
betrekkelijken zin , waarin : in de doyen
b. w. tot een pak ineen sluiten en ornwintoen men nog heksen verbrandde , zog het
deo : Die baler waren niet behoorlijk toegepakt.*-, 0. w. met H. , beginnen of voorter met de verlichting slecht uit. voegw.
in den tijd dat : Then zij nog een kind was,
gaan met pakken.
len, b. w. met paalwcrk sluiten : Aan de
leed zij veel,
noordzijde was de stud toegepaeld. —pagroena.aijen, b. w. digt naaijen : Irani
den zak toe, 4-, 0. W. met H., beginnen te
letten , 0. W. met II., voortgaan met paletten. —pappen o. w. met H., voortnaaijen ; voortgaan met riaaijett ; ijverig doorgaan met pappen. —passelijk,(-er,-st,)
naaijen. —naam m. naam , dien rnen
bij den eigelijken naam voegt , gelijk de
by. en bw. dat op iernand of lets kan toegevogelaar in : Hendrik de Voyelaar. *-, gepast worden. —passen b. w. met jets
anders overeen brengen : I ij paste (lie woorslaelitnaam , van : Ilij moest naam en toe?team weten. sehimp- of selicidnaam :
den ten onreyte op zich zelven toe , d. i.
Men gaf hem te W. allerlei toenemen,
meende dat ze hem betrotren. —passing,
--naderen , o. w. met Z., naderen.
y r. (wiz, -en.) het toepassen Sommige
—nadering y r. nadering. —nagewerden door de toepassing dier woorden op
len , b. w. toespijkeren, o. w. met 11.,
hen zelven grootelijks geergerd, dat gevoortnagelen. —namen , b. w. enkel in
deelte cener leerrede , waarin de redenaar
het verl. dw. Toegenaarnd worden , den
het verhandelde op zijne hoorders toepast :
toenaam hebben. —neigen , b. w. tot
Zijne toepassing was al te lang. —pa ilicmand neigen : lemand het hoojd toeken, 0. W. met H. , voortgaan met pauken.
—peilen g 0. W. met H„ voortgaan met'
neigen, Neig rnij uwe ooren toe. —nei-
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peilen. --pekken, b. w. met pek (pik)
digt, maker). *-, o. w. met H., voortgaan met
pekken. --pellet, o. w. met H. , voortgaan met pellet,, —pennen , b. w. met

Toer
—poisen, o. w. met H., voortgaan met
poise!). —poinpen , b. w. in zekere
rioting pompen Iernand het water toepornpen. o. w. met 11., aanvangen of
voortgaan met pompen. —pooijen , o.
w. met H., voortgaan met 1)00:Jen. —porren , b. w. al porrende vullen of sfuiten.
*-, o. w. met II., voortgaan met porren.
—poten , b. w. al potende vullen of digt
maken. o. w. met II., aanvangen of
voortgaan met poLen. --potters 0. w.
met H., voortgaan met potter'. —pralen,
o.w. met H., voortgaan met pralen.-prangen , h. w. digt toehalen. —prates ,
0. %v. met II., aanvangen of voortgaan met

pelmet, (pinnen) digt maken Gij moet die
gaatjes toepennen ., (1. i. met penmen digt,
maker). *-. 0. w. met voortgaan met pennen. —peperen, o. w. mot 11, voortgaan met peperen. —persen , b. w al
persende situ ter) : Nijn halsdoek zal mij uog
de keel toepersen. o. w. met 11.. voortgaan
met persen , Merl doorpersen. —peuren,
o. w. met 11. , voortgaan met 'retire!). - pevateren , 0. w. met H. • voortgaan met peuteren. peuzelen, o. w. met H., voortprate!). *-, w. al pratende A!niter) :
gaan met peuzelen. —pikken, zie Toe Iemand (len mond toepraten hem al prapekken. —pikken o. w. met El.,
tende tot zwijgen brengen. —pratt en,
aanvangen of voortgaan met pikkcn. —pinvoortgaan met Fatten - pre0. w met
nen , b. w. met pinnen digt maker, zie
'liken, —preeken, o. w. met H.,
Toepennen. —plagen , o. w. met
voortgaan met predawn of preeken. -preuII., voortgaan :net plagen. —plakken
w. digt p!akken : De paten in het behang telen , 0. w. met 11. , voortgaan met
preutelen. —prevelen , b. w. prevelend
sel waren met graauw papier toegeplukt.
0. NV. met H., voortpremededeelen.
o. w. met H. , aanvangen of voortgaan
velen. —priegelen o w. met 11.,
met plakken. —planken , w. digt
voortgaan met priege;en. —prijzen ,
planken : Die openi, g werd gisteren toeongel, o w. met II. , voortgaan met prijgeplankt. 0. W. met 11,. aanvangen of
voortgaan met plariken. —planter' , b. w.
zen. —procederen, 0. w. met 11.,
voortgaan met proeederen. —proeven
met planten vullen : De opene ruimten zijn
met jraaije heesters toegeplant.*-,aan yang0. w. met H., voortgaan met proeven.
Pronken, o. w. met H., voortgaan
en of voortgaan met planten.—plassen,
met pronken. —proppen 1). W. met
o. w. met II., voortgaan met plassen. - plaveijen , b. w. digt plaveijen. 4-, o. w. met
Gene of nicer proppen digt maken. —proH., aanvangen of voortgaan met p!aveijcn.
telen, zie Voortpreutelen.
—pleisferen 1). w. digt pieisleren ;
—pruiken, o. w. met 11., voortgaan met
met pleister digt strijken.*-, 0. w. met 11. ,
pruiken. —pruilen, o. w. met 11.,
voortgaan met pleisteren. —pleifen , o.
voortgaan met prnilen. —pruimen, o. w.
w. met H. , voortgaan met Weiler). --pletmet H., voortgaan met pruimen.—prutteten, h. w. door pletten digt, maken *-, o.
ten, zie Toepreutelen. -pullet,
w. met H., voortgaan met pletten. —ploeo. w. met H., voortgaan, met pullers. -pungen , h. w. digt ploegen. o. w. met El..
ten , o. w. met H., voortgaan met. punter).
aanvangen of voortgaan met ploegen. - plot--puttee, o. w. met 11., aanvangen of
voortgaan met "itten,
fen, o. w. met H., aanvangen of ,voortgaan
met plotTen. —plompen , o. w. met 11., Toer, in. (des -s. mrv i, -en,) rondreis van
voortgaan met plompen. —plonderen ,
een' handelsbediende: I k kom niet te D., voor
dat ik mijn* jaarlijAsehen toer doe , en dat
zic Toeplunderen. —plooijen,
zal omstreeks Augustus wezen ; van frier:
0. w. met H., aanvangen of voortgaan met
wandeling: Ilij deed een' grooten toer to
plooijen. pluizen , ongel. 0. w. met
paard ; fig. Ihj heeft daar een' toer gehad ,
11., voortgaan met pluizen. — pinkdat heeft hem moeite en inspanning gekost ;
Wren, 0. W. met H., voortgaan met
ook : hij heeft door zijne ziekte veel geleden.
plukharen. —plukken o. w. met
*-, hoofdtooisel van valsch haar , bij mannen
H., aanvangen of voortgaan met plukken.
en vrouwen Zij draayt reeds lang een'
—plunderen o. w. met 11.,
toer. 4-, rondloopend halssieraad , snoer ;
voortgaan mct plunderen. —poederen 9
ook : enkele streng : Zij draagt een hutspoeijeren 0. W. met , aanvangen
snoer van zeren toeren.
beurt : Wiens
of voortgaan met poeijeren. *-, b. w. met
toer is het van daag ? in het kaartspel ,
poeder —poetsen o. w. met H.,
rondte : De laatste toer , d. i. de laatste
aanvangen of voortgaan met poetsen. - pofmaal , dat elk der spelers nog eenmaal
fen 9 0. w. met H., voortgaan met poffen.
geeft.
—pogehen 0. w. met H., voortgaan
met pogchen. —polijsten , o. w. met Toerabbelen , 0. w. met H., voortrahbeim —raden, ongel, o. w. met 11.,
aanvangen of voortgaan met polijsten.

—
Toer
voortgaan met raden. —rafelen, o. w.
met H., voortgaan met rafelen. - rage",
o. w. mei H., aanvangen of voortgaau met
rages. —rakelen , b. w. al rakelende
makers : Is het vitur toegerukeld?

—raken o. w. met Z., zits, smilers

I —

Toer
Rijd muar toe, Votrman. sterk doorrij.
den ; een' korteren weg rijden ; van een' wag,
korter zijn : Die weg rijdt aanmerkelijk toe.
*-, met Z., in zekere rgting rijden: Hij is
naar B. toegereden? Zie Naar, en Toe.
—rijfelen, 0. w. met 11.. voortgaan met
rijfelen. —rijgen, ongel. b. w. digt
rijgen : Eery kettrslijf toertjgen. *-, o. w.

toekomen : Hoe is de dear toegeraakt?
—rameijen, b. w. digt rameijen.
met H., voortgaan met rijgen.—rijpen
*-, 0. V. met H., voortgaan met ranteljen.
0. w. met H., voortgaan no t ripen. —ris--ranker, o. w. met Z , door ranker
ten , o. w. met R., voortgaan met risten.
gevuld of gesloten wonder, —ranselen,
0. w. tnet H., voortgaan met ranselen. Toerkar , yr. kar , die op vastgestekie
tijden Haar cane bepaalde plaats rijdt.
—rapes, o. w. met Il , voorlgaatt met
raper. —raspen, o. w. met H., aimvang- *Toeroeijen, o. w. met H., aanvangen of
voortgaan met roeijen ; sterk doorroeijen.
en of voortgaan met raspen. b. w. al
--roepen, o. w. met H., tot iemand
raspende vullen of chat maken. - ratelen,
roepen: Hij riep mij toe. *-, aanvangen: of
0. w. met H., voortgaan met ratclen. —ravoortgaan met roepen. b. w. roepende
votten 0. w. met H., voortgaan met
toevoegett: lk riep Item nog eenige woorden
ravotten. --razen, o. w. met [l., voorttoe, die hij echter nit scheen te verstaun.
razen. —redderen, o. w. met H., voort—roeping, yr. —roeren o. w. met
gaan met redderen. —reeden, b. w.
H., bej innen te roepen; voortgaan met roercu.
nib listen Een schip toereedett. *-, gereed
—roesten o. w. !net Z., door den roast
makeit. —reeding' 'r. —regenen
digt of verstopt raker,: Het sleutelgat is
met H., voortregenen , sterk
onpers.
toegeroest. met H., voortroesteo.
egenen : Het regent dapper toe. 0. w.
—roffetenp, o. w. met H., voortgaart
tact Z door den regen digt /T aw ' De Hoven
met roire!eit. -- p ogeheien, o. w. met
in den grond regenen toe. —regeren,
0. w. !net H. , voortgaan met regëren.
Ii , voortgaan met rogehelen. --pollen,
—regten , b. w. gereed ^ aker], inzonderh.
b. w. in zekere rigting rollen : De vaten
werden ons toegerold.
oprollen digt
sks: Het middagmaal toeregten. *-, o.
o. w.
roller) : Rol het papier mrsar toe.
met H., voortgaan met renter. —reliken,
met Z., rollende riaderen. met H., aanvar,gb. w. in de rigting van iemand reiken: Iemand
de hand toereiken. Het kind reikte den
en of voortgaan met rollen—rornmelen,
arnten eene aalrno"s toe. *-, o. w. met
0. w. met H., voortgaan met rommelen.
—ronken , a. W. met H., voortgaan met
H., bet doee bereiken, voldoende zijn: Die
Belden zullen niet toereiken. ittijn ittkomen
ronken. —ronselen, o. w. met H.,
reikt niet toe, om behoorNk nut mitt
voortgaan met ronselen. — p aoijen, a.
w. met H., voortgaan met rooileo. — p c-oahuisgezin te Leven. —reikend, by.
genoegzaam , voldoende: Die sore is niet
ken, b. w. digt rooken ; weinig in
toereikend , 010 het noodige voor de reis attn
gebruik, toewijclen. *-, o, w. met It, aartvangen of voortgaan met rooken. —roote schaffen. —reiking, NT. —rekemen, o. w. Inca H., voortgaan met roomen.
nen, w. tea taste leggen , toesehrijven ,
--rooster", —rooste p en, a. w. met
wijten : Dat werd hem toegerekend. *-,
aatirekenen.*-, zie inrekenen.' - , o. w.
H., voortgaan met rooster roostecen.
met H., aaemangen of voortgaan net rekenen.
—rooven, o w. met H., voortglian met
—rekken, 0. w. met H., aanvangen of
rooven. — p assen, o. w. [net. FL; voortgaan
o. w.
voortgaan met rekken.
rotten , o. w. met H.,
met rossen
met H., voortgaan met rellen.
voortrotten. —routven, o. w. met H ,
voortgaan met ronvi en.
Toeren, o. w. met H., wanneer de voortdiiring,en met Z 9 wanneer de plaatsverandering Toertje, o. (des -s, tart. -s,) verkleinw.
bedoeld wordt, een' toer doers, vooral met
van toer ; inzonderh. wandeling ; reisje ;
haat-goer.
rijtuig: ty gaan van daag toeren. met
4' Iroerugeltelen, o. w. met H., voortH., een' toer dragen.
*Toerepelen, o. w. met H.. aanvangen of
gaan net rugehelen. —ruijen, o. w.
voortgaan met repelen. zie
met H., voortgaan met ruijen. —rtaiken 9
Toereuten. —reutelen, 0. w. met
ongel. vv. met H., voortgaan met ruiken.
H., voortgaan met reutelen. —reuten,
ruilen, o. w. met H., voortgaan met
ruilen. —ruiuten o. w. met H , voorto. w. met H,, voortreuten. —revelen,
gaan met ruimen. —ruischen, o. w.
o. W. met H , voortgaan met revelen.—rigchelen, h. w. met rigehels dint makes
met H., voortgaan met ruischen. —rulliken, b. w. met een' ruk toehalen of sluiten:
of sluiten. —rigten, zie Toeregten.
, ongel. o. w. met H.,voortrijden:
Zij rukte met kracht de deurachter zich toe,
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*-, 0. w. met H., beginners te rukken;
voortgaan met rukken. —rusten, b. w.
gerced maken : len oorlog toerusten.
*-(zich) , w. w. zicli gcreed inaken --rusting, y r. (Inry . -en,) het toerusten ; toebereidsel : De noodige toerustingen zijn reeds
gemaakt. -sabelen, o.w.met H., voortgaan
met sabelen. —sammelen, o. w. met
B., voortgaan rnct saintnelen. —sarren,
o. w. met H., voortgaan met sarren. —sausen o.w. met H., beginnen te sausen
voortgaan met sausen. —schaduwen
o. w. met H., aanvangen of voortgaan met

sehaduwen.—schairen o. w. met H.,
voortscbailen. schafteli, o. w. met
H., voortgaan met schaften, —schagcheren o. w. met H. , voortgaan met
schagchercn. --seltakelen, o. w. met
H., voortgaan met sehakelen. *-, b. w. digt
schakelen. —schaken, o. w. met H.,
voortgaan met schaken. —schallen, o.
w. met 11,, in zekere rioting schallen ;
voortgaan met schallen. —scharnautseleu, o. w. met H. , voortgaan met
scharmutselen. --scharrelen, o. w.
met H., voortgaan met scharrelen. - selaateren 0. w. met H., schaterend toelagchen.—scheiden ongel. o. w. met El.,
aanvangen of voortgaan met schelden.
—schellett,o. w. met H., aanvangen of
voortgaan met sehellen. —schemeren,
o. w. tnet H., voortgaan met schemeren.
—schenhen ongel. 0. NV. met H.,
aanvangen of voortgaan met schenken.
—scheppen, o. w. met H., aanvangen
of voortgaan met scheppen. - schermen,
o. w. met H., voortgaan met sehermen.
—scherpen, o. w. met H.r, beginner) te
scherpen; voortgaan met scherpen.-schertsen o. w. met El.,voortgaan met schertsen.
—schetsen, 0. w. met H., aanvangen
of voortgaan met schelsen. --selaeuken,
o. w. met H., voortgaan met scheuken,
—..scheuren , 0. w. met H., aanvangen
of voortgaan met scheuren. —schietelijk (-er, -st,) bv. en bw. toegefelijk.
—sellietelijkheid, y r. —schieten , ongel. b. w. toewerpen: Schiet mij
den bol toes*, schietende toddler); fig eery'
sehimpsehoot toeduwen: Zij schoot mij dot
op eve bitsen toon toe. o. w. met Z.,
toesnel len : De hood schoot toe en beet hem
in den arm ; van frier fig. De ntelk schiet
o. w.
Naar toe , komt haar in de borsten.
met El., eene poking doers om al schietende
tetreffen: Schiet nog met toe. voortgaan
met schieten. —schijnen, ongel. o. w.
met H., als waarschijnhjk voorkomen : Bet
schijnt ntij toe, drat het weer nog zal
opklaren. —schijten, ongel. o. w, met
beginners teschijten ; voortgaan met schijten. —schikken 9 b, w, ioezenden, doch
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niet zeer gebruikelijk. —schiliking,
y r. —schilderen,o. w. met H.,aa nvangen of voortgaan met schilderen. —schillen , a. w. met El., beginnen to schillen;
voortgaan met schillen. - schianntelen,
o. w. met H., voortgaan met schimmelen.
—sehiananeren, zie Toeschentereal. schimpen, o. w. met H.,
voortgaan met sehimpen. —sehitteren,
o. w. met H., in de rioting van iernand
schit teren voortgaan met schitteren.
schobben , o. w. met H., voortgaan
met schobben. --schoffellen , 0. w. met
H., aa . rvangen of voortgaati met sehoffelen.
—schoften, o. w. met H., voortgaan
met seholten. —schohhen, o. w. met
11., voortgaan met schokken. —schommelen, o. w. met It, aanvangen of
voortgaan met whom-mien. —schongelen, o. w. met H. aanvangen of voortgaan
met schongelen. —schooijen , o. w. met
H., voortgaan met schooijen.-schoppen,
o. w. met H., aanvangen of voortgaan met
schoppen. —sehouwen, o. w. met H.,
toezien toesehouwer zijr). —schouwer,
tn. aauschouaer. —schotawster, yr.
—seltrabben , 0. w. met H., voortgaan
met sehrabben. —sehransen, o. w. met
H., voortgaan met seliransen. - schrapen,
o. w. !net H , aanvangen of voortgaan met
sehrapen. —sclarappen,o. w. mil El.,
voortgaan met, schrappen.-schreetawen,
b. w. met eerie sehreeuwende stein toevoegen:
Men schreeuwde mij eenige scheldwoorden
toe. o. w, met El , tot iemand selireeuwen;
aanvarigen of voortgaan met selireenwen.
—schreijen. , o. W. met II., tot iemand
schreijen,begnmen tesehreijen,yourtsehreijen.
—sciarijven, on,3el, b. w. aan iemand
lets als zijn week of lets aan (lit of gene als
de oorzaak toekerinen : Deze orerwinning

nerd hoofdzakelijk aan het beteid van den
generaal toegeschreven , doch ook gedeeltelijk aan de zorgeloosheid van den vijande
*-, 0. w. met H., voorisehr i. jven. - schrobhen, 0. w. met H., aanvangen of voortgaan
met sehrobben. —schroeijea. , b. w.
door schroeijen stollen of digt maker ' : Eene
wonde toeschroeijen ; fig. Een toegeschroeid
geweten, —schroeven, b. w. met
schroeven digt sluiten: De kist wordt
toegeschroefd. o. w. met H,, aanvangen
of voortgaan met schroeven. —schroevin,g, yr. —sclaubben, o. w. met H.,
voortgaan met schubben. —schudden,
b. w. m de rioting van iemand schudden.*-,

o. w. met H., voortgaan met seimdden.
—schuijeren o. w. met H., aanvangen
of voortgaan met schuijeren.-schuinten,
w. met H., voortgaan met schuimen.

—schuit 9 y r. overdekte schuit. -schui
ven t onset...b. w. al schuivende sluiten
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Schnif de gordijnen , den srendel, het
luik,de lade toe.* -, o. w. met H., voortgaan
met scbuiven , doorsebuiven.-schurtien,
0. w. met H., voortgaan met schurken.
—schutten, o. w. rnet
voorigaan
met sebutten.
, o. w. met H.,
aanvangen of voortgaan met seinen. - sissen, o. met H. , aanvangen of voortgaan
met sissen. —sjolkken,
W. met IL
voortgaan met sjokken, —sjouwen,
b. w, sjouwende toevoeren : ouw
mij dat pak over een uur toe. *-,
o. w. met II., voortgaan met sjouwen.
—slaan onreg. o.w. met H. eene porting
does om een' slag toe te brengen ; beginnen
te slaan : Sla eens toe , als g2j durft ; fig. in
de band slaan , ten teeken dat de koop gesloten is : Sla toe , het paard is uw.
sterk
voortslaan. met Z., met ce p ' slag toegaan : Het venster sloeg toe ; van bier. fig.
De aardappels slaan toe , worden koud en
stiff. b. W. slaande toevoeren : Sla mij
den bal toe. *-, met eel.' slag of in hasi
toevouwen of digt maken:llij sloeg den brief,
het bock toe. slaande of met een' stag
toemaken of sluiten : Zij sloeg mij de deur
voor den neus toe. —slag , m. bet toeslaan
van een' koop: Bij den toeslag Meek het,
,joor Wien het parceel gemijnd was.
—slagten, o. w. met H., voortgaan met
slagten. —slapen ongel. o. w. met H..
voortgaan met slapen. --slaven 0. w.
met H., voortgaan met slaves. —swede,
y r. overdekte slede. —stempen, o. w.
met H., voortgaan met slempen. —slenderen , —slenteren o. W. met Z.,
in zekere rigting slenderen of slenteren. "-,
met H., voortgaan met slenderen of stenteren. —slepen,li. w. slepende toevoeren :
Zij sleept hare gehuwde dochters alles toe.
*-, 0, w. met 11, beginnen te slepen ; voortgaan met slepen. —slettren , h. w. steurende toevoeren. "-, o. w. voortgaan met
sienren. —slieren, 0. W. met Z., voortgaan met slieren. "-, met Z
zekere
ting slieren. , o. vv. met Z.,
door slijk verstopt Taken : De mond van de
haven is toegeslijkt. —slijpen, ongel.
0. w. met H., aanvangen of voorigaan met
slijpen. —slijten, ongel. o, w. met II.,
voortgaan met slij ten. —sill-Lk- en, 0. w.
met H. voortgaan met Alike!). rnet Z.,
door slik verstopi Taken, zie Toestijken.
—slingeren, b. w. slingerend toevoeren
of toevverpen : Slinger mij dot bout eens toe.
4r_, O. w. met 11„ beginnen te slingeren ; voortgaan met slingeren. *-, met Z. , met een'
slingerenden gang zich ergeus been begeven.
—slobberen o. w. met H., aanvangen
of voortgaan met slobberen. —stollen,
o. w. met H., aanvangen of voortgaan met
'sloffen. —siokken o, w, met H,, voort-

gaan met slukken. —sloriameren 0,
w. met H., voortgaan met slommeren.
—sloopen, o. w. met II., voortgaan met
sloopen. —silooven o. w. met H., voortgaan met slaver —sioren, zie Toesleuren. —slorpen, o, w. met II.,
aanvangen of voortgaan met slorpen.
jeren I). w. digt slnijeren. —sluiken,
ongel. b. w. sluikende toevoeren. o. w.
met H. , voortgaan met sluiken. —sluimeren o. w. met H., voortgaan met
sluimeren. —sluiten ongel. b. w. met
H., digt sluiten. —sluiting,vr. — slurpen, zie Toedorpen. -smakhen,
b.w. met een' smak toewerpen : .Hij smakte
het luik toe. —smeden, b. w. digt
smeden : Laat Klaus die scheur toesmeden.
"-, o w, met voortgaan met smeden.
—stneeken , b. en o. w. met H., zie
Toebidden. —smeren, b. w. digt
smeren : Gij moot die reten met was toesmeren. 0, . met IL, begifinen te smeren;
voortgaan met smeren. —smetten o. w.
met fi., voortgaan met smetten. —smett-

len o. w, met 11., voortgaan met smeulen. —smijten, ongel. b. w. smijtende
toevoeren Hij sweet mij dien hoed nit het
venster toe. smijtende sluiten Zij snieet
de deur aehter hem toe.*-, o. w. met H. ,
beginnen of voortgaan met smijten. - smohen o. w. met H. , aanvangen of voortgaan
met srnoken. —smokkelen, o. w. met
H., aanvangen of voortgaan met smokkelen.
—smouten, o. w. met H., aanvangen of
voortgaan met smouten. —smithken ,
0, w. met H., aanvangen of voortgaan met
smukken. —smullen o. W. met H.,
voortgaan met snullen. —snaauwen,
b. w. snaauwende toevoeren : Zij snaauwde
nzij eenpaar sehampere woorden
or
w. met op een' snaauwenden toon toe.spreken ; voortgaan met snaauwen. —snateren , 0. w. met H. , voortgaan met snateren.
—sneetavven onpers. w. met H., bard
sneeu wen ; voort sneeuwen. —snellen
0. w. met Z., snel naderen, toeschielen ,
toeijlen : De a8 enten van policie sneiden toe
en piikten hem. —snerken, 0. w, met 11.,
voortgaan met snerker. — sflerpen c,
w. met 11., voortgaan met snerpen. sneukelen 9 o. W. met H., voortgaan met,
sneukelen. —snijden, onset o. cv. met
H., eene snede pogen toe te brengen :

sneed haastig toe , dock hzj trof hens niet:
*-, W. met H., voortgaan met snijden
sterk doorsnijden, —snikken, o. w. met
H., voortgaan met snikken. —snippeten,
—snipperen, 0. w. met H. , aanvangen
of voorigaan met snippelen of snipperen.

—snoeijen, o. w. met H., aanvangen of
voortgaan met snoeijen. —snoepen,,
O. W.

met H. , voortgaan met snoepen
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.--snoeren, b. w. snocrende of met
snoeren digt maken.*-, 0, w. met HI, vGortgaan met snoeren. —snoeven, o. w, met
H., voortgaan met snoeven. —snorken
o. w. met H., voortgaan met snorkel).
—snorren, o. w. met H., voortgaan met
snorren.—snuffelen,o.w. met H., voortgaan met snuffelen. —snuiten, ongel. 0.
w. met H, aanvangen of voortgaan met
snuiten. —snuiven, ongel. o. w. met H.,
beginnen te snuiven ; voortsnuiven. —solderen, b. w. digt solderen, o. w. met
H., voortgaan met solderer, —sollen, 0,
v. met H., voortgaan met sollen. —soppen , o. w. met H., voortgaan met soppen,
spaden, b, w. al spadende vullen of
sluiten. o. w. met II.. voortgaan met
spaden. —spannen, b. w. spannende digt
maker). 0.W. met H., voortgaan met span11c1), sparen, 0. W. met 11., voortgaan
met sparen. —spelden, h.w. digt spelden,
met spelden toesteken of digt maken. -spelen, h.w.boven en behalve los spelem Ik zal
spelende toevog een stulje toespelen,
yoeren. w. met II , aanvangen of voortti aan met spelen ; fig. zirispelen : Er werd op
die historie toegesteld.
yr. zinspeling. —spellen, o. w. met H.,
voortgaan met spel1en. —sperren, b.
srwrrende sluiten, digt sperren. spietiedt,o. w. met IL, voortgaan met spieder). —§pijkeren , b. w. digt spijkeren ,
met spiAers teemaken : De vensters waren
toqespij'kerd. yr.
—spijs ' y r. spits, die men bij jets antlers
h ebruikt. —spilikelen, o. w. met H.,
spinners
voortgaan met spikkelen.
ongel. o. w. met H., aanvangen of voortgaan
met spinner). —spitten, h, w. spittende
vullen of sluiten. "-, o, w. met H., aanvangen of voortgaan met spitten. —spitN en , b, w. spits doen uitloopen,
ten,o. w. met H., voortspotten. -spraak,
vr. het toespreken : Zij is Beene toespraak
waard, niet waard, dat men baar toespreekt.
in de spraakk. aanspraak, apostrophe.
b, w. sprekende
—sprelien,
sprak mij Been wooed toe.
toevoegen :
4-, o. w. met H.. bet woord tot iernand rigten:
beginner) te
Niemand sprak hem toe,
...,preken ; fig. IV a is het uw tijd , am toe te
om door ow spreken tot bet
sprelen d.
doe! to korcert.*-, voortspreken. —spren, 0. w. met H., voortspreakeieri
—springen, onyel, o. w. met Z., digt
springer) : Dot slot springt gednrig toe,
cell' sprong doen om daardoor eon Joel te
bereiken : De kat sprong toe,doch het tnuisje
toesebieten , toesriel.
,,,as hear te vlug ;
. hetzij tot hnipbetoon of tot andere
toen de hood aan den man kwain,
yrong zijn baurman toe, kwaw hem te
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bulp, beginnen te springer; voortgadri
met springen. —spugen, ongel, b. w.
spugende toewerpen : Hij spoog hear de rnelk
toe. 4C, o. w. met H., beginnen te spugen ;
voortgaan met sptigen. —spniten, ongel.
b w. al spuitende toevoeren : Men spoot on*
het water o. w. met H., beginnen te
spuiten ; voortgaan met spniten. —spuwen , b. en o. w., zie Toespugen.
—staan onreg. o. W. met H.. digt staan,
gesloten zijr) Dit huis sleet des zomers
veelal toe. h, w. vergunnen, hewilligen :
Ik zal het u dit maul toestaan. —statuelen , h, V. stamelende toevoegen. *-, o. w.
metH.,voorigaan met stamelen.-stampen,
b w. stampende digt maken : Stamp dicta
kuilgoed to,.* o. w. met H., beginnen te
stamper]; voortstampen. — stand, m.
staat , gesteldbeid , ornstandiabeden Miju
toestand was allertreurigst. stappen,
0. w. met H., beginner] to stappen ; voortgaan
met stappen ; aanstappen , doorstappen.
met Z., in zekere rigting mapper): Haar

emend toestappen. —stapelen, 0. w.
met voortgaan met stapelen. 4E-, b. w.
stapelende vullen of sluiten. —stares,
o. w. met H., voortgaan met starer). steigeren, 0. w. met H., voortgaan met
steigeren. —steken, ongel. b. w. in de
rig ting van iernand steken of reiken : Iemand
de hand toeste ken ; fig. Hij stak nrij een,
gulden toe.
stekende digt maken: Steek
dat (jaatjen in de foes even toe. o. w.
met H., heginnen te steken : Sleek maar toe.
5., voort ;can met steken. —stel , m.
toebereidseien , fietgerre noodig is om lets te

verrig ten: De gansehe toestel is gereed. Eon.*
grooten toestel tot lets maken. -stelen,
ongel. o. w. met H., voortgaan met stelen.
--steken, b, w. bijeen stollen ; vervaardiger) , gereed waken ; opschikken , optooijen;
van bier fig. gemeenz, Zich toestellen , zich
hemorsen of bevni len. *-, in somrnige streken,
aanseballer, : heeft een paard toegesteld.
—stemmen, h. en o, w. met H., als:

lets toestemmen , en : In lets toesternmen „
,
zijne stern tot icts geven , jets
lets bewilligen. —stemming, yr. inwil'Ong, goedkenring. site.
nen, —steunen, o. w. met H., voortpat) met steutren. —stijven, angel. o. w.
met H.. voortgaan met stijven.•stikken,o.
w.mer oaf) a ng en of voortgaan met stik ken.
—strintien ongel. o. w. met 1-1. , voort.
gain met si inken. —stippen, o. w. met
H.. beginner) te stypen ; voortgaan met stippen. —stoeijen , 0. w. met 11., voortgaan
met stoeijen. —stollen, o. w, met H. ,
aanvangen of voortgaan met stolDn. —stoken , o. w. met H., aanvangen of voortgaan
met stoker) ; fig. voortgaan met twist stokes ;

sterk stoker, —stollen, o. w. met H. ,
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voortgaan met stollen. --stolpen ,
w.
digt stolpen. stomen , o. w. met II.,
voortgaan met stomen. —stompen, o.
w. met H. : voortgaan met stomper!. - stooten , ongel. w. naar ietnad stooten : llij
met een' stool dat
suet rrrij den bal toe.
doer of sluiten: De deur trerd toegestooten.
4-,
w. met 11.. aarivangen of voortgaan met
stooten ; sterk doorstooten. --sitoppen,
h. w. met eerie of mar stopper/ stutter' :

Is de fleseh good toegestopt? stoppende
vullen : Een gat met werk toestoppen. -,
door instopping van het dek om iemands lijf
toedekken : Gij moet het kind hoed toestoppen. toesteken , hcirnelijk in de hand
stopper' : De moeder stopt hare ongelukk%e

doehter al/es toe , wat zij "'mar eenigszins
0. w. met El;, aativangen
ontberen kan.

stormen ,
of voortgaan met Eloppen.
o. met Z.. door een' storm toegevoerd
worrier, : Eerie wolh van slot' is ons in de
woestiin toegestormd ; fig. stormend toeloomet H., aanpen : Al het yolk storinde toe.
onpers.
van,;en of voortgaan met storrnen
W. met IL, aanhowien met stormen. A stor.met 11. voortgaan met stooten.
ten ,
4-, in zekere rigting st ort en. —stotteren,
0. w. met H., voortgaan met stotteren.
b. w. stotterende toevoeren. —straiten ,
0. w. met H., voortgaan met stralren.
—stralen, o. met 11 , NoArtgaan met
stralen. 4-, met stralen tot iernatid komen :
Welk een glans straalt ons bier toe. b.
w.stralende toevoeren : De zoo, straalt ons

haar lieht tee. — streelen , o. w. met
it , voortgaaan met streeten. -strekken ,
b. w. naar iemand nitstrekken. Zij strafe mij
de amen toe. — streitninen , b. w,
0. w. met EL voortstremmend sluiten.
gaan met strenimen. —strengelen b
strengen b. w.
W. digt, StrCrIVIC11.
si rengswijze samenknoopen. —stribbe-

len o. w. met 11. , voortgaan met striblieleo. —strkjden , onyet. o. w. met ,
voortgaan trio, striiden. —striijken ,
make!' : Strij h
w. strijkende
ongel.
die reten toe. str6kende toevoeren Zij
streek 711ii het geld toe. "-, 0. w. met H.,
beginnen te striiken ; voortgaan rnet strijken. —striitlien b. w. met een' strik
bevestigN1 of toetnaken : De dock is niet
w. met H., beginnen
h oed toegestrikt. *-.
te strikken ; voortgaan met strik kelt.
_strippen , 0. w, met H , voortgaan
met stripper). —strobbel era , o. w. !net

voortgaan met strobbelen. —strompelen w. met Z., in zekere rigting
strompelen.*-,met Il..aanvangen of voortgaan
met strompelen.-stronlkeleno w.metH.,
voortgaan met stronkelen. -strookien,b.w.
st rooijende toevoeren : remand bloemen toestroolfen. *-7n.w.met H.,beginnen te strooljen,

Toet
voortgaan met stroolien. -strownen,a;
met Z., stroomende toevloeijen ; fig. Het werk
stroomt hertz van alle kanten toe. De
geheele buurt stroomde op het eerste gerucht
toe. —stroopen 0. w. met H., voortgaan
met stroopen. —struikelen w. met
H., voortgaan met struikelen. —studeren o. w. met H., voortgaan met stud&
res. —stuiten, o. w. met H. , voortgaan
met stuiten. —stuiteren, o. met 1-1voortgaan met stuiteren. ---stuiven
ongel. o, w. met Z., in de rigting van 'remand
stuiven: Eene wolk van. heete aseh stoof ons
toe ; fig. onstuimig naderen Ceder stoof
toe , orn te zien , wat er plants had. *-, o.
v. met H., voortgaan met stuiven. —stulpen , zie Toestelpen. —sturen
h. w. toezenden : 1k cal u morgen dat boek
toesturen.*-, door sturen trader brengen. *-,
a. w. met H., met bet shire!' van een vaartuig
vow tgaan : Stuur Dula '. toe. --sullen ,
o: w. met H., voortgaan met stiffen. —suikere t'', , o. W. met II., voortgaan met suikeret). o. w. met H., voortgaan met sokkelen. *-, met Z., in zekere
rigting sukkelen —sullen, o. w. met H.,
voortgaan met sullen. —sussen, a. w. met
H., voortgaan met susses. —tafelen
o. w. met U., voortgaan met tafiA len. --tarn
m. (des -s, mrv. -s.) die toetakelt
of van takelazje voorziet. — taltelen 9 b.
w. %an takelazje voorzien Ilet schip wordt
toegetakeld ; fig. (onbeval lig) opsellikken :
Zie eens , hoe vreemd dat hind toegetakeld
is.*-, door slagen en wonden misvormen :
Men takelde hem vreesehjk toe. --takeling, vr. —tainsen, 0. w. met 11.
voortgaan met ta!men. —tappen, b. w.
tappende toevoeren. *-, o. met H.. aanyang i n of voortgaan met tapper). •tarnen,
zie Toetorneu. Lassen o. w. met
1-1.. voortgaan met ta ,,sen. --taster, a. met
H., de band tritstt ekken om icts te nerneu
inzonderli. spij,; Tast tnaar vrij toe ,ik ben
niet fiewcon te noocligen ; rig. ernstige maat.
regelen rietnen ter nitvoering eerier zaak :
Ilet zal itjd tvorden ont toe te taste's.
tateren , 0. w. rnet 11., voortgaan met
tatereo. —teekenen o. w. met
beginnen te teekenen.--=. tellen, b. w. in
de tegenwoordigbeid desgenen teller) , die het
ontvangen nioet : Hij Ode mij het geld met
woedende hlikkeit toe. *- , o. w. met H.,
voortg;:tin met [elle)). —temen, 0. w. met
H., voortgaan met tenter' . —temanen,
o. w. met 11 , voortgaan met teinmen.
—tenmperen o. w. met 11., voortgaan
met temperer). —teansen o. w. met ,
voortgaan met temsen.
Iroeten o. w. met H.. op een' horen (hij v.
eener koe) blazen : De bakkers playlets hies,'
vroeger te toeten wanneer op zaturday
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ttond het brood gaar was. Sprw. Hij weet
van toeten noch blazen , hij weet niets ;
van de ooreti , waarvoor men tegenwoordig iii
miter, zest, zie
de besehaafile taal
Tuiten.-, b. w. toetende bekend makes:
De torenwachter toette joist het tweede our
na middernacht. —er, in. (des -s, rural.
o. w.
.s,) die toet ; toethoren. —eren
in( t H. , gestadig toeten.
Toeteren o. w. met H voertgaan met
tereri. b. w. met teen digt, makes. —ter-

gen, 0. w. EL, voortgaan met tergen.
-ternen, zieToetornen. --letzten,
b. w. teutende toevoegeil. o. w. met
H., voortgaan met toeten. (Toetitoorn,
Toetlioren, in. horen, waarop men toet.)

—tieren,

o. w. met H. , voortgaan met

pelen, 0. w. met H., voortgaan met trip
pelen.

met Z., in zekere rifting trippelen.

—troetelen , o. w. met H., voorIgaan
met troetelen. —troeven o. w. met EL,
voortgaan met troeven. —troggellen ,
0. W. met IL, voortgaan met troggelen.
—trommelen, o. w. met El. aativangen
b. w. in de
of voortgaan met trommelen.
rigling van imam' trommelen fig. in de

loge volkstaal , digt kloppen Men. had hem
de oogen toegetrommeld. —trommen,

H., voortgaan met trommen.
—trompetten o. w. met H., voortgaan
met trompetien. —troosten , o. w. met
H., voortgaan met troosten. —trouwen

0. w. met

voortgaan met tronwen : Hoe
slecht de tijden ook zijn , men trouwt maar
toe.

0. w. met

b. w. tikkelide digt
o. w. met 11., voort- Toet.4 „ nt, (van den -, mire .en,) het toetsen
o. w. met
of beproeven der deugdelijklieid van edele
IL, voortgaan met Wien. tinirneren,
metalen : Men zag bij den toets nanstonds,
b. w. dtgl. ttinmeren : Eene deur toetimmedot Jut stick valsch was; fig. beproeving ,
yen. o. W. met 11.. aanvangen Of voortproJ: Den toets doorstaan. *-, aan een
tieren,

maker of sluiten.
gaan met tikken.

gaan met timmeren. —tippen o. w.
met H., voortgaan met tippet). -- tjanken,
—tjenken , 0. NV, met 11., %,ourtgaan met.
tjenken. —tjilpen o. w. met, I1, voortgaan met tjtipen. —tobben o. w. met
IL, voortgaan met tobben.
o. w. met El., voortgaan met tokkelen.
—tollen, o. w. met. H., aanvangen of
loortgaati met toner/. — tonnen, o. w.
met H., aanvangen of voortgaan met tonne)].
.tooijen, o. w. met H., voortgaan met.
tooijen. —tooveren b. w. op eerie
onmerkbare mijze does toekomen : Win heeft
dat geld toegetoorerft? digt tooveren.
*-, o. w. met H., voortgaan men tooveren.
—tornen o. w. met FL, aanvangen of
voortgaan met tornen. —touteren , o. w.
met IL, aanvangen of voort:vian mei. bottleb. w.
tralien.
,
ren.
—trappelen, o. W. met 11.. voorlgaan
met trappeien. —trappen. b. w. digt
trapper): L'ene opening toetrappen.*-, o. w.
met 11,, beginnen of voor- pan rnet trapper).
—treden ongel. h. w. dirt treden. -,
0. w. met Z.. naderen ; fig. Tot lets toetreden , deel laic jets nemen.*-, met H., begin-

orgel , etiz k!avier. lietwelk de speler met
den vinger net:!rdrukt, ow den vereisehien

toori voort te bren len: E'en piano met
parelmoe'ren toetsen.
Toetschuit, yr. veerschnit, die haar vertrek
en hare aankomst met getoet bekend maakt.
w. met den toetssteen onderToetsen
zoeken : Toets dies ring eens; beproeyen , onderzoeken. —ing yr. —steen ,

in. zekere steen, waarrnee de waarde van
edele metalen onderzocht wordt: Beproef
dit zilrer eens met den toetssteen ; fig.
middel ter heproeving: a Op den toetssteen

van een beslepen oordeel proef houden.»

9r4.,y etutig o. in sommige streken , eenige
kleeding, Welke een dienstbode boven het
loon in geld ontvangt : De meld verdient
vidttiert gulden en het heele toetuig,
—va,art , yr. kortere vaart. o.
toestand waarin jets gesehiedt, dat noels
bedoeld Hoch irk den samenhang van de
tegenwoordige voorvallen begrepen is : Dat
is door toeval geschied. *-, geheurtenis,
Welke onverwaelit plants heeft , en zonder dab
wij de oorzaak kenneri Een toeval bracht
mij bier. *-, eene onverwachte verandering
ten kwade in de gezondlieid , die men niet
nen te treden ; voortgaan twat treden ;
verder kan of wil aanduiden Zij kreeg een
treden. —trellien on;e1. b. w. al
toeral. *-, m. bijval. --vallen, ongel. o.
trekkende shilten : Trek de deur toe. Bet
w. met, Z.. vallen en zich sluiteri : Het luik
renster werd toegetrokken, Een' knoop

toetrelken zokere

rigting

lrekke.) : Trek de tafel wat now. u toe. *-,
-0. W. met Z.. beginnen to trekker] ; voortgaan
met trekker ; z;e1) t,ekkende siniten : Die

‘reten :Olen van zelren wet toetrekken.

—treuren, o. w. met H., voortgaan met
treuren. —treuzelen o. w. met [I.,
`-voortgaan met treuzelen. —trillen , o.
'‘v. met 11., voortgaan met tr il len. —trip-

viel toe ; De oven vallen hem toe van
vermoeidheid. *-, door het vallen van lets
anders gestoten worden: Pen gat in den frond
salt toe , wanneer het zand aan de zijden
nederstort en het gat raft. *-, ten deck
vallen : Het huis viel mijn' broeder toe. *
bijvallen : « Ik vita mij verpligt , hem toe
te (-er, -st,) by.
betgene door een toeval is gesebicd of daarin
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zijn , grond heeft: Eene toevallige ontmoeting. Toevalliger wijze, bij toeval. *-, bw.
bij toeval toevalliger wijze: 1k zag hem
toevallig. —valligerwijze, zie het
betere Toeralliger wijze op Toevallig.
vr.
bw. —vangen, ongel. o. w. met H.,
aanvangen of voo.'tgaan met vangen. —varen, ongel. b. w. varet.de of in een vaartuig
doer) toekomen: Zoudt gij het ons van daag
o. w. met Z , yen'
niet kun nen toevaren ?
met H., korter zijn,
korteren aeg nemen.
den weg bekort en; beginnen of voortgaan met
o. w. met 11., aanvangen
varen.
of voortgaan met vallen. —vecliten,
ongel. 0. met 11., aanvangen of voortgaan
met vechten. —vedelen, O. W. met IL,
aanvangen of voortgaan met ved&en, -veilen, o. w. met Ii., aanvangen of voortgaan
met veilen. —veinzen, o. w. met H.,
voortgaan met veiuzeu. —vellen, o. w.
met H., voortgaan) met yeller).
Iroeven, b. w. weinig meet in gehrttik , doen
wachlen;geheel verotiderd,gevangen houden;
orahalen.*-, o. V. met FL, waehten,bliiven :
1k kon niet longer toeven. Waar may hij
zoo long getoe.id hehben?
Toevenster, o. gesloten venster. -y en-ten o. w. met El., aanvangen of voortgaan
met venter). —verlaat m. iemand of
lets, maarop men zieli verlaat: Hij is
mijn toeverlaat.. —vertronwen, zie

Toebetrouwen, Vertronts-en.
—verlangen , b. w. hovel) het bepaaide
of hedongene verlangen, of bij Gene
Hij verlangde nog een mud aarda ppelen
toe. —verzigt, zie Toevoorzigt.
—veteren , b. w. met een' of meer veters
digt maken. 4e o. w. met El , aanvangen of
voo . tgaan met veteren. —vetten, o. w.
met H., voortgaan met vetten. vij ien,
b. w. vijlericf doen toeloopen: Spits toeo. w. met 11., aanvangen of voortgaan met vijlett ; sterk doorvijien. —vajzelen o. w. met 1-1., aanvangen of voortgaan
met viizelen. o. w. met 11,,
aanvangen of voortgaan met villen.
V-ken
in
, o. w. met FL, voortgaan met vittken.
—visschen, o, w. met H.. aanvangen of
voortgaan met vissehen. —vetten, o. w.
met H., voortgaan met vitten. -vlakken ,
o. \V. met H., voortgaan met vlakken.
—vlammen, o. w. met H., voortgaan
met vlammen, —vlechten, ongel.
b. w. al vlechtende sluiten of cligt
maken. *-, o. w. met H., voortgaan met
vlechten. —vleijen, o. w. met H., voortgaan met vleijen. —vlekhen 9 a. w. met
H., voortgaan met vlekken. —vlieden,
angel. o. w. met Z., in zekere rigting vlieden :
Naar Wien zal ik toevlieden? ",,o.w.met H.,
voortgaan met vlieden. —vliegen ongel.

Toev
w. met Z., in zekere rigting vliegen : De
B ier vloog toe en pakte den heap in zijne
klaauu'en. *-,toestiellen: ceder vloog toe , om
den amen man op te helpen. met H.,
voortgaan met vlieg-en. —vlieten ongel.
o. w. met Z., in zekere rigting vlieten :
Het water vloot van alle kanten toe.*--, met
H., voortgaan met vlieten.
ongel o. met H., aanvangen of voortgaan
met ‘lijrnen. —vloed rn. het toevloeijen:
Door den toevloed des waters; fig. toedringende of toestroomende menigte : Een toevloed van menschen,van
, o. w. met Z., vloeijeud naderen : Al
dat water is ohs van de naburige heuvelen
toegerloeid ; fig. als een vloed toedringen:
Het !f elt' vloeit Item ran alle zijden toe.
met H., aanvangen of voortgaan !net vloeijen.
—vloeken, I). w. vioeketide toevoeren.
o. w. met H., tegen !email(' vloeken: Zoo
dra hij hoar ziet , vloekt hij hear toe. *-,
voortgaan met v/oekett. —vtoeren , b. w.
al vloerende digt maken:
gatetz reeds
toegevloerd ?
o. w. met H., aanvangen of
voortgaan met vloeren. —vlooijen, o.
met II begirmen te y looijen ; voortgaan met
vlooljen ;
gemeen, toeslaatt. —viotten,
o. w. met 1-1., aanvangen) of voortgaan met

vlotten. b. w. vlottende toevoeren : Dat
p out tvordt ons ult Duitschland toeyevlot.
—viugt vr. vItigt tot iemand of lets Om
hul l): Zijne toed' , gt tot iemand of lets
nemen ; persoon of zaak, tot welke men
zone toevlugt neemt : 11 ti is mijne laatste
toevlagt. —voeden, o. w. met H., aanvangen of voortgaan met voeden. —voederen. , zie toevoeren. —voegelijk, by.
bij somini;0 spraakktinstenaren, bOvoegelijk:

Toeroegelijke naamwoorden. -voegen,b.
w. zeggett Zij voe,yIe Item in '1 voorbtjgaan

een punr vriendelijke woorden toe "-, als
medellelper );even: Men roegde Item iemand
toe,welkebeter met de zaak bekendWaS.
dint struken (tie Voegen,) als Heef t
de metsel a ar die spier en nog niet toegevoegd?
o. w. root H„ aanvangen of voortgaan met
voegen —voeging, yr. —voelen,
witnei H., aativangen of voortgaan met voelen.
—voer,m. (des -s, mrv. -en.) het toevoeren
van benoodigdhede:): Een leger den toevoer
afsnijden. "-, het toegevoerde: De vijand
wise zieh van alle toevoeren nieester te
maken. geleide van toegevoerde !evensmiddelen en anderen voorraad , doch ueinig
in geltruik. voeren , b. w. met voeral vaartuig aanbrengea Zal het u te water

of te land worded toegevoerd ? *--,inzonderh,
bettoodigheden ergens been voeren : Der)
vijand levensmiddelen toevoeren.
o. mr%
met El.. aanvangen of voortgaan met voeren.
—voeren, o. w. met H., aanvangen
voortgaan met voeren of voederen. —voe-
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ring, Yr. het toevoeren -voerschip, 0.
groeijen. —water, o. besloten water.
transportschip. -volien, o. w. met H., aan—wateren , o. w. met H., aanvangen of
vangen of voortgaan met volien. —vonhevoortgaan met wateren. —vvedden, o.
w. met H., aanvangen of voortgaat, met
len, o. w. met II.. voortgaan met vonkelen.
wedden. —weg, m. korter weg; gesloten
--vorderen, zie groeischen.
wen. . —wegen, ongel. b. w. in de tenen—voorzigt, o, opzigt. —vormen,
0. w. met 11., aanvangen of voortgaan met
woordinheld desnener, wener, , die het °avangen za!: [let werd halt toegewogen. *-,
vormen. —vorschen, o. w. met
aanvangen of voortnaan met vorschen.
o. w. met H., begiimen to weer, • voortgaan
met wegen. —weiden, o. w. met fi,
—vouwen, ongel. 1). w. dint Youwen : Men, vouwt een' brief , een servet
een la/Oaken toe. *-, o. w. met H.,
aanvatigen of voortgaan met vouwen. -von-

en orrgel.
yr. —vreagen ,
b. w. boven het bedongene of als toegift

wing,

vraugt twintig gulden op zijn
vragen
paard toe. *-, o. w. met H., aanvangen of
voortgaan met vranen : rung num. toe, hij
zal u het antwoord (vet schuldig btij rem
-vreten, oni4 el. h. w.bo‘eit het ne ‘ retene
0. w. met H., voortgaan of
nultigen ,
aanvangel, met vreten. —vriezen, ongel.
en onreg. o. NV. met Z., digt vriezen : De
rivier is toegevroren.*-, wipers. w. met 11.,

beginners of voortnaan met vriezen
en , o. w. met H., voortgaan met %Tiler,.
-vrijven

—vullen,

Toewrijven.
zie
b. w. vitilende digt, maken :

Eene grucht met takkebossen ruin en (nest
toevullen.*- o. w. met H., vow tgaan met
vullen. —vulling, yr. —vuren, o. ' w.
met H., aanvangen of voortgaan met vuren.
—waaijen.,e/. en o,gel. b. w. waaijende
sluiten: De wind heeft de vensters toege; waaiiende
waaid. *-, waaijende
toevoeren : Deze wind :al ons veel koude
toewauijen. k o. w. met Z., door den wind
toegeslanen of gevuld worden : De luik.en
door
waaiien toe. Het gat is toegewaaid.
den wind toegevoerd worden; Al de rook
waait ons toe. *-, met II.. voortgaan met

waaijen.*-, onpers. w. met H., voortnaan met
—wachtelen, o. w. met H

waaijen.

aanvangen of voortgaan moot wachtelen.

—wachten, o. w. met H , voortgaan
met waehten. —waggelen, o. w. met
H., aanvangen of voortnaan met waggeleu.
4., met Z. in zekere rigting wannelen.
, o. w. met H., ;..lartvanger, of
voortglan met walken. —iv:admen, o. w.
met H., voortgaat, met wa!men. —wandelen, o. w. met H.. aarivannen of voortgaan
met wandelen. *-. met Z., een' korteren weg
wandelen ; in zekere rigting wandelen : Hij
is naar B. toegewandefd, —wannen.
b. s, in de rigting van iemand watmen: Hij
o. w'. met 11,,
want ons al het loaf toe.
aanvangen of voortgaat, met wanner,. -was,
m aanwas, _wapenen, w. met H.,
voortgaan met wapenen. —warren, o.
w. met H., voortgaan wet warren. --was.
sem 9 engel. o. w. met Z., en IL, zie Toe-

aanvannen of voortgaati met weiden. -weigeren. o. w. met H., voortgaan met
o. w. met H., voortweigeren.
o. w. met
gam) met ekket).
-sveiven., h.
H., wellende dint rakeu.

w. van bd% en nvt eel, gewelfdekket, of sluiten. — ‘vemelen,o. w. met H., voortnaan
met wcrneleu. —wenden, 1). NV. toekeeo. w.
Fen: Iemand den rug toewenden.
met H., aanvangen of voortglat, met wenden.
—vvenhen, b. w, door eel,' wenk to
kennel. , seven: Zij wen kte mij here goedkearing toe. —wenschen, w. iemand het
bout!, van lets wensehen: Men wenschte mij
alles goeds toe. *-. o. vv. wet 11., voortgaan
met wertschen. —wensching, vr.-wenb. w. in de tinting vat, ieinand
wentelen: Wentel rnij (lien balk toe. *-, w.
met IL, aalivangen of voortnaan met wenteo.
— werken, b. w. dint, werken.

telen,

aanvangen of voortgaan met
w, met
werken. —werpen, ongel. b. w. irr de
rigting ‘'ar, iemand werpen : Ilij wierp rnij

appvl toe. Werp (lee lion(( het teen toe.
achter
gat zal
met pain worden toeA eworpen.*-, o. w. met
dint werpen: Zij wiey de deur
toe. *-, werpeude vuilen: Oat

H, aanvangen of voortgaan met werpen.
—werven, ongel. o w, met 11., voortnaan
met werven. —wetten, O. w. met H.,
aanvangen of voortgaan met wetten. —weven, ongel. b. w. al wevende dint makers.
o. w. met H., aanvan 3 en of voortgaall met
%%even. —wezen, our g. o. w. met Z., zie
Toezijn. —wieden, o. w. met H,,
aanvangen of voortnaan met, wieden. -wiggelen , o. w. met 11. voortgaan met wiggelen.
o. Ilefgene boven het
eiseli te ne w L worth toeneneven, overwigt.
Vir den, b. w. toellei !igen ; wijden ; fig.
opdragen : Hij wijdde een' dich,lbundelaan
huar toe. —wijdin7x, vr, —wijen,zie
Toewijden. —wijzen, ongel. b. w.
door regterlijke of andere wijzing toekennen
of toevoegen : De nalatenschap werd hoar
toeg,ewezen. *-, iemand in zekere rigting
wijzen. 4-, o. w. met H., voortgaan met
wijzen. —wijzing, yr.
onreg. o. w. met H.. met uitlating van een
ander werkw., als: De deur wit niet toe , d.i.
nict toegaan. — wikkelen, b. w. wikke voortgaan
lende digt maken. o. w. met
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met wikkelen. —winden ongel. b. w.
ineen winderr; in de rigting van iemand
winder).
o. w. met FL, annvangen of voortgaan met winder). —winnen
o. w.
met 11., voortgaan met wintren.
, zie Toewentien. Ivisschen,
0. w. met H., aanvangen of voortvan met
Wisschen.

isselen , o. w. met II..

aanvatiger, of voortgaan met wisselen.
—witten , b. w.al wittende digt maken :
Men limit, die spleten toegewit.
0. w.
met fI., aanvangen of voortgaan met. witten.
Ivoeden , 0. w. met H., voortgaan met
woeden. w. met II..
voortgaan met woekereu. —woelen ,
w. al woelende sluiten
o. w. met
voortgaan met x%oe!eit. —woncien
o. w. met 11., voortgaan met wooden.
—wonen o. w. met H., voortw(lien:
Woon vicar toe. —worgen o. w. met
H. , voorIgaan )net orgen. --wormen 9
o. w. met voortgaan met wormer). -worstelen 9 o. w. met H. , voortgaan met
1.vorstelen. —worsten o. w. met 11.,
voortgaan met worsteo. —worteilen
O. W. met H., en Z., voortgaan met wortelen.
—wreken (Fwd. o. w. met
voortgaan met wreken. --wrehen ,
hen , o. w. 'net 11., voortgaan met wnkken.
--wrijten , W. met 11., voortgaan met
wrijten. --wrkiven , on.), el. 1). w. digtwrijven. o. w. met 1-1., voortgaan met
wrijven. —wringen ongel. b w. digt
wringer): Iernand de keel toewringen ; fig.
hem doer) verhongeren.
o, w. met H. ,
v oortgaan met wring en. ---wroeten, o.
w. met H., voortgaan met wroeten. 4c, w.
wroetende vullen of siniten. —1,vrolt ken,
0. w. met H., voortgaan met wrokken.
--w ytiven
w. wuivend toevoeren of
toezenden :
wttifden offs hunne afseheidsgroeten toe. o. w. met H., te
gemoet wniven : Zif witifden elkander nog
uit de verte toe. —zaairjen , b. w. digt,
zaaijeu. 4 -, o. w. met 1-1., voortgaan met
zaaijen. —zabberen , o. w. met H.,
voortgaan met zabberen.-zadellen,o.w.inet
H.,voortgaan met zadelen. -zagen, o.w.rnet
11., voortzagen. —zakken,o. w. met Z., in
zekere riming zakken.*-, met LI voortgaan
met zakken. —zalven , b. w. met zaif
digt maken. o. w. met H. , voortgaan met
zaiven. —zanden, o. W. met Z. , met
nand gevuld of gesloten worden. —za.ng ,
m. slotzang. —zeepen , b. w. met zeep
digt maken. k-, o, w. met H., voortgaan met
zeepen. -zeg , m. (des -s,) toezegging. - zegelen , b. w. met zegeilak of zegels sluiten:
Een pakje toezegelen. —zegeling , yr.
—zeggen, onreg. b. w. beloven, zijn
woord tot iets geven : De post was reeds
voor icing toegezegd. 7 -zegger, m.

Toez
—zegging , yr. bet toezenden, belofte.
—zegster,, yr. —zeiten o. w. met
Z. , in zekere rig ting zeilen. 4., met
voortgaan met zellen. —zenden ongel.
b. w. oar) iernand zenden : Morgen zal if u
alles toezenden , wet ik nog orerkeb. -,
o. W. met H. , voorigaan met zenden. -zender,, y e. —zending, vr. —zendster, y r. -zengen,o. w. met H., voortgaan
met zengen. —zt q ten b w. digt zetten.
—zieden ongel. o. w. met H., voortzien , onreg. o. w.
gaan met zieden.
met H., toekijken ; fig. gemeenz. nieis
krijgen : De arme knaap incest toezien.
bet toezigt hehi co : Heft de goedheid, een
weinig op het lind toe te zien , zie Toeziend. waakzaarn zijir , zorg (Trager) :
Zie toe , dat gij niet valt. —ziend by.
coke! in : Toeziende voogd, voogd , aan Wien
bet toezigt over eene voogdij is opgedragen.
—ziener, in. toekiper ; opziencr. -zigt,
0. opzigt : Die kinderen staan onder miju
toezigt. Het toe:4[f t over lets kebben. -ziening, y r. —zija onreg o, w. met Z.,
met uitlating van een ander werkw,, als : De
deur is toe , toegesloten. Het gat is toe,
toegestopt. —zingen ongel. b. w. zingende loevoeren: Iemand lof en roem toezingen.
o. w. met H.. aanvangen of voortgaan met
zinger/. —zitten ongel. o. w. met H ,
gesloten zijn : De oogen :Wen hem toe. 'Ie..,
toegevroren zijn : De gracht zit reeds toe. 46-,
blijven zitten : Zit maar toe , al is het tot elf
uur. —zoeltien, onreg. o. w. met H ,
aanvangen of voortgaan met zoeken. —zoenen , o. w. met II., voortgaan met
zoenen, —zogen, o. w. met H., voortzogen.
—zoontien o. w. met H., voortgaan
met zoomen. —zuelaten o. w. met H.,
voortgaan met zuchten. —zulgena ongel.
b. w. zuigende siuiten: Ilij zoog de wonde
toe. o. W. met H. aanvangen of voortgaan
met zuigen. 4-, me: Z., door zuigen gesloten
worden : Dewig de gaatjes te klein zijn,

zull en ze weldra toeznigen, zuipen,
ongel. o. w. met H , voortgaan )net zuipen.
—znilen onreg. o w. met H., met
uitlating van een ander werkw., als: De deur
zal toe , toegedaau enz. worden. De sloot
zal toe , toegevuld worden.
b. w. met een' zwaai toevoeren : Men zwaaide
hun den wierook toe; Iemand lof toezwaaijen,d.i.hem loven en prijzen.-zwacktelen b. w. digt zwachtelen.. 4L, o. w,
met H., voortgaan met zwachtelen.-zwentmen ongel. 0. w. met Z., in zekere
rigting zwemmen met H., voortgaan met
zwemmen. zweren, ongel. o. w. met
Z., door eene zweer of door zweren gesloten
worden : De oogen zwoeren hem toe. -zweren., ongel. b. w. al zwerende of met een'
cod beloven of dreigen : lk zweer het u toe;
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o. w met H., voortgaan met zweren.
—zwetsen o. w. met voortgaan met
zwetsen. —zwieren, o. w. met II., voortgaan met zwieren.
Toilet, ‘ r, (Jury. -s.) pantoliel. —tje , 0.
(des -s, ntry -s,) verkleiliw. van Loire!.
Tolgteen in. titMeen.
Togeia b. NI. in Friesland, slepen, trekken.
en ) trekking van
'Fo a l", rn. tiles -s.
evititi: Gt./. zit op den toyt. Er is reel togt
di! vertrek ; lig. trek , erlangen ; begeette;
trekken van de eetie plaats
harts! ogt, ;
Haar de alidere:Op togt 'war het Oosten.
Ilij deed verscheideize toyten ; fig. Een'
:waren togt doorstaan, eene gevaarlkike
ziekte hebben ; ook : veel te
hebben.
het optrekken van krijgsvolk tot
de eerie of andere verrigting: NAPO LEO N togt
naar Rusland."-, het trekken van voordeel
nit iets, zie Vruchtgebruik Leertogt Lijitogt enz. —en , o. w . met
H., vol trekketiden wind zijn: Deze Lamer
togt sterk. Togt de deur ook ? ; fig, sterk
verlagen : Naar lets togten. onpers. w.
met H., als: Het togt bier sterk, er is hier
een sterke togt- —enaar m. (des -s, mrv.
-s,) —enares, yr. (mrv. -sen,) zie Lijftogtenaar. —gat , 0. gat, waar togt
door komt; fig. Dat huis is een refi t togigat.,
in dat imis togt het vreeselijk. luchtgat.
—genoot, rn. en y r. die een' togt met
iemand duet , itizonderh, een' reistogt.—ig,
(-er, -st,) b y . vol tout of togtlueht : lk ken
;T een togligerhuis, dan het uwe. weinig
of niet in gebruik begeerig van de wijljes
sommiger dieren, naar het mannetje verlangende : Eene togtige koe. —igheid, yr.
hoedanigheid van hetgene veel togtwind heeft:
lk verlaat mijne woning enkel om de toglig held. "-, het togtig zijit : Men houdt de koe
ont hare togtigheid op stal. —je, o (des
inrv. -s.) verkleinw, van togt ; itizonderh.
reistogje: Wzy hebben verseheidene togtjes
sam,n yedaan. —kruid o klissekruid.
—lueht , y r. togt , togtende lucht.
—paard, o. legerpaard, trospaard, trekpaard bij een leger. —sloot y r. in sommige streken sloot waardoor water loopt of
die water afvoert —wind m. togtende
wind, togt, togtineht.
*Tok , y r. (mrv, -ken,) soort van hooldkap ,
toque.
Toiikelen, o. w. met H., gedurig aanraken : Waaront tokkelt gij elk oogenblik aan
mijn *-, b, door gedurig aanraken
bespelert: Men tokkelt de snaren, de Tier.
kelittg , yr. (mrv. wen.) — ken , b,
vv,„ verouderd, behalve in Gelderl. en elders;
waar het nog bier en daar voorkomt in de
beteekenis van lokken, aanlokken : femand
in huis tokken.
Tot, m. (des -s, mrv. -len,) een speeltuig van

kinderen , draaijer hetgene draait : Met den
tol spelen
nn. (des -s, mrv. hetgene van personen Of zaken moet betaald worden voor de
vrijheid on ' door eene plaats een lick . enz,
enz. te trekken: Is de tol betaall ? Van die
goederen wordt yeen tol betaald. Die goederen betalen gees' tol, zijn rrij van tol,zijii
tolvrij; fig. Den tol der natuur betalen,
sterven , overlijden.

piaats , waar de tol

betaald wordt , tolliek , zal aan
den tol op a wachten. Indio, de boeren een'
tol roorbij kunnen rarest, later) zij het
zelden not. —banti , yr. weinig of niet
gebrnik tolimis.-beambte, -bediende
tolgaarder. —boom , tn. tolhek.
briefje, 0. sehriftelyk bewijs, dat
de tol betaald is. —Drug , yr. ()rug, waar
tot wordt betaald. , rn. clijk , waarop
or waanloor tol wordt betaald.- geld, o.
geld dot, als tol betaald wordt. —gaarder,, m. °ravager van den
inzonderh.
aan een tolhek. hek O. hek, waarbij
een tol wordt betaald : Men heeft op den
weevait A. tot Z. drie tolhekken, —huis,
0, huffs,waar de tol wordt betaald,
Toni , m. (des -5, fire. -en,) vertaler van
iemands woorden : it verstond hunne teal

niet. en mlest alzoo 0111 een' tolk verzoeken ;
fig. nitlegger , verklaarder: De oogen zijn
de tolken van het hart.

Tolkoord, y r.

koord , waarmede een tol
(speeltuig) worth genet. ----len, o. w.
met H., met tollen spelcu : De kinderen
tollen voor de deur.
Toilenaar, m. (des -s, mrv. -aren ,)
tolineester, tolpaehter, en, wegens de kitevelarijen der tolpaehters onder het gebied
van Tiberius bij de Joden een groot zotidaar. —meester, m. verouderd, tollenaar
Tolletje, o (des -s, mrv. -s„) verk leinw
van tol ; fig- Dat was een tolletje , dat was
eerie grap van helartg.
Tolopziener, m. opziener over de tollen
—paehter, tn. —schrijver, ma
sehrijver V) de toilet].
Tolsnoer, 0. tolkoord.
*Tolverbond , 0. verhond lot regeling der
internationale toilet); stater) of volen , welke
aan bet tolverbond !whiten deel genomen.
—vrij by. vrij van tollen. Sprw. Gedachten zijn tolvrij, men behoeft geese rekenschap te Revert van hetgene men delikt.
—vrijheid, vr —weg m. weg die
een' of :neer toilet ' heeft.
Tombe, yr. (1no,. -en,) praalgraf: Men las
op zijne tombe: Hij stierf des levens
z a t.
*Ton, m. (des -s.) zie Toon.
Ton, y r. (mrv. -nen ,) een (meestai) gekuipt
houten vat , waarin goederen gedaan en
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(dikwips) verzonden worden: In tonnen doen
pakken , tappen , verzenden, ontvangen.
*-, hoeveelheid, die eerie ton inhondt: Eene
ton bier , haring, turf.*-, ruimternaat van
een sehip , 2000 pond : Ben, schip van 200
ton. *-, in een zaktnirwerk • trommel ; zie
Oaken. als: Eene ton, (als geldsmaarde , ook :) Eene ton clouds, 100,000
gulden. In dezen zin en in drew van maat is
het meerv. na een bepaald telw. veelal toon,
Hij bezit ten minste drie ton, d.i. 300,000
gulden.
Ton del, enz. , zie Tintel en Tontel , enz,
Tong, y r. (mrv. -en.) een plat , van voren
dun en vleezig ligehaam, dat in de mondholte ligt en het eigenlijke werktuig van den
srnaak is, bij den mensch [evens het voornaamste werktuig van de spraak : De tong
achter iemand ultsteken . ten teeken van
bespotting of verachtine; ; fig. Kwade tongen,
kwaadsprekers. fret lig t mid op de tong , het
zal nuj wel armstonds inschieten. Het hart
ltb t hem, op de tong hij is rondborstig en
spreekt was hij denkt. Lang van tong zijn.
;riles verklappen. Zijne tong in toom honden,
voorzigtig in het spreken zijn. Zij dwelt eene
goede tong in den mood, Ztj is welter tong,
De tong is haar goed gehangen , zij kan ter
deeg babbelen. Zij heejt een gladde tong
zij kan vleijen. Op de tong rijden , het °riderwerp der gesprekkeu zijn. demand de tong
los maken , iernand aan 't spreken brengen.
demand de long schrapen , hem uitvorschen.
*-, taal caner natte , ratio; « Spa njaarden ,
Fransehen , Hoogduitschen en andere tongen. ». , ding, hetwelk naar eene tong gelijkt,
b. v. large srnalle strook vlak land zich
iri het water uitstrekt , zie Landtong.
De tong van een' gesp het bewegelijk pun ti d e deal, hetwelk zich orn eerie stift be
weegt, in den doorgestoken , riern , enz
steekt en dies vasthoudt. De tong van den
,!),-esp is te hod. De tong (het tongetie) eener
weegschaal, het regt overeind staande
deel , hetwelk zich in de schaar , zoo Ian
de schalen Met in evenwigt zi j n , been
near beweegt , eene snort van lek ker..
platvisschen : Ilondt gj van tong ? De meld
heejt tong gehaal d , twaalt tongen aan den
alsdag gekocht. --ader, y r. —band,
M. tougriern. —been , o. een der beenvir
welke aan het middelste deel van den hal.
liggen. —blaar vr. eene ziekte bij be'
runthee. —blad, o. een gewas. —eloos
by. die geene tong heeft —etje, o. (des -s
wry. -s,) verkleinw. van tong eene plant
—gezwel o. —ig zie Tongvormigi. —klier, yr. o
tongblad. —letter, vr. letter , welke zonder de tong Met wel kan uitgesproken worden.
b. v. r.—riem , m, velletje onder de tong

dat Naar met de kin vetbindt: Van den tong.
riem snijden , zie liweter; fig. Zil is
good van den tongriem gesneden, kan wet
praten. —sebraper, in. werktuig om de
tong van slijrn te zniveren ; fig die iemand
uithoort. —spier, vr. —steen, rn.
steen in de gedaante van eerie tong ; vcrsteende vischtand. -vormig, b y . -werk,
o. de tongen van een orgel. —worm, in.
onder de tong van cell' hood zekere pees in de
gedaante van een' worm, door het wegsnijden
van welke men vroeger de honden voor het
dol worden meende te behoeden„
Tonijn rn. (des -s, mrv. -en.) een visch , die
tot de makreelen behoort , zich voornamelijk
in de Middellandsche Zee ophondt en ongeveer
7 voet lang is : zijn vleesch worth, ingezouten
en naar elders verzonden. —net, o. —tje,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van tonijn.
—vangst 9 y r. —visscher, m.
—visscberij , yr.
Tonneboeijer, m. vaartnig, waarmee de
zeetonnen worden geplaats, enz. ; in Friesland,
opziener over de zeetonnen tonnemeester.
—neboter y r. vat boter. —nemaat,
y r. —neman m. (mrv.- manner,) bediende van den tonnemeester. —neuseester,m opziener over de zeetonnen. —nen,
w. in tonnen doen : Men toast bier, vleesch,
haring , enz. , met eerie ton meten: Turf
tonnen. —ner m. (des- s, mrv. -s , die
tont. —neregt, o. —netje, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van ton. —ster,
yr.

-s,) die tont.

enz.
Tontel , enz. zie
Tontine, y r. (mrv. - s ,) zekere lifiente
dos genoemd naar den uitvinder TO.NTI, eel),
Napolitaan. Eenige personen brengen een
kapitaal hijeen en genieten daarvan de rente.
Sterft er een, dan valt zijn aandeel den overigen toe, terwijI bij overlijden het
kapitaal de eigendom wordt van den staat of
den ondernerner der schuld.
ronvisch, m. in tonnen gezouten viseh,

—vleesch , 0.
Toog veil. tijd van tiegen. , m. (des -s.
mrv. togen ,) zie Teng, enz.
foogen, b. w. toonen wijzen , dock enkei
over in lietoogen, en Vertoog.
Tooi m. (des - s,) al wat tooit ofdient ow.
te tooijen , opschik : Waartoe zou al die tooi
(Veneta —jen, b. w. opschikken (zich ),
w. w. zich opschikken. —set, o. (des
-s, rare. -s ,) betgene twit, tool.

loom, m. (des -s, mrv. -en ,) eene vereeniging van riemen of touwen welke eery
paard , enz. orn hoofd en mond bevestigd woeden , ten einde het naar willekeur daarmees
te sturen Een paurd den loom aandoen.
Den loom vieren. Met een' loosen loom rijden; lig. In toom [louden, beteugelen , be-

dwingen. Den vrijen toom (tcugcl) aan

—
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broedsel : Een toorn eengedieht ---dichter, m. schrijver voor
iemand gcren.
hansworst op bet tooneel,
Waned. - gek,
zer,, -ste,) b y . ongetoomd:
den. —clo p s
onbedwongen :
Een toomeloos paard ;
die verzot op het tooneel is. - gordijn, y r. het
0
onbeteugel.
Eerie toomeloo:e meni gte.
toortee;seberm, —held, in.
allergeweidigst.
eloosvr. --ist tn. (van den 6 ,mrth -en) tooneelbaar.*- , bw.
, li, w. den loom aandoen :
m. snort van verrekijker,
speler.
laterl , yr.
bed wingen :
dun men in den schouwburg gebruikt, om
Zijn de paarden E,Y etooind? ;
o. (des s-,
personen op het tooneel beer te kunnen zien.
-s,)
De tong toomen
---bleed, o. —bleeding, vr.
yerldernw. Nail i00/1 -1.
yr. degene,
Toon , in (des -s, ntrv. -en .) in sommige
fling , rn.,
Welke de rol van koniug o) kouingin speelt.
streken teen.
—laars , vr. -- list, yr. —coati',
Toon, m (des -s trim -en klank, vooral
(-er,
bv. en bw. aan een tooneel voegend,,
met optigt tot zijne hoedanigheid : De loon
volgens het toone-e1.—pozij, y r. — pop,
rener /Jot,: eerier btrznin."-, een bepaalde
hank; die w el met andere vergeleken en
yr. marionet, fig tooneelspeelster.-scherm
daaryatt onderscheiflen kan worden : Een'
--sieraad o. —speeister, vr.
—sink,
valschen loon aanheffen. Een heele loon.
—spei , o. — speler
o. sink , betwelk geschikt is ont op bet
t een' herlven toon te laag. Gee f den
Gsj
tooneel te worden uitgevoerd. —versietool ' aan. Zile/rte tooneir; fig. Den toon ,geven,
ring, y r. —versiersel o. —verde handelwijie vau anderen regelen. Naar
den loon (':on) leren „ zich naar de beert °outing vr. —zang , m.—zot
tooneelgek.
schen& unnieren sehikken. Lieden van den
A;oeden !oon.*., wijziging der stem : lk ken Toonen, o. w. met EL, weinig gebruikeiiik,
toon ; fig. Op een' hoogen
klinken : « Toon zachtkens, elpen tier. »
hem aan
(trotschen) toon spreken, zieh doen geldeu. Toonen, b. w. Wen zien: Toon uw' pas.
w. w. zich gefaten of aanstellen t
*Een' hooLgen of meesteraehtigen toon can, ^ adruk : De tom (klerntoon)
'Lich bedroefd toonen. —er, m. (des - s,
twiner,.
volt op de eerste leitergreep.
mrv. -s,) die toont; inzonderh. houder van
een' wissel , enz. dock in dit geval meestal
.) bet toonen: Ten
'roan , M. (des -s ,
toot, stellen , ter besehouwing van ieder bloot
toonder, als: Hij had een briefje betaatbaar
aan toonder.
stelien. Men stelt tey p nwoordig auks 'ten
loon. van den yrootsten diamant tot het on- Toongeefster, y r., —gever m. die in
een gezelsel t ap enz. den toon geeft. —gebeduidendste i ilantjefig.bespottelijk maker):
zieh weder ten loon *-, iu
wing, yr. —kunst , vr. muziek. - faun11/ at slat
sommige streken , toonbank. —baar zie
stenaar m. keener en benefenaar der
toonkunst. —14.- nnstenares yr. —ladItiertoonbaar. —baarheid, vr
-Taasia gi , Yr. bank of tale!, waarop een
der , yr. toonsehaal. —loos, bv. in dc
spraakk. , als: Eene toonlooze lettergreep ,
m,inkelier etrz. zijne waren ten loon spreidt
lettergreep zonder den idea-14)0n. --meter,
eu verkoopt. --beeld, 0 . fig.voorbeeld:
Ern toonbeeld van al wat groot en edel is.
m. zeker Nserktnig nit een' klankbudcm,
over hetwelk een meer snares zijn gespatt-bord, o. uithangbord. - brood, o. een
nen , zoo dat aan bet eene einde der snares
der !wooden, die ou hugs in den tabernakel en
tempo!

naar welgevallen gewigten kunnen gehangen
eene tare! ten toon werden gelegd

--tier, tn. (des -s,

.

Tooner.

worden, ore de Verhoudingen der toonen te

bereketien. —sehaal , vr. de orde, waarin
de toonen van een' grondtoon tot. de octaaf
naar boven en beneden op elkander volgen.
het fowled van gro ote wreedheden. Een
-s,) die wont.
f ammerval tooneel van plundering. De Toonster vr.
twok:alver stoat op zijn tooneel. 4 - de riParionteeken o. teeken , maartnede doze

en,) elke plaats,
r-Litanceri 9 0. (des -s,
waar iets vertoottd wordt Ilongarije was

crtoonplaats irr een' sehouwburg, door de

of gene toon van eene letter wordt aangewe-

-s.)
, o. (des -s,
ten, accent,
spelers dikwijls planken gebeeten; Bet
verkleittw. Vail toon. —vat, m. —vast,
tooneel ste p een digt bosch roor.-, de
welke Met ligt nit den boon
(-er,--sL )
vertoonnaats van bet eene of andere met t
toonsehaa I.
gnat.
betgene kertoond wordt Zulke tooneelen
eerie aldeeling van Toorn, in. (des -s, ) (he bartstogt, waarin
ziet ' herr bier :elder?.
men zijit misnoegen over eene ontvangene bebedrijf: Bet stair! in het d.rde tooneel
Icediging met beitigheid toont: In toorn ontvan hi t vierdebedriff. 4-, tooneelachtig, (-er,
stoken. Zijn' toorn den vrilen toont geven.
-st.) bv. e: bw. naar een tooneel gelij kende :
.E en tooneelaJitige aanleg. aan een
--egloed, beftigheid des thorns,
tooneel voegend , tooneelmatig.
woede. —en, o, w. met H., toornig zija.
—ig (-er, -st,) bv. in toorn ontstoken ,
lseid , y r. -- tterigt, o. —biljet U.
vertoornd: TOfTilig op iemand ;if n,worden,
in.
o, dramatise!.
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*-, tot thorn geneigd : Ilij is een opvliegend
en toornig mensch.
in toorn gegrond:

yr. tooverbeks , tooveres, tooverbesjec
—kracht, y r. hetooverende of onweerToornige woorden. Toornig antwoorden.
m. toovercirstaanbare kracht.
-igheid , y r. —iglijk bw.
kel. —kruid o. kruid , betwelk tooverVoorts, yr. (mrv. -en.) fakkel, flambouw.
kraelit bezit. —kunst, yr. kunst van den
—drager,m.—je, o.(cles-s, mrv. -s.)
tooveraar; kunststuk met tooverij gepaard.
verkleinw. van toorts. —hruid o. eene
—lantaarn —lantaren, Yr. soort
plant, koningskaars. —Helot o. - plant,
van lantaren, waarin men allerlei vreemder
vr. een Amerikaanseh heestergewas.
dingen ziet. —middel o. middel om to
*Toost m. (van den wry. -en.) fecstdronk,
tooveren. —nimf, vr. een 8ewaand bovengezondheid: Er werden verseheiden toosten
natimelijk wezen , loovergodin.
ingesteld , gedronken.
een betooverd of betooverend paleis.
Toot, vr. (wry.
rn. een betooverde of met tooverkracht voorweleer zeker hoofddeksel der vronwen ; zeker horengeilacht.
ziene ring. —roede 9 yr. eene met toover'Toovenaar, ettz , zie Toovera.ar, enz.
kraeht voorziene rorde. —schilderij
Tooveraar , in. (des -s, mrv. -s. -arm.)
y r. betooverde sebilderij. —school, yr.
—aarster,, ye. (mrv. -s,) eer y persoon ,
bikenkomst der tooveressen en tooveraars.
iernand ,
—sletatel, m. een betooverde of met
(lie bet tom eren verstaat ;
tooverkracht voorziene sleutel y zeker speelWelke door eertige kunst bewonderenswaartwig met ringen , dat voor eenige jaren zeer in
dige werkingen voortbrengt, b. v. een voorzwang was, doch titans vergeten sehijrit.
troffelijk tooneelspeler, balletdanser, enz.;
—spelt, o. tooverij. —spiegel, m.
persoon , welke door uitstekende hoedanigtooveraelitige spiegel , waarin men de voorheden , groote bekoorlijkbeden, enz. een'
werpen gebeel misvormd ziet. —staf, m;
vnweerstaanbaren indruk maakt. - achtig,
staf, waarmede getooverd wordt. —stuk,
=(-er, -st,) by. naar tooverij gelijkeride-,
o. proefstuk van tooverij ; een betooverd
betooverend. —beell.d 9 o. betooverd beeld.
—besje 9 o. oude tooverkol. —boek,
tooneelstuk ; een stuk , waarin tooverij voorkomt. —teeken, o. tooverkarakter.
v. boek vol gewaande tooverkarakters; bock,
--trechter, in. trechter„ waar jets anders
waarin de tooverkunst wordt geleerd. -cirtit loopt , dart men er in giet. —trommel,
m. kring, lien een tooveraar om zich
y r. betooverende of betooverde trommel.
of een' ander' trekt. —doosje, o. beLoo—vverk o. tooverij; door tooverij voortgevend doosje. —drank , m. betooverde
braebt week. —woord o. wooed, dat met
drank ; net tooverkraeht voorziene drank.
tooverkracht werkt. —wortel m. wor—en, o. w. met H., ortbegrijpelijke, bovenlel , die tooverkracht bezit. --zalf
natuurlijke werkingen vooribrengen met
yr.
zalf, die tooverkraeht bezit. —ziek (-er,
belluip van hoogere krachten, die men zich
-st,) bv. grootelijks tot tooverij geneigd.
-door bijgeloovige inidcle!eti vet-schrift been,.
inzooderh. door gewaartde help van geesten-: Top, tn. (des -s, mrv. -pen s ) in Friesland en
elders, tol, waarmeê kinderen spelen : De
Tooveren Lunnen ;
als door tooverij
het bovenste
werken.*-, b. w. door tooverij voorthrerigen,
kinderen spelen met den hip.
bewerken din eel,' zekeren toestand breogeti :
van lets: De top van den winger, van een'

Wie heeft dot schoone beeld op het dock
getoorerd? is er wel ooit eene licks geweest.
die zich rijk getooverd heel t?
es , vr.

(-sen,) tooveraarsler. —ligutar, vr. toover-karakter. —Huth , yr. betooverde finiti
naam eerier sehoone opera van Mozart.

men

—forsnulier, o.

formnher,, waarmede

boorn , een' struik, eene plant , een' berg.
De toppen van de aardappels afbreken,
afsnijden. Van top tot teen, van boven tot
ouder,van bet hoold tot de voeten; tiff. Het zeal
in top halen het zoo hoog ophalen als
movlijk is; fig. prouk en praal zoo vol
,
als men kat). Op den top van eere
verkeeren, de hoogste eer genielen. Op den
top van eere zetten, tot de hoogste eer

betoovert. —geschiedenis, yr.
gesehiedenis van inoverkien.
gotlin, vr.
godin met tooverkracht voorzien.
verheffen.
, ,
yr. tooverkol. —houtje o. tooverroede. Top, tusschenw. nu net toeslaan van een' troop;
—ij y r. (mi.n. -en,) het tooveren: Zich met
good ik neem het aanbod aan : Top , gij
fooverij aAeven.
workiog der tooverkunst:
zult het paard voor zeventiy gulden hebben.
Dot is tooverij. —Itiaart ve. zeker speel- Topaas , (de afzonderlijke steer) ,) rn. cu , (de
luiif van kinderen.
, o. toostd.) o. (van den of bet -, nirv. -azen,) eel)
verteeken .1geheimzitinig ikarakter der toovegeel edelgesteente, dat na den safier het
bardste is. —lie, o. (des -s, mrv. -s,) verraars.
kasteel, o. betooverd of door
kleinw. van topaas.
tooverij voortgebracht kasteel. —kijker,,
m. kijker,maardoor men al lerlei on bee, rikelijke Ifopazen, onverb. by. van topaas.
-dingen ziet. —klank, m. betoovercude Topgewelf, o. wcinig gebruikelijk rond
m. soort van gebak.
dak. -Je,o. (des -s,mrv.-s,) verkleinw.van top.
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',Airing, nt, in de sterrek. de grootst6
kring, welke door bet toppunt en bet voetpunt gnat, vertieale cirkel. — pen. o. w.
met H., met een' top spelen i tollen. '"-; b. w.
van den top berooven , den top of de toppen
van iets wegnernen : Laat gij die &omen
niet toppen?
Toppen, b. w. weinig gebruikelijk, een' koop
aanvaarden: Ik top het.
Toppen 9 zie Kaaijen.
*Toppenant ,m- (des ,s, mrv. .en,) in de
scheepvaart , naarn van zekere tonwen ,
waarvan elke ra er een beat, die van de nok
der ra totonder het ezelshoofd van den mast
of de steng voortloopen, waar zij door twee
blokken en van daar tot op het dek gaan,
waar zij belegd worden.
Topper, rn. (des -s, Inn,. .s.,) die topt of
()limy( ; oekuilde vogel. —shoedje ,
o. zeker matrozenhoedje. —tie, o. (des -s,
wry. -s,) verkleinw. van topper; itizonderh.
gekuirde cond. —pet , 0. (des -s, mrv. -ten.)
gevlochten of gekruld booldhaar. — petje ,
o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw, van toppet.
—ping, yr. =---punt, 0. hoogste punt;
fig. hoogste trap: Het toppunt ran eer,, roem.
*-, in de sterrek. kruinstip, zenith. — reek,
.. totiw , dat van den top van den fokkernast
tot den top van den grooten mast loopt.
—sieraad, o. —stander, m. splits..
vaantje. —wilg , m. Nit ilg , die niet getopt
is, tegenstell. van knotwilf),.. —ten , 0. zed
boven aan den mast. —zeillshoette , Yr.
koelte , hij welke men het topzeil ring ophalen. —zwaar,, (-der. -st.) bv. door zwaarte
ill den top Iigt overbingende. ---zwaittrite ,
yr. zwaarte in den top.
Tor, y r. (mrv. -ren.) een geslagt van sehildvlengelige inseeten: Golden torren. —a,e1atig, by. --bolt, rn. zeker geslaeht van
. sehildyleugelige inseeten.
Toren, m. (des -s. mrv. -s,) een hoog , Npv!a!
spits toeloopend gebouw, 't welk inzon derlieid
bestcmd is , om van daar ver in bet road to

—klok, vr. klok in een' toren; unrwerk in
een' toren. —kroon , kroon van Cybele
in de fabelleer. —kruis, o. krnis op een'
toren. - ladder, yr. —muur, m.
vr. tOrenspits. —sleutel, m.
—slot , o. —spits , ye. —stad , y r. stad
met vete torens. —tje , 0. (des ,s, mrv. -s,)
verkleinw. van toren. —trap , m. en Yr.
_waelater , , uurwijzer aan eon' toren . —zigt , 0. uitzi8t op een'
of meer torens.
het tornen ;
Torn ,
(des - s, ntrv.
hen' wakkeren torn doorstaan
ruk
een" harden 5ehok verduren. —eta b. w.
rukkeii Vaneen tornen. inzonderh. het
genaaide tossnijden : Een i nowt open tornen.
De roeririg nit eerie' mon& tornen ; fig. iemand aatispreken inzooderh. OTT/ geld of
betaling: 1k torn hem elken (kg , maw- het
Goat niet "*.a, w. met El., met tornen onle.
dig zkin fig. Aan lets tornen, z;ch met jets
inlaten. Gij mod, &lama n Hirt, tor,,en ,
rea,,et die zaak onaangeroerd later. --3E1 es,
je
Tornooi , O. (des mre. -jen.) naam van
pleg tige ridderspelen der midde leen wen ,
woke jn medstrijden hestonden b. v. yeeiltvu
met de tans. het zwaard , bet steken naar den
ring, era. —baan, yr. alil eslotene baan
waar men tornooide.
m.
,
0. w. met 11., aan een tornooi deel nemeo.
--- lamas, yr. — patard , o.
yr. / bats, waar men tornooide. —Selliid,
0. —spett , 0. tornooi, - spies, y r. -,ve11,
—wapen 0.
-s) verkleinw. van
Tsirntje o. (des -s,
torn. —touvar.. 0. touw aehter aan bet
waarmede het hij bet afloopen in
bed war g word t gehouden. , o.
erk , dirt getewnd moet Worden ; het tornen.
Torrengesiaelat o. geslaeht der torren.
--retje i 0. (dos -5, nirv. -s,) verkleinw. van
tor; inzotiderh eon geslacht van kleine torren.
*Torsela , m. (van den -.) het torsehen, =en ;
b. w. met moeite op den rug de schouders ,
enz, dragon.
Tort, 0. (des -s,) ongelijk ; hartzeer : kmand
tort aandoen.
Torte', yr. (flirt,. -s,) de kieinste soort alder
de Wilde duiven, die zich in bossehen ophoudt
en hoar nest in de topper ' der hoogste boornen
maakt.--duif. yr. tortel. —duivenei,
desivettest • o. —tie , o. (des -s,
verkleinw. van torte!,
nine.
Tot, voorz welk de beweging naar eene plants
(en fig. naar een tijdstip) aanduidt , welke men
bereikt clod) niet overschrijdt: 1lr rerzelde
hem tot Arnhem, ten wear hij renter reisde.
Tot Beriijn was onze refs niet onaangenaam Hij ging van Amsterdam tot Paris
met den spoortrein.liet is eengoed uurgaans
van bier tot daar. Tot waar (welke plants)

kunnen zien en verey:jand, enz op eon' Aland
to ontdekken , ook opdat hoot ; daarin opgeilangene klokken in de verte !f ehoord woi den:

Eeit ronde , vierkante , hoo,e , spitse toren ;
fig. Eetd toren bonwen , zonder de kosten le
terekenen , iets belanpAks ondernemen ;
fonder vooraf to bedenken, wat er tot de
nitvoering vereiselit worth. Op lien men ken
men kerken en torens bouwen, hij %erilieot
liet volkornenste vertronwen. —aching, ht,.
—blazer, tn. torenmaehtiar,, die 0! li. nun
door blazon aankondigt , hoe mat hot is.
—bouw, m. —bout er, m. -brand,
tn. brand in een' toorn. —dak, o —deur,
qtr. —drager, m. fig. °Hint met eon'
toren op den rug, waarvan zich de ouden sums
in den oorlog bedienden. —gat, o. -ha,an,
tn. baan op een' toren. —Wanner , VI%
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zwaarsten kabel : Tonto slaan spinnen ,
heeft hij u verzeldi 1k weet niet, tot hoe ver
draaijen , d. touw vervaardigen. Touw
het werk reeds nitgegeven is. Gij kunt hem
springers , in Friesl., zie Touwtje springvon honderd tot honderd en tien gulden
en, —baan, y r. lijnhaan. —draaijen
bieden , d. i. met bovei, de honderd en tics.
o. —draaijer,, ns. tonwslager. —en,
Van tien tot (maul/ ben ik te huis , d. i. de
h. w. ( leer) bereiden; fig remands huid of
geheele twee imr. Van nu lot packet,. Von
rug touwen. remand touwen , hem afrossen.
dun morgen tot den orond. lot zijn' laatboegseren. o. w. met H., slaan : Hij
sten aderntogt. Tot heden. Tot moiwen. Tot
Iowa er op. —er, m. le'ertouwer. —erij
Act oogenblik dot ik kom. Tot dot ik Ion
vr. leertouwerij. —gras, o. zeker gewas.
zie Tot. voegw. Tot (bet oogenblik des)
—1knuppel, m. bout, waaraan de trekwederziens, tot wij elkander wederzien. Tot
reepen van een paard worden bevestigd.
mutineer (tot welken tip) kanik ra vinden ?
--kooper, m. —ladder, vr. van touw
Tot ran avow/. Tot dear. Tot bier. Soms
vervaardigde ladder. --stager, m. lijnvoegt men er toe als eene versterking bid,
draaijer. —slagerij yr. —stagerseven als dit met of en merle bet geval is, b.
bacht —slagersbedrijf,
v. Tot den avond toe big ik te hub-. Tot nog
—slagersberoep o. —stagerstoe , tot dns verre. Het kind was ziekelijk
dochter, yr. —slagersjongen, m.
van de geboorte of tot het zesde joar toe. Bet
—slagerslinecht, m. —stagersknaapjen is met zijne moeder medegegoan
leerling , —slagersvrouw, vr,,
tot Leiden toe. llet neeint ter nadere
—slagerswedu.w, yr. —slagerssing wilier alle voorzetsels aenter
werk, o...slagerszoon, m. -struik,
Men braclit inij tot non de billy met het
m. een gewas. —ter, m. (des -s, trim -s,) in
rijtuiy. Ik verzelde hoar tot odder het
sommige streken, hangende sehomrnel,,
kosteel. Dit pad kronkelt tot bij .4. door
-tereu, b. en o.w.metti., sehongelen,sehomwelige koren velden. Men vervotgde hem tot
melen. —tje , o. (des -s, anal. -s,) verkleinw.
binnen de inuren. yYij klommen tot borers
van touw; inzonderh. in: Touwtje springen,
den tweeden oingang. het paard horde tot
gelijk kinderen doen , elders in de bog'
buiten de poort. Zij schreide tot in hare
wil aan dat touwtje niet
springen ; fig.
kainer. Wij blijven tot na ieutvjaar. Tot
trekken , mtj niet met de zaak bemoeijen.
omstreeks , ointment Wilpe. De sehots dreef
remand aan het touwtje (lijraje) hebben zie
voort tot onder de brut' ilij klauterde met
Lijntje. —twig, o. tuig of getuig van
heel moeite tot op den hoogsten top. Men
o, alle touwen, trossen en
bow.
yeleidde hoar tot over de grew:en. Tot vow.
Welke tot het takelwerk van een sehip
de poort Eleven wij in het rijtuig zitten.
hehooren : Staand touwwerk , dat aan beide
ter vervanging van andere voorzetseis , als:
einden bevesti 8d is en zijne plaats onveranderZich tot (aan) iernan4 wenden. remand tot
lijk beliondt , v.. staggenq perdoenen en
(aan) zich ti ekken. Tot (aan) lets noodigen.
want ton wen met Ininne wevelingen, puttingsTot (aan of tegen) iemand spreben. Tot
tonwen, enz. Loopend toutewerk welks beide
(aan) vermo3en seraken. Zich tot (nadr)
einden niet bevestigd zijn, b. v. brasses', top..
iemand beyeren. Tot mija voordeel, te
m.
penaliten , enz.
mijnen voordeele. Bet is tot uwe dienst, te
.uwer dienst. let verstrekt n, tot nut ten Traag , in. (-'rages, -st,) by. en bw. ongenegen oin den slant der rust te verlaten, inzonnut te. Het rerstrekt tot (ter) waarschuming.
derh. your zoo verre ligehamelijke grootte en
lot ( t er) verdediginy dier vesting. ZT:j was
zwaarte de grand daarvan is, en weeder
tot (your) ongeluk p!boren. thy is tot (voor)
ongenegen , ow zijne krachten tot iets in to
held fret client tot (your) uw best.
spannen , langzaain , tegenstell. van Ong:
Tot vrouw (cool . of ter vron w) nemen.
Een traag mensch; fig. Traaq van begrip.
voe 8 tot op den tijd of bet oogenblik dot,
*-, bezwaarlijk tot iets overgaande: Traag tot
tot dot : Wocht zoo laily , tot ik wedrom
toorn. bw. lan8 zaam : Traag met lets
ben. Zzj blij ft te huis , tot ik haar
voortgaan. —lieid, y e. —looper, m.
een spookclier.
eb el, vr.(inrv. len,) soort van vierkant
Ilir: at al.
viselmet met twee beu;;e1s waaraan een stok Traau , tn. (des -s, mrv. .panen,) eene droppelswijze nit de oogen vloeijende vochtigheid;
bevestigd is, kruisnet ; siordig en haveloos
Tranen storten. Tranen van vreugde storten.
vrouwmenseh : Zij is eene regte totebel.
lets met tranen in de oogen hooren lesen.
—letje , o. (des -s,ntrv. -s,) verkleinw. van
Bittere tranen. Bloedige tranen. Zich in
totebel.
tranen baden. In tranen wegsmelten ; fig.
Touter , enz., zie Touwter, enz.
lemands tranen afdrogen , zijne smart leni.
Touw, o. (des -s, fire. -en,) een ^ eestal van
gen ; gemcenz. De oorzaak mijner tranen,
bennep vervaardigde en nit twee of meer
mijner droefheid. Tranen met tuiten schrei.
strengen ineen getiraaide band, van het dun..
jets , heete tranen storten stork sehreijen,,
ste koordje (bindtouw bindgaren) tot den

n
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Traan, yr. olie uit het spek der walvisschen
gesmolten : Traan koken. —achtig;'(-er.
-st,) by. naar tram) gelijkende , ruikende of
smakeride. —arbeider, in. die in traan
werkt of traan veryaardigt, --bak in. bak
met of vow' traan.

Traanbeen , o. een van twee dunne beenderen in de nabijheid der oogen.

boirTraanbok ru. traanarbeider.
stel m.
Traanbuis,vr. een buisje aan bet traarubeen,
hetwelk de trailers naar het oog voert. —fistel, yr. eerie oogziekte, waarin de oogen
gestadig loopen en de neus droo l; is -fiesch,
y r. flesch met .of voor traan ; zie ook Traankruik. —gras, o. in 0.-I., Portugal en
Spanje eerie grassoort, die naar Turksehe
tame gelij kt en waarvan de armen een grof
brood bakken.
Traanketel, ru. ketel , waarin traan wordt
gekookt.
Traanklier, yr. klicr, welke de tranen
afzondert.
Traankolier, , die traan kookt. —kokerij , yr. —kooper, m. —kruik,
y r. krnik voor or met trawl.
Traankruilk, y r. soort van kruik of fleseh
met een deksel , hoedanige men dikwijis bij
de asehkruiken in de aarde vindt en waarin,
gelijk men meent, de bloedverwanten van een'
overledene hunne tranen verzarnelden.-oog,
o. tranend oog. -oogen o. w. met H., (ik
traanoog, enz.,) schreijen. —pijp, yr.
traanbuis.
Traansin.eiter,m. die traan smelt.- smeltterij, vr,
Traanstip, y r. punt in den kraakbeenigen
rand der oogleden , waardoor de overvloedige
tje, o.
tranen naar den traanzak vloeijen.
( des -s, airy. -s,) verkleinw. van trawl; fig.
gemeenz. eel" weinig (van dit of gene vocht).
—zak, rn. cent treehter y ormige Nolte in
de birmenste oogholte, waarin de tranen
uit de traaristippen vloeijen en welke zich
daarvan weder door een kanaal in den net's
ontlast.
Trachten, o. w. met EL, zijne krachten
inspannen , pogen : 111,7 tracht hear tot vrouw
te krijgen. ftaar lets trachten , moeite doen
om jets te verkrijgen. —ling, yr.
Trad, verl. tijd van treden.
Traetaat, zie Traktaat.
*Traktaat, o. (des -s, mrv. -aten,) verhandeling ; verdrag , overeenkomst: Een traktaat
van vrede en koophandel. —aatgenootsehap, o. genootschap ter versprciding van
traktaatjes. —aatje, o. (des -s, trite, -s,)
verkleinw. van trektaat ; inzonderh. eene
kleine verhandeling , waarin ter verbetering
der mindere klassen op een' populairen toon
nutte leeringen en lessen worden voorgedragen. —aattchender , —aatsie

Trans
yr. (mrv. gemeenz. traktement, icestmaal.
—ant, in. en vr. (des -s. wr y . -en,) die
trakteert of ontbaalt , gast beer gastvrom%.
esnent, 0. (des -s, intr. -en.) onthaal ,
feestmaal : Oesters zijn voor menigen
kerbek een traktement, *-,inkornen: Ilebt gij
uw traktemeht ontrangen ? —enientje,
o. (des -s, mrv. -s.) vetkieinw. van traetement. —einentsdag, tn. dag, waarop
men zijn trakternent ontvangt. —eren, b.
w. oni halm: Hij wilons ran daag op heerbehandelen : Zij
lijke tong trakte'ren.
kteerd.
hebben ade zaak niet goed
Tralie, yr. (Tarr. -kin, -ies.) eenige staven
in een venster of andere opening , om die te
verzekeren; cent enkele staat of spijl eencr
zoodanige tralie: van firer : Ae hter de tralie^r of tralies zitten, in de gevangenis zitten.
Hij weal adder de tralies gezet. —deur,
y r. getraliede deur. —kant , vr. 8etraliede
vr.
kant
Tralién, b. w. van tralies voorzien , bijna
enkel in bet veil. dw.getralied.
schot. -spots,
Tralieschot, o. getralied
--swipe, b y. en bw.
yr. getraNedespons.
als eene tralie, getralied. - tje, o. (des -s,
mrv...s,) verkleinw. van tralie. -venster,
o. —werk, o.
Tranen , o. w. met H., tranen lozen Nijne
oogen tranen van den rook. —beek, yr.
menigvnldige tranen. —brood, 0. met
tranen bevochtigd brood. —dal, o. fig. deze
aarde. —1leseh, —kruik, yr. trawlkruik. —steen, m. een steen met
vfekken , die naar tranen gelij ken. -vloed,
vloed van tranen. —voi, (-ler, -st,) by.
met tranen bedekt of gevuld.
Trans, m. (van den -,mrr.-en,) tinne.rondloopende borstwering eens muurs, omgang (van
een' toorn); fig het hoogste: De trans des
hovels. De hoogste trans (trap) van eer.
Translaat , o. (des -s, mrv. -aten,) vertaling ; vertaald Auk. —latêren, b. w.
oyerzetten vertalen. —lateur, m. (des
-s, mrv. vertaler. —lateurschap, o.
(des ..s.) —rateurspost, m. post van
translateur. —lateurswerk o.
Transport, o. (des -s, mrv. -en,) geregtelijke overdragt van den eigendorn eens dings:
Morgen wordt er transport van dit huis
gedaan. *-, overvoering van goederen : Dat
kost te veel van transport. hetgene order
bedekking van gewapende rnanschappen wordt
vervoerd : Een transport van krijgsbehoeften , gevangenen. kosten van overvoering.
-.--eren, b. w. geregtelijk overdragen ;
overvoeren , vervoeren. —eur, m. (des .s,
mrv. -s,) een mathematisch werktuig, dat
uit een' halven in 180 Braden verdeelden
cirkel bestaat, om hoeken te meten en op
een ander viak over te brengen. —kosten.,

m. mrv, --schip
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Trant, m. (des -s, mrv. -en,) wijze van doen
of zip : Een burgerlsike trant van levers.
Hij sprak op een' anderen tract. de
regte wijze van doen : Dat is tract van dichten. *-, soort , slag: Dingen van eels , anderen tract. *-, trein , stoet, gevolg, doch
weinig of niet meer in gebruik. o.
(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van trans;
inzonderh. wandeling: Zij wil op een trant/e.
Trap , m. (des -s, mrv. -pen.) de daad van
trappen : remand een' trap geven.
verhevenheid , waarop mei) trapt, trede:
Ten ik
voet op den ondersten trap
zette ; fig. meerdere of mindere verhevenheid
of hoogte ; Den hoogsten trap van aanziert
bereiken. Er zullen trappen in de zaligheid
wezen. Bij trappen. yr. (mrv. -pen,)
eenigc trappen of treden saamgenomen
lietzij die vaststaan of eerie vervoerbare stelIazje vormen : Zet de trap Bier neder. Beep
de schilder zijne trap niet medgebracht ?
Die trap is verkeerd geplaatst ; De trap
des ouderdoms, eerie voorstelling van ,s menschen leven , waarop men tot zijri vijitigste
jeer klirnt en van daar weder daalt. De
trap derjeugd , een school boek. *-, trapgans.
—deur , yr. —gans, vr. een poelvogel,
die uit hoofde zijner zwaarte niet kan vliegen , en in 't gaan lomp nedertrapt. - geld,
0. geld , dat tot onderhoud eener algerneene
trap wordt hetaald. —je, o. (des -s, mrv.
verkleinw. van trap; inzonderh, kleine
vervoerbare trap, waarvan men zich in winkels , boekerijen , enz. bedierit. —kleed
co. looper. —leuning, yr. —pelen, o,
w. met II., gestadig trappen, gelijk een
moedig paard (lit ongedu!d doet : Trappelende paarden. van menschen : Hoe staat
die knaap zoo te trappelen ? —pen , b. w.
door een' stomp met den voet drukken : Turf
trappen , de turfspecie met de vaeten digt
ineen treden. femand trappen. remand op
den voet, op een' likdoren , op den teen
trappen ; fig. Gij hebt Is,firn up den teen
getrapt , gij hebt hem zeer gedaan, kern
beleedigd.lemand drukken en trappen, hem
op eene vernederende wijze mishandelen.
door trappen in zekeren toestand brengen:
lets plat trappers. Een' worm flood trappers.
In stukken trappen. Digt trappen. o. w.
met H., den voet hard nederzetten: Trap niet
op het ei.—sgewijze, zie Trapswijze. —spreuk yr. eene soort van sluitrede, sorites. —swijze, by . en bw.
bij trappen, langzaam, trap vont- trap.
Tras, o. (van het -,) cement , steenkalk, een
steen , die, tot poeiier gemalen , eerie uitstekende metselspecie onlevert en het doordringen van bet water belet: Eels' kelder in teas
leggen Order Willem I. vervaardigde CAsius
eene me,tselspecie , kunstcernent geheeten ,
die, ter vervanging van den echten cement, ,
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hij landswerken ingevoerd en ecnige jaren
gebruikt weed , doch met aan het doel beantwoord schijnt te hebben. —inolen, m.
—molenaar,m.—sen, b. w. met tras
nietselen of bepleisteren, —wortel, m.
een Malabaarsch gewas.
Travalje, yr. (mrv. -n, -s,) hoefstal ,
noodstal.
Trawant, m (des -s, fire. -en,) lijfwachter van een' vorst; bijplaneet , wachter.
—schap, o. (des -s,) ambt van trawant.
Trechter m. (des -s, mrv. -s,) een keptvormig werktuig van glas, , enz., dat,
van boven wijd , beneden eerie naauwe pijp
heeft, die men in eeli vat steekt , waarin men
eene vloeistof wil doen loopen: Door een'trechter in eene flesch gieten. —gran , o. eene
grassoort. --sports, vr. trechtervormige
zwam. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleir.w.
van trechter. —vormig bv. - winde,
vr. winde met trechtervormige bloemcn.
—zwam zie Trechterspons.
Tred, m. (des -s, rnrv. -en.) het treden ;
gang, wijze van gaan : Met langzamen tied
naderen. —e, yr. (mrv. -n,) schrede: Met
wijde treden gaan. 4E-, de wijdte eerier
schrede als maat: De tuin is tachtig treden
long en vijf en dertig breed.*-, jets, waarop
men treedt , sport eerier ladder: Er beak
eenetrede.*-, een der plankjes, enz. eener
trap: hij zette den voet op de eerste trede.
eerie dwarslat ter bevordering van het
optreden hij eene brug, enz. ,; eerie plank,
enz., waarop zulke latten zijn gespijkerd :
Laat eene trede voor de hoenders makers.
*-, het ijzer, waarop men bij het in- en
uitklimrnen van een rijtuig den voet zet :
Laat de trede neer. *-, eene verbooging van
eeti, vloer. —en, ongel. o. w. met H., wanneer de voortduring, en met Z., wanneer de
plaatsverdndering bedoeld wordt , (ik triad,
getrede t i ,) den voet bewegen en met de
geheele onderste vlakte den grond raker :
Hsi trod op den grona , in het slijk. Zucht
treden. Hard op den grond treden. Zij
treedt als een paauw. Op eels' worm treden.
In iernands voetstappen of sporen treden;
fig, hem navoijen of tot voorheeld kiezen.
Heeren wegen treden, lemand op den
teen treden, trappen. Iemand op de hielen
treden ; fig hem van nabij vervolgen. Ter
zijne treden. Aan het venster treden.Binnen
treden. femrznd wider de oogen treden. Inv
eensanders plaats treden ; fig. hem vervangen. In het midden of Tusschen beide treden ; pogingen tot vereeniging van
strijdcnde partijen aanwenden. Op het tooneel
treden ; fig. een werkzaam deel aan jets
nemen. Ter take treden , komen. Ergens in
treden , zich er mede inlaten , daarvan
ophalen. Men zal daarin heden niet treden,
daaraan heden niets doen, Its het huwelijk of
118
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fen. Den regten wey treffen ; roeren:
den echt treden , tronwett. Irz e anibt tre,Die woorden troffen mij diep. Ik werd door
den, het aanvaarden. In zijn twinstigste
die aanspraak getroffen. *-, in de sehilderk.
jaar treden, zijn negentiende jaar bereikt
gelijkend uitvoeren : Uw prortret is juist
hebben. Ira dienst treden , gaan. In eene
getroffen. Die schilder treft goed. tot
verbintenis treden , die aangaan. , h. w.
stand brengen : Eenverdrag , huwelijk treftredend aanraken of bewerken: Een' howl
fen , sluiten. *-, o. (des -5,) geleverde veldop den staart treden, Turf treden. Het deep
slag, slag. —fer, m. (des -s, mrv. -s.)
treden. Druiven treden. De klei treden. De
pers treden, al tredend in beweging brengett. Treil , o. .(des -s, mrv. -en,) touw om een
sehip voort te trekken ; touwwerk van een
Het orgeltreden , door treden den noodigen
sehip:--Zeil en treil , zeilen en touvven.
wind in het orgel brengen, fig. de groote
bewerker van iets zijn. Den blaasbalg treden. Trein. , m. (des -s, inn. -en,) sleep of reeks
van op elkander volgende of bij elkander
Met voeten treden ; fig. met verachting
behoorende rnensehen of dingen, zie ook
behandelen.*-, betreden : Water treden , op
A rtilierietrein, Spoortrein,enz.;
het water gaan of wandelen. 4E-, van vogelen,
fig. In trein brengen , in zwang brengen. In
pogingen tot bevrnehting aanwenden : De
treingeraken, in ZWilliff komen.
haan treedt de hen. *-, door treden in .zekeren
toestand brengen : Den voet nit het lid tre- Trek , m. (des -s, met,. -ken.) het trekken :
IIij heeft zich door pen' trek nit de loterij
den. Een' doren in den voet treden, lets in
verrijkt. Wij haalden in edit' trek wel duihet slijk treden d. i. door den voet er op te
zend-spieringen op. :Ian den trek zijn, d. i.
zetten in het slijk drukken ; fig. remand in
aan ht t trekker' van voordeelen, van ruehten
'1 slijk treden , hem op de vernederendste
nit dell growl, enz. thy heeft in '1 algeloowijze straffen. —er , m. (des -s, mrv. -s )
pen jaar meniyen trek gedaan mend; voorTree, yr. (mrv..en,) trede.
deel verworven. de kaarten , welke men
Treedje, 0. (des -s, mrv.-s,) verkleinw. van
in het spelen in eens naar zich haalt: Hoe veel
trede. —rad, o.rad,betwelk door treden
trekken (slagen) hebt gij ? *-, een streek
beweging gebracht wordt , zoo als b. v. het
met de pen , het penseel. enz.: REMBRANDT'S
rad van een' kraan , waarin men .loopt.
werk onderscheidt zicli door stoute trekken.
—ster yr. (awe. -s,) die treedt.
Trek hebben of krijgen , (meeker ) door den
Treeft , yr. (airv. -en,) kenkengereedschap,
meester met een krulletje, enz. op het
dat, met Brie of meer pooten boven het vutir
getoonde schrift vereerd worden. eerie der
gezet , en , zonder pooten , daarboven gehanggelaatsp;ooijen,welke de schilder met potlood
en wordt, om er ter -verwarming, koking ,
of pewee' afbeeld t remands trekken hebstoving . , enz. een , pot of pan op te plaatsen :
ben , van gczigt naar hem gelijken. Geer'
Is de treeft al yeschuurd? —je., o. .(des
trek van iemand of jets hebben, er niet op
-s, mrv.-s.) xerkleinw. van treeft.
gelijken,; fig. De trekken (hoedanighedeu)
Treek, tn. (des -s, mry -eken,) [ooze streek,
van iemands kdrakter., denkwijze. -,
trek. )let enkelvond kornt zelden voor zie
(zonder mrv.) zitelit , begeerte , lust: Zij
Trek —je, o. (des -s, mrv. -5 ) verkleinw,
heeft geen' trek tot wandelen , eten. Htj
van treek.
Lrijyt trek naar een glas bier. De zieke
Treeanolen m. molen , welke door een'
begins sneer trek (tot eten en drinken) te
treerad in beweging gebracht wordt. -rad,
krijgen. *-, vertier : Er was geen trek in
o. treedlad.
de tartve.*-, (mry -en,) treek, looze streek:
mrv. -fen,) de daad van
*Tref, In. (des
lemand een' trek spelen. lemands treken
treffen : Bet is een tref, (d. i. fig. eene
tot rijneigen. voordeel aanwenden.-bank,
zeldzaamheid,) dat men hem 's avonds
yr. bank van den draadtrekker. —beest
huis vindt. —felijk (-er, -.0,) by. en
o. dier of beest , dat een' wager, enc. trekt.
bw. voortreflelijk. —felijklieid yr.
—beugel , rn. beugel aan een bag,;ernet ;
—fen, ongel. b. w. (ik trof, getroffen,)
baggernet. —dag m. dag, waarop de
met eene sterke beweging raken , hetzij door
loterij wordt getrokken. —dier, o. trekslag , stool , worp of schot , raken: Naar
beest; dier, hetm elk op gezette tijden naar
iemand slaan en hem &effete. Ilij prof hem
elders trekt. —ezel , m. ezel, welke voor
met een' steen aan het voorhoofd. Door
een rijtuig , enz. loopt. garen o. trekten' pijl , denbliksem , enz. getroffen wornet , zegen. —geld o. strijkgeld. —gift,
den. Den juisten toon treffen. Het doel
vr.gift , waardoor men iemand trekt , lokt,
trejjen ; fig. ills door den donder getroffen
omkoopt. —haak m. werktuig van een'
worden greotelijks verbaasd staan. *-, te
kuiper. —ijzer , o. ijzer, waardoor draadbeurt valley,: Bet ongeluk trof mij , ik had
trekkers het ijzer, ens. haler), wanneer zij
het ongeluk. Mij trof eene groote ramp. Het
het rekken. —je, o. (des -s, mrv. -s,) verlot trot hem , viel op hem. ontrnoeten ,
kleinw. van trek. —kabel m.
aantrefren , vinden : 1k trof hem onder wey.
yr. kar, die met handen getrokken wordt.
Den regten :in treffen,Gij hebt het getrof-
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•kats, --kart , yr. broeikas. —kebeitken, o. w. met H. trekkebek, enz.)
van duiven, enz. elkander door vereeniging
van bekkcn lielkozen. —kebekkerij
yr. (mrv. -er),) trekkebekken.—kebekkerijtje o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
trekkehekkerij. —ken , ongel. b. w. (ik
trok , getrokken .) eel] zwaarof weerstand
biedend ligchaatn door eene ruirnte in zekere
rigting bewegen loch inzonderli. !mar zich
toe haler) : _remand bij de haren trekken.
De ossen trekken den ploeg. Eel,' - tand laten trekken , trittrek ken. Den degert , (nit de
scbeede) treklien. De klokken trekken , luijen 4zze woorden trokkenieders aandaeht ; fig. Gij trekt (drijft) de zaak te ver.
naar zich halen, ontvangen , getrieten
Loon trekken, zie ook Loontrekkend.
Het hoogste lot, nomtner-trekken. trekkende voortbrengen Gouddraad trekken.
Eene lijn trekken zic ook Min Een'
tiring trekken. Krullen (op een vertoond
schrift) trekken.Bekkentrekken. Een scheef
,gezigt trekken.*--, door trekken in zekeren
toestand brengen : De zon trekt het natte
bout krorn. Gij trekt mijne das scheef. *-,
inzuigen : Water trekken. Dat leer trekt water. verbonden met onderscheidene voorzetsels in meer of min afwijkende betekenis-,
sen als : 1.) aan, als: Een- vaarittig aan
land trekken. De kousen aan zijne beenen
en de .schoenen aan zijne voeten trekken. De
tafel can den muur trekken ; 2.)achter,
als:. Trek den wagon achter den hooiberg ; 3.)
b ij , als : iemand bly den arm , den neus ,
de mourn ,den mantel, de ooren trekken ; 4.)
boven,als: Trek dat pak boren het luik ;
5.) buiten,,als: Eel,' last bolters het huis
trekker, ; 6.) d nor, als : Ben' draad door
(het oog van) eene neald trekken ; 7.) i n .
als : In de hoogte trekken ; fig. In twidfet
trekken , betwijfelen. lets in proces trekken,
d.
voor 't geregt brengen ; 8.),m et, als
Fen' eirkel met de ', passer trekken ; 9.)
n a a r, als: Naar zich trekken. Naar boven, ,
voren , achteren , bin„ en , buiten trekker, ;
10.)om , als: Trek de kar om den hoek ;
11.) on de r, als : Een vest onder den rok
trekken. Trek de kar onder het afdak ; 2.)
o p, als: Trek het pak op den :older. Krullen op een schrift trekken. Een' wissel op
iemand, op Amsterdam trekken , afgeven ;
13.)over,als: Trek eel,' jas over den rok;
14.) tegen,als: Trek de tafel tegen den
?Izmir ; 15.) tot, als: Den lnond tot lagehen trekken. Tot zich trekken ; 16 tr i t ,
als : Den vierkanten tvortel uit een petal
trekken. Zich de Karen nit het hoofd trekker,.
Eene pleats nit een bock trekken , ontleenen.
De kracht uit kruiden trekken. Een llevolg
nit lets trekker,. Nut uit lets trekken. Bij
heeft een lot nit de loterij getrokken; fig. bii
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1,eeft een bijzonder vaorregt ; 17.) v a n , als :
Partij van lets trekken er zijn voor eel nice
Boon. Gij zult daarvan niet reel trekken
kriigen. lets van iemand trekken, an tvangen.
Kopie van lets trekken, neaten; 18.) voor,
als : lemand voor
geregt trekken, hem
geregtelijk_ vervolgen. o. w. met H., met
trekken bezig zijr) ; den devil uit de scheede
halen ; ook: Van led, trekken. *--, wissels
trekken ; krullen op een schrift, maker] ;
getrokken worden : De loterij bryint heden
to trekken. *-, togten uitgetrokken worden :
De thee slant te trekken , keep lung genoeg
getrokken. Xruiden
brandezvijn laten
trekken. 4-, vochten naar zieli halen : Die
pleister trekt goed. vertier vinden,
gezocht worden: De duffels, trekken niet
deunjl het wed, te zacht is.
zweemen :
Het trekt near het blaauwe. met Z., cent
kromme gedaante aannemen ook Krom
trekken.*-,zich begeven: De wolken trekkers
near het oosten. Te velde trekken. Ten strij de trekken. Op de wacht trekken. Naar een
ander land trekken. In een ander hut's
trekken. In iemands dienst trekken.
eene plants trekken. Door jets- trekken ,
dringea. Iwiets trekken, dringen. --her,
m. (des -s, mrv. -s,) die trekt; die cen' wissel
trekt: De trekker en de , betrokkene.*--; karottentrekker, trekpeesl'kurketrekker; trek leer
haven aan Gene laars,strop; aan een geweerslot
staafje,waarmeehet geweer word t al geschoten.
—king, yr. (mrv. -en.) het trekken :
Heden is de laatste trekking (der loterij).
stuip. —kingje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van' trekking. —koord , vr.
—lade , yr. --lap., m. fig. gemeenz.
persoon , die iemand trekt, trekpleister , b.
v. vrijer, vrijster: Hij heeft te B, treklap.
—leer, o. leer, waarmede lets getrokken
worth. -letter, y r. (getrokken) krulletter.
—lijn, vr. —mutts , yr. vronwernuts,
die met banden door schuiven toegetrokken
worth. —net, o. sleepnet trekgaren. —os
m. os , welke den ploeg , enz, trekt.
—paard, o. —pad, o. jaagpad-. - pees,
vr. pees. —pen , vr. pet) van koper , enz.
waarrnede lijnen worden getrokken. - plaat,
yr. plaat met kegelvormige gaten , waarvati
draadtrekkers zich bedienen om het draad
hoe langer hoe thinner te maken. --pleister, yr. blaartrekkende pleister ;
treklap. —pot, m. pot , waarin men thee
laat trekken theepot. — p eep , m reep ,
waaraan cen paard , enz. trekt. —schuit
y r. schuit , welke door paarden wordt voorigetrokken. —set, o. (des-s, mrv. -s,) eene
hoeveclheid van ecnig vocht , waarin de.
kracht van deze of gene kruiden getrokken
is ; zoo veel kruiden , als men op cenmaal
laat trekken : Er zijn nog een pear treksels
(thee) in de bus. —sell tie , 0. (des
ntre
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-a.) verkleinw. van treksel. slede , yr.
slede, die getrokken worth , tegenstell, van
schuif- of prikslede. sprinkhaan, m.
soort van trekkende sprinkhanen , die in
verbazende menigten van het eerie land naar
het andere begeven. —tafel , y r. uittrektale'. —tang, yr. tang , waarmede lets
getrokken, uitgetrokken, enz. wordt. -tijd,
m. tijd, waarop zich de trekdieren, inzonderh.
de trekvogels, naar elders begeven. —touw,
o. treklijn. —vaart yr. vaart , waarover
eene schuit , enz, wordt voortgetrokken.
—visch , m. visch , die op gezette tijden
naar elders trekt. —vogel, rn. vogel , die
op gezette tijden naar elders trekt.-wagen,
rn. wager), die met bander) 1;errokken wordt.
—weg, rn. trekpad ; op sommigeplaatsen,
de algemeene of groote weg. —werk , o.
—zaag, y r. —zeel , o. trektouw zie

Zeel.
Tremel m. (des -s. mrv. -s,) op een' mo-
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berigt. Een trendy elude hebben. Wij lever)
in treurige Wen. —igheid, yr. —Iglijk , hw. —kleed 0. --lied , o.
—mare, vr. treurige tijding. —moedig , enz., zie Treurgeestig enz.
—muziek , yr. —psalm, in. klaag-psalm. —rede, y r. lijkrede. —rol , yr.
rol in een treurspel. —speelster , yr.,
zie Treurspeler. —spel o. tooneelstuk , 'elks treurige inhoud bestemd is , urn
aandoeningen van sehrik en mededoogen tr.
verwekken ; fig. eel, treurig voorval: Het
blijeinde n de treurspel van dat be leg.
—speldiehter, in. —speler rn. die
eene treurrol speeit. -tijd, rn. —toon, m.
—tooneel, o. tooneel, waarop treurspelen
worden gegeven,fig.treurig tootreel. -wilg,
m. wilg met hangende takken. --tang, tn.
Treuzel m. en yr. (des -s, mrv. -s.) stikkelaar,, sukkelaarster, talmer. talmster. -aar.
—aarster, yr. (rnre.
m. (des -s, fore.
-s,) treuzel. achtig , (-er, -st,) by, en
bw. talmachtig , langzaarn. —achtigheid , Yr. —en , o. w. rnet H.. talmen ,
lenteren , sukkelen. —ing, yr. —kous ,
yr. fig. tremelaarster. —tje, o, (des -s,
nice. -s,) verkleinw. van treuzel. —werk
0. langzaamvoortgaand werk.
Trezoor, o. (des -s, mrv. -oren,) schat.
—zorie y r. schatkist. —zorier, rn.
(des -s, mrv. -s,) schatmeester. —zorierschap , o. (des -s.) arnht van schatmeester.
Deze woorden korner ' zelden meer voor.
Triakel zie Theriakel.
Triangel, m. (des -s, sire. -s,) driehoek ;
zeker spteltuig. —tje, o. (des -s, mrv. -s.)
verkleinw. van triangel.
Tribune yr. (mrv. -n,) —buun yr.
(mrv. -linen,) bij de oude Romeinen eerie
verhevene plaats, van waar m9n tot het
yolk sprak of cle schouwspelen aanzag ; bij de
liederidaagsehen verlievene plaats in de
hoope landsvergaderingen , waar het yolk
kan hooren , wat er verhandeld wordt..
Trielje, yr. (mrr.-s,) stiheklanderd linnen.
-noriverb.bv.-weveron, -weverij,vr.
Trijp , o. (des -s, mrv.-en,) eene naar fltiweei
gelijkende ruige stof, welker scheming uit
grove linnet, Braden en welker inslag uit
ruwe zijde of wo! bestaat. —en, onverb.
by.: Trijpen broekenwerden in vorigejaren
veel gedragen. —wever, —weverij , yr.
Trijzel , yr. (Inre. -s,) korenzeef; fig. eene

len trechter of trechtervormige bak , waaruit
het koren op den stern vult.
Wrens, yr. (mrv, -zen,) een toom, welks
mondstuk Beene stang heeft : Een paard op
de teens rijden. lis., lus ; rime zijde ;
fig. gemeenz. remand braaf teens (klop)
geven.
Trenzen , b. w. vlechten.
Trepaan, m. (des -s, inrv. -anen,) sehedelboor. -aneerboor, yr. trepaan. aneren b. w. (iemand)Ilen sehedel doorboren.
—anering, yr. (mrv. -eti.)
Treurberk,m. Berk met hangende takken.
—boom m. in 0.-I. een boom, die coke!
des nachts bloeit trenrberk , treuresch ,
trenrwilg. —dieht o. klaagdicht , waarin
men over lets ireurt. —diehter ,
vervaardiger van treurdichten. en , o. w.
met H., bedrock! zijn en zijne droefheid op
deze of gene wijze aan den dag leggen : De
vrouu, treurt. Bet rogeltje treurt , degviji
het van zijn gaaiken beroofd zaken,
een lijdend voorkomen hebben : De gansehe
natuur treurt. Deze rozestruiken treuren
(laten de bladen hangen), dewijl ze verzet
zijn; gemeenz. Lilt den treuren zingen, ter
dege zingen. voor hetgene onze treurigheid opwekt , bezigt men om en over; als:
Hij treurt om of over den Wood zijner
doehter. Zij zal er niet om treuren.- esch,
m. esch met hangende takken. -geestig,
(-er, -st.) by. en bw. treurig van vest.
—geestigheid, yr. —gewaad o.
treuzel. —en , b. w. ziften. 0. w. met H.,
treurkleed. —ig , (-er, -st,) by. en bw.
lig. tretizelen , letiteren.
inwendige smart over een kwaad , inzonderh.
over een verlies , ondervindende: Treurig Tril , m. (des -s,) huppelend gaan , enkel in :
Op den tell (dril) gaan. ---gran , o. zeker
orer iets zijn. droefheid vertoonende :
,en treurig gelaat.lemandtreurig aanzien;
gewas, briza. --len t o w. met U., rillen ,
sidderen Zij trilde van koude. —ling, yr.
fig. De bloemen hangen treuriy aan de
(mrv. -en.)
struiken. Treuriye toonen , muziek. 4-,
droefheid yerwek kende: Een trettrig roorval, Triomf, m. (des -s, meth, -en.) zegepraal,

—

Trip
zeges*-, tusschenw. hell, p;elnk: c Triomt ,
triomf, de prijs is weggedragen ! » -ant,
by . en bw. zegevierende, zegepralende. o.
(des -s.) weleer eene zijder, stol, Welke te
Tours werd vervaardigd. —antelijk bw.
zegevierend.—bazisizz, Yr. -boog, in.
zegeboog. —eerder , rn, (des -s, ntrv.
w. met 1-1.,
die triomfeert. —eren,
zegevieren, zegepralen : (firer (op en van zip
minder aan te raden) vijantlert triontfiren. —lied, o.- zegelied. —poort, vr.
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troefkaart. —boer, m. —dame , vi'.

—drie, y r. —heer --kaart,
yr. eene troef. —je 0. (des -s, wry. -s,)
verkleinw. van troef. —koning, m.

—koningin vr. —negen, yr.
—spel, co. spel voor zoo ver de troeven
aatigaat : Het haperde niet aan het troefspel;
minor de handkunrten warm slecht. -lien,
y r. —twee, vr. —vier, yr„ —vijf,
yr. —vrouw, vr. —zes, yr. —ze-

wen , yr.
—togt,rn.—trompet, vr -wagen, Troep, rn. (des -s, mrv, -en,) eel) hoop of
menigte levende wezens bij elkander,, (in
vr.
m. —zang , rn.
sornrnige streken ook trop geheeten): Een
Trip, yr. (mrv . -pen.) een vrouweschoeisel of
moil met eerie dikke houten zool en een
leeTett boveustuk voor op den voet: Trippen
warden rneer op het land, dan in de steden
gedragen. *-.o.(des -s.) een kinderspel.
Tripel o. (des -s,) - steen , zekere
steen , welks, poeijer tot pohjsting van vaste
ligehamen words
Trippelen, o. w. met wanneer de
voortduring, en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt , met kleine,doch
snelle treden gaan , bijkans het zelfdc als
dribbeleri Een, trippelertde sang. Zij trippelde naar de keukett. —pen , b. w. zie
Trappen, dock weinig of Met in gebrnik.
'i -, 0. w. met II., kleine sprongetjes doer r
zich met kinderspel vermaken.
Writs, y r. (mrv. -en,) een drietal : De trits
der razernijett. Eene trits van schoone
maagden. Eene trits van zessen, trits van
azen. Eerie trits van jaren.
Triumf, enz., zie Triornf, enz.
-en,) onlust,
Troebel, rn. (des -s.
beroerte , bew-eging Uit hoofde van de
troebelen, die er heerschen. -, (-er. -st,) by,
beroerd, onklaar, van doorzigtigheid of'
heiderheid beroofd : Troebele win. Troebel
water. Sprw. In troebel water is het good
visschen , rnen kan met oneettigheden yank
zijn voordeel doer. by, -achtigheid, Yr. —en, b. w. troebel tnaken.
—eren, b. w. fig. bet verstand verwarren :
De man is getroebeleerd. —heid vr.
Troef , yr. (mil,. -yea, ) Troef krijgen.,
slaag krij gen ; fig. doorgehaald worden.
Iemand troef geven, hem slang geven ;
hem doorhafen , viimig berispen. *-, in het
spel die kaarten , waar men de andere, als
ware het , we' slant of' neetnt: &hoppers is
troef. Troef bekennen , eene troefkaart
bijspelen. Troef verzaken. De troef is er nit.
Hebt ge nog troef? Troef keerett, tia het
rondgeven een bind onikeeren hetwelk al de
kaarten van de zeilde kleur tot troeven
maakt. *-, eene enkele troefkaart Ik heb zes
troeven en drie heeren. anneer men al te
zninig met vine troeven is , zal men yank
een spel verliezen. —aas o. —acht,
y r.—blad, o. troefkaart troef; gekeerde

troep eenden. Een troep reizende tooneelspelers. Een reizende troep. Dezen winter
speelde bier een Duitsche troep. krijgsbetide . inzotiderh. in bet wry., als: De
vijandelijke troepen tnoesten terug trekken.
—je, o. (des -s, ntrv. -s,) verkleinw. van
troep. —swijze, bw. in troepen , bij
troepen.
Troetel, rn. (des -s, mrv. -s,) gekleurd
kwaslje aan den hoed van een) soldaat , op duhallo bogtzijde eenigszins uithangende ter
herkenning. *-, kolettemmer.
Troetelaar, m. (des -s, mrv. -s,) —aarster,, yr. (mrv. -s,) die troetelt. —en, h.
w. streelen , liefkozen : Een kind troetelen.
—ing , vr. (rare. -en.) —kind , o. een
kind , dat men nit bijzondere voorliefde
Zij was het
troeielt et, liefkoost ,
troetelkind van haat. ' vader, de verschoveling van hare moeder ; fig. Een troetelkind
der Fortuin, —naam m. loam van
liefkozing. —ster, vr. (rare. -s,) die troetelt. —woord , o. woord van liefkozing.
Troeven, b. w. slaan : Ietnand troeven
hem slaag geven ; fig. hem doorhalen: Ik heb'
hem ter dege getroefd.*, in bet kaartspel,
met eene troefkaart nemen : Waaront troeft
gi den heer niet ? *-, o. w. met slaan
Er op troeven.*-, troef spelen of met troet,
Heinen.
Trof, veil. CO van treffen.

Troffeit, in. (des -s, mrv.-s,) bij metselaarss,
cm: soon van driekant Echopje , waarmee-z
den kalk op en tusschen de steenen werken„
*-tje,o.(des-s,mrv.-s.)verklei nw. van troffa

Trog tn. (des -s, turn. -gen,) snort van bak in
de gedaante eencr krib, z.e Baktrog,
Iioetrog , euz.
Troggelaar rn. (des -s, mrv. -s,) -aarster, yr. (atm -s.) die troggelt. --achtig, (-er, -st,) by. err bw. bedelachtig.
—arij, vr. (tnrv. -en,) het troggelen. -en,
o.w. mot EI , op eene listige en bericiegelijke
wijzo bedelen Wie zott ont zoo jets troggelen ? —ku.nst, vr. —ster, yr. (tare.
-s,) die troggelt. —vrouw, vr. vrouw,
die troggelt. o, troggelend wijf.
—winst, y r. eene door troggelert
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verkregene inst. —zak, m. bedelzak :
jagtboren ; hetgene naar zulk eene tromp
gelijkt, 1). v. de snuit van cen' olifant: Hij
bet zal niet ligt meer voorkomen , dewij1
de meesten het woord niet verstaan zouden.
sloeg hem de tromp om het lijf. *-,vooreinde
van cen sehietgeweer Iemand de tromp op
Trok veil. dw. van trekken.
Trok m. (des -s.) cene soort van biljartspel,
de borst zetten. —en, o. w. met H., op de
tromp blazen. —enaar, m. (des -s, mrv,
—bal, m, —ken, o. w. met H., zich
met het trokspel vermaken. —spel, o.
-so die op de tromp blaast.
--stole, m. —tale', y r.
Trompet, yr. (mrv. -ten,) een koperen
'Tom, y r. (mrv. -men,) tromrnel : De trom
blaasspeelt uig,dat in eene naauwe drievondig
Sloan, zie Trommel.
saAmgebogene buis bestaat , aan het boven •
Trommel, vr, (min.
einde een rond mondstuk en aan het andere
-en,) een werkeene wijde trechtervorrnige opening !weft,
Wig, met hetwelk men een' dotFen trillenden
klatik voortliren if t, b. v. de mondtrommel ;
en waarmede men door het inbiazen van
luck sterke sehelle toonen voortbrengt : De
inzonderii. een hol rond ligehaam van bout
of koper aall beide cinder) )net een als
trout pet blazen , sicken. Op de trompet
perkamen t bereid kalfsvel bespannen,
blazes.' -, zeker register in een orgel , weiks
waarop men met
loon naar diem van cone trompet gelijkt :
stokken slant en
Baal de trompet
—blazer, rn.
daardoor een' sterken , centoonip;en doffen
en trillenden k lank voortbrengt : De trommel
—bloem, yr. zeker plantgewas met
slaan, roeren. Sprw.Bij zijn word bltjven,
overeind staande bnisvorrnige blades.
als de boas bij de trommel, er tie van
--boom, lo. boom met trornpetvormige
alwijken ; fin. Hazen met de trommel willen
takken , ceeropia. —geblaas, o. —gem
vangen. bet onmogeluke beproeven.
se p al, o. gras, o zekergras met een"
een
M'erktuig van doze soort, dat slechts aan de
pijpvormigen siengel. —je , 0. (des -s, mrv.
-S.) verkleinw. van trompet. —klank,m.
eerie zijde met een vel bespannen is en met
—maker, rn. —ten b. en 0. w. met
de hand geslagen wordt ; in de ontleedk.
eene Nolte in het oor, welke met een dun
H., op de trompet blazer). —ter, In. (des
vlies overtrokken is; in een uurwerk, cilin-s, mrv. -s,) trompetblazer. --tersdochter, y r. —terspiaats , yr. —tersder, om welken de ketting loopt ; soort van
rok m. —tersvronw, vr. ---tersbus, veelal van eene languerpig vierkante
wedtiw y r. —terszoon, m. — tergedaante, tot onderseheiden gebruik : Is er
verkleinw. van
nog bescliuit in de trommel?
tje, o. (des -s, mrv,
111. bulk welke door de zoogenoemde tromtrompetter. —vogel, 10. eene soort van
rhinoeerosvogel.
melzucht als eene troinmel gespannen is.
—duif, y r. eerie huisduil, maandduif. Trompje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
—en, o. w. met H. op de trommel slaan;
van tromp.
op jets anders slam), even a!s men op eerie Troinslager, m. trommeislager.
gelaat, aangezigt:
trommel doet : Op de tafel trommelen.*
Tronie, vr. (mrv.
hene alledallgsche , onbesehaamde tro,tie.
b. w, door trornmelen bekend maker); door
trommeler, in zekeren toestand brengen : Trouk, rn. (des -s, mrv. -en,) afgeknottc
Iemand doof trommelen. —has, yr. het
boarish)))). --je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van [rook.
eigerdijke lip;chaam der trommel.
-en,) praalzetel van
m. —koord, yr. koord , waarrnede het Troon, m. (des -s,
cen' vast : Den (coon beklimmen. Op den
trommelvel gespannen wordt. —schroef,
yr. --slag, m. —stager,m.—spel,
troon zetten. Van den troon bonzen , van
o. —stok m. —stokboom, m.
de heerschappij herooven. —beklimtiling, yr. —en, o. w. met H., op den
pijpkassia. —tje, o. (des -s, 2nrv. -s.) verb. w. lokken : Zj troonde
troon zitten.
kleinw. van trommel. —veer, y r. veer in
hem derwaarts. —liemel, m. sierlijke
de trommel van een uurwerk. --vet, o. vet,
hemel boven den troon, een hemel , waarwaarmedc eene trommel besparmen is.
onder bij plegtige gelegenheden voornarne
-visch , m. visch , welke tot de klipvisschen behoort. —vlies, o. vlies over de
personen staan of zitten. —opvolgerg,
trommel van bet oor. —zucht, y r. eene
m.--retie, y r. cede, Welke van den tenon
, waarin
wordt 8ehouden. --zeal, vr.
ziekte , waarbij de onderbuik als eene trommet gespannen is.
de [coon staat. — zetel, m.
Trommen o. w. met H., op de trom slaan. Troost, m. (van den -,) de aangename
gewaarwording van eene tegenwoordige
—mer, m. (des -s, mrv. -s.) die tromt.
—metje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw,
toekomstige opbeuring in lijden : Troost
ontrangen, geven, schenlen. Troost bij
van trom.
iemand zoeken,vinden. Dat is een slechte
Tromp y r. (mrv. -en.) cen werktuig, om
(roost voor hem, dat belooft hem weinig
een' sterken , doffen en trillenden kiank
voort to brengen , b. v, cene bamin , cen
goeds.*-, die of dat troost geeit: Hij is infin
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eenise troost. —baar,(-der,-st.) by. voor
vol van grootmoedig zeiivertroti.
wen , fier : cc Utv trotsch geslacht verwacht
troost vatbaar. -brief, m. vertroostende
restschapen loten nit zijn' stain n; fig,
brief. —elbier,, o. bier, dat op een doodgrootsch, prachtig : De berg verheft zijn
maal of eene begrafenis wordt geschonken.
trotsche kruin. Hoe trotsch praalt gindsch
—elijk, (-er, -st,) by, en bw.vertroostend:
kasteel ---acrd, m. (des -s, mrv. -s,)
Troostelijke woorden. lemand troostelijk
toeyreken. —eloos, (-zer, -see,) by. en
trotsch of laatdunkend mensch.-schelifik,
bw. —chhart , m. en yr. trotsche man of
bw. zonder troost , van troost beroofd : De
vrouw. —chhartig,(-er, ..st,) by. en bw.
weduw is troosteloos, r eloosheid, yr.
trotsch , verwaand , laatdunkend. -chhar—elwijn, n). wijn , die bij een doodmaal
tigheid , yr. —chhartiglijk, bw.
of eene begrafenis wordt gcschonken. — en,
—chheid, yr. hoogmoed verwaandheid,
b. w. door de voorstelling van lets goeds of
laatdmikendheid ; kocnheid, fierheid ;
verblijdends het smartehike gevoel hij een
grootsch beid pracht. —eerder, m. (des
verlies , een ongeluk , enz. oyerwinnen of ver-s, rim). -s,) die trotseert. —en, b. w.
zaeh ten : Bij troosite de bedroefden.fernand
tergen , uittarten , het hoofd bieden : Alle
in zijn lijden troosten. Zij troostte zich met
gevaren trotsen. *-, o. w, met H., zich
het uitzigt op gelukki ger doyen. --er , m
hoogmoedig verbeffen: Hij trotst op zijnen
(des -s, mrv. -s,) die (roost ; in den bijbel ,
rang. — eren , b. w. trotsen , bravêren ,
voorspraak , advocaat. —eres, yr. (mrv.
bet hoofd bieden: Wie zou het wagen, een'
-sen,) die troost. —grond, m. —lied, o.
man van zoo veel invloed te trotsdren t
—rede, yr. —rijk, (-er, -st,) zeer
—eying, yr.
vertroostend. —schrift, o. —vol (-ler,
-st,) by. zeer vertroostend. —woord, o. Trouw, (-er, -st,) p;etrouw,, naauwkeurig,
juist: g ene trouwe beeltenis. Eene trouwe
Trop. m. (des -s, mrv. -pen,) gemeenz. troep,
kopie. Een trouw verhaal. Eene trouwe
hoop : Een trop garnet?, schapen. —je, o.
bekentenis. Gij nioet alles trouw beliiden.
(des -s, mrv. -s.)
getrouw,, naauw verbonden , genegen
Tros, m. (van den -, mrv. -seri.) een bundel
om iernands belangen voor te staan en te
of bos %an onderling vereenigde Bingen E'en
behart igen : Trouwe onderdanen , vrienden.
tros druiven , bessen. Zie eens ,welke heerHij bleef mij trouw. Zijn woord trouw
ligle trossen. vroeger en welligt nog
zijn, d. zijn woord !louden. Een trouwe
soms, pijlkoker: Pijlen in den tros. *-, een
hond , die zijn' meester niet verlaat of. rnogt
dik scheepstouw, betwelk ten min* uit 18
hij van hem afraken, steeds tot hem tracht
st rengen bestaat: Spint lijnen , trossen
terug te keeren ; fig. Trouwe (deugdelijke)
kabels.*-, krijgspakazje : Zich bij den tros
stof. Iernand trouw en eerlijk dienen.
bevinden.—bloem , y r. gewas met blocTrouw (riaau wkeurig) oppassen. De paten
men in trossen bloem in trossen. —boef,
trouw innemen. *-, yr. getrouwheid: licit
m. iemand , die hij den tros behoort.
op iernands Ironic verlaten. Ztjne trouw
, yr. hiacint met trosbloetnen. -hoer,
verplisten. De trouw breken , zijn woord
yr. legerhoer. jongen , m. trosboef.
niet bouden. Op trouw (crediet) verkoopen.
—je,o. (des -s, mrv. -s,) verklcinw. van
Ter goeder trouw, eerlijk. Alle trouw
tros. —iters,vr. kers in trossen. • knecht,
verzaken , ontroilw zijn. Trouwe houden,
In. trosbocf. narcis, vr narcis met troseerlijk
Zijne trouw (eerlijkheid) te
bloemen. —paard, o. paard, dat tot den
parade :tenet,. *-, getrouwheid van cchtgetros behoort. —sen, h. w. (eeit trospaard)
nooten aan elkander ; van hit r: hitwelij k :
befaden , doch ueinig of niet ' neer in gehenik.
De trouw toltrekken. De trouw breken, een
touw, o. —violier. ‘ iolier met
huwelip vernietigen. lets op trouw seven,
trosHoemen. —wages, m. —wijf, o.
riven op vooru aarde eener echtverbintenis.
yrottw, die tot den tills behoort.
(Trouwant,zie Trawant.)-baar,
Trots, m. (van den -,) bet trotsen of trots-by. linwbaae. —itaariteild, yr. —bed,
ren : Ten trots tan den burgerneester d. i.
o. bruidsLed. — belofte, • r. helofte eener
om hem to trotsel en , in spijt van !writ.
hum el ki ksverbintenis. --break, yr. schentrotschheid ; eerie hooge male van zelfverding der troll w. ti broek , yr, broek die
tronwen , gepaard met het taste besinit , om
men hij het trouwen aanheeft. —dag m.
aan alle tegenkanting bet boort' te bieden :
dag , waarop een paar in den edit wordt
« 1k wil met ed'len trots den weg der deusd
vereenigd tijd , dat iemand getrouwd is :
betreden.»*-, voorz. in spijt van : Trots den
Zij heeft to hoar' trouwdag veel teed
beste (-er. -ste,) by. en bw. hoovaarverduurd.
&LS vr. das , Welke men bij
dig, laatdunkend , verwaand Eene trotsche
bet tronwen omheeft.
vrouw. Ben trotsche gang. I k ken Beene
buwelijksdicht. —doek, m. —elijk, bw.
trotscher menschen. Zich trotsch verhefiren.
trouw, opregtelijk. —eloos, (-zer, -ste,)
Hij is trotsch op z ijne seboorte , op zijn
by. en bw. zonder trouw , verraderlijk.
geld, op zijn' adel. Iemand trotschbehan-
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—eloosheid, vr. —elooslijk, bw,
—en, h. w. vertrouwen : Men trouwt ons

Tuig
berisping , kastijding , bestrafting: Kerkelijks
tucht. Zie ook Krijgstucht. —eling,
m. en yr. (des -s,inry, -en.) die om wangedrag
in een tuchthuis geplaatst is. —eloos,
(-zer, -ste,) bv. en bw. zonder tucht : Eerie
tuchtelooze opvoeding. Tuchteloos opyroeijen. —eloosheid, yr. --heer, m.
tirchtmeester, —huis, o. werkhuis voor
tuchtelingen , verbeterhuis: Zij heeft drie
jaar in een tuchthuis gezeten. —huisboef, m. tuchteling. --lanisknecht,
In. knecht van den cipicr in een tuchthuis.
—huismeester, opziener of bestuurder van een tuchthuis, —huisstraf,
vr. straf in een tucbthuis. —igen, b. w.
bestrallen , kastijflen. —iging, vr. -leer,
vr. z..deleer. —aneester , m.
eipier ; in de limn. Gesell. censor, amblenaar,
die op het gedrog en de zedea van bet yolk,
acht ga y. — III eestersanibt, o.. -namesterschap , o. arnbt van tuelitrireester.
—roede. vr. strafroede.
Tufsteen, nr. duifsteen.
Tui, y r. (mrv. -jell,) eery touw ter verttrijing
van schepeu ; fig. Op de tui houden , °pitonden , op 't sleeptouw 'louden —anker, o.
eon klein anker.
Tuig , o, (des s, mrv. -en,) de riemen en
koorden , waarrnee een trekdier wordt toegerust : Hang het parted zijn tuiy om. De
tuigen der inuilezels waren fraai. *-,
allerlei gereedschap: Is uw tuig gereed?
inzonderh. in samenst. wanneer het veelal
voor een enkel stuk wordt gebezigd , b. v.
speeltuig , werktuiy. scheepstuig , d. i.

iniet.*-, in het huwelijk verbinden Domind
Z. heeft hen getrouwd *-. ten huwelijk
nearer]: tl zj trouwde eene kuipersdochter,*-.
0. w. met Z., in den echt vereenigd worden :
Milne zuster trouwt morgen, en mijn oom
is gisteren getrouwd. —ens, bw. in
waarheid: fk kon trouwerts niet anders
handekn.—easgezind, bv. —er, rn.
(des -s, ntrv. -s,) die trouwt ; die genegen is
to tronwen: Zij heeft vrijers in overvloed ;
dock er heeft zich tot dem verre nog
Been enkele trouwer opgedaan. —gevvaa,d , 0. trouwkleed. -handschoen,
m. —laartig, (-er, -st,) b y . en bw. vertrouwen in anderen stellende en vertoonende;
inzonderh. openhartig, roirdborstig: Een
trouwhartiy mensch. —hartigheid, yr.
—hartiglijk, bw. —heer, m ambtenaar van den burgerlijken stand , welke de
huwelijken voltrekt. —field,vr.-hemd,
o. —hoed, m. —iglaeid, vr. getronwheid. —ka.mer, NT. —kleed, o.
—kleeding, yr. —mantel, rn.
--penning, y r. gedenkpeuning ter gelegenbeid eerier buwelijksvoltrekking. -ring,
m. —rok m.—schat, rn. bruidsschat.
—schoen m. —stuk, o. bruidsstuk.
—verbond, echtverbond. —verbreekster, y r., —verbreker, ' m.
trouwelooze. —verbreking, y r. -vest,
0. —ziek (-er, -st,) by, sterk verlangende
om to trouwen.
Truffel, zie Troffel.
bet tonw werk met de rondhonten , zeiien en
*Truffel, yr. (mrv. -s,) zie Tartuffel.
blokken ; geschut met alles , wat daartoe
Truggelaar, enz., zie Troggelaar,
behoort , nog over in de samenstellingen tuigenz.
huis, tuigkainer , lulu meester. slecht
*Trui, yr. (mrv. -jen,) in sommige streken,
g6ed : ifat zal ik met dat trig doen? Tuig
zog, moedervarken; een moerkonijn; een ligt
van yolk , gemeen yolk. 4c, oudt., opschik,
vrouwspersoon.
tool ; van hier tegenwoordig nog bier en daarc
Trukbal, enz., zie Trokbal, enz.
zilveren of gouden ketting met eene schaar
Truntel, o. (des -s, men. -s,) lets kleins van
en naaldekoker : Een ziltyerentuiy. 11 -, stof ,
geringe waarde: Truntels van lapjes. -tje,
waaruit lets vervaardigd wordt ; van bier in
o. (des-s, mrv. -s,) verkleinw. van truntel
sommige streken : kleederen, zie Toetuig.
fig. Een truntenje van een kindje,een aardig
—azje, vr. (mrv. -s, -n,) scheepstrug,
kindje.
*fru weel, o. (des -s, mrv. -en,) troffel. Tuige. zie Getuige 't welk that ' s bijna
uitsluitend in gebruik is. —n, b. en o. w.
—tje, 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
met IL, getuigen
truweei.
Tuberoos, y r. (mrv. -ozen,) een bolgewas, Tuigen, b. w. van tnig voorzien , toerusten :
Tuig de paarden , sic Optuigen. Bet
dat op een' hoot en stengel vele digt bij elkanschip wordt yetuiyd ; fig. llij kan het niet
der staande en naar hiacinten gelijkende
tuiyen , hij kan bet niet zonder schade doen.
Witte bloernen van een' sterken reuk draagt.
—Janis, o. huis, waarin allerlei krijgstuig
—bol, m —je, o. (des -s, inn. -s,) verwordt bewaard , arsenaal. —huisineeskleinw. van triberoos.
ter, m. opziener over het tnighuis. —ing,
Tucht, Yr. opleiding en eenigszins scherpe
yr. —ie. o. (des -s, mrv, -s,) verkleinw. van
drang tot Cell pligt matig getira; I : Zijt gij alle
wig; fig. Zijn tui9je goed houden, voor
tucht reeds ontwassen ? loud uw rolk betel'
zijue belangen zorgeti. —hammer, y r. verin tucht , in orde in bedvvang. 4 -, verouderd ,
trek ter berging of bewaring van krOgstuig ,
eerhaarheid : In alle eer en tucht , waarvoor
van jagttuig. —ineester, m. opziener over
men thans zest : la alle eer en deugd, *-,
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.en,) die ten' of meet. tuinen bewerkt,
bet krijgstuig. —meesterschap, o.
hetzij voor eigene rekening, of om loon voor
—wagen, m. legerwagen. —werkeanderen. —ieren, o. w. met H., het
, enz., zie bet meer gebruikelijke
tuiniersbedrijf oefenen. -iersal manak,
I'Verktuigelijk, enz.
m. —lersbedrilf, —iersberoep,
Tail, tn. (des .s, mrv. -en,) verond. kring ; van
o. —iersdochter , yr. —iershandbier : fig. Iemand op den lull honden , op 't
bock , 0. —iershark, y r. —ierssleeptouw lionden. Zie Tuilen. Om den
Janis, o. —iersjongen, m.—ierstuil (tuin) leiden ; van bier: krans; ruiker,
knecht,m.—ierskunst, yr.—lerszie ook Tuiltje. —en, b. w. enkel
leerling, m. —iersloon, tn. en o.
gebruik. in : Zljn' tuil laden zijn hoofd
—ierster, yr. (mrv. -s,) die tuiniert ;
volgen. Iemand Mien (alien, ietnand laten
tuiniersvrouw. —iersvrouw, yr. -iersdoen , wat hij wil. —tje, o. (des -s, mrv.
weduw,vr. —ierswerk, o. -iers-s,) verkleinw. van tuil ; inzonderh. ruiker,
woning,vr. —ierszoon, tn. —jas,
d. i. bosje hloernen
m. yr. karner aan tuin.
Tuimelaar,m. (des -s, mrv. -s, -arena)
—kers . y r. sterkers, hitterkers. —kers,
die of dat tuimelt ; een dolfijn ; eene duif ;
y r. eene kers , die in een' toin gegroeid is.
zeker deel in een geweerslot ; cen glas met
—kist, y r. kist voor oranjeboomen , enz.
een' zoodanig ronden voet, dat het niet staan
—klaauw, tn. —klokje, o. eene
kan; vroeger zeker oorlogstuig , blijde; in
hloem. —koninkje, o. winterkoninkje.
Gouda,enz. een masteleinen brood. -bank,
—krakol, yr. eene soort van Imisjesslakvr. rustbank. —en , o. w. met H., wanneer
ken. —kruid,o.—kunst, yr. -laan,
de voortduring, en met Z., wanneer de plantsy r. —ladder, y r. dubbele ladder.-land,
verandering bedoeld wort , het onderste
o. zie Tuinladder. —lieboven roller): Over '1 hoofd tuimelen ; fig.,
den,m. mrv. van tuinman. —lelie, yr.
vane'), bankbreukig worden ; staat en rang
blaauwe lelie. —look, o.
verliezen. --geest, m. tuimelzucht.
- -lui , zie Tuinlieden. —man, tn.
—geestig, (-er, -st.) bv. oproerig. -ing,
(mrv.-lieden , -luiden, -lui ,) tuinier.- mess,
y r. (mrv. -en,) het tuimelen ; fig. ornwenteo.—mest,m. —mispel, in. —mist,
ling in het staatsbestuur: Die tuimeling
m. —smut, —munte, yr. gladde
was reeds Lang voorzien. —vischje, o.
akkermunt. —perk, o. —pet, En.
soort van karper. —zucht, y r. oproerig—peul, yr. -ranonkel, m. -schaaro
heid , geest van oproer.
vr. heggeschaar. —scharlei, y r. soort
m. (des -s, mrv. -en,) voorheen omvan scharlei. —scheerling, m. soort
heining in 't algemeen ; thans nog in sommige
van seheerling. sehoen, m. —schop,
streken eene omheining van digt naast elkanyr. —slak, yr. —slang, yr. —sick,
der in den grond geslagene staken met daarvr. —sleutel, m. —aloof. Yr. —slot,
tusschen gevlochtene takken: Een stuk
o. —spade, y r. —spin, yr. —staak,
gronds met een' tuin alschutten ; fig. De
m e zie Tuin. —stoel, in. —stok in.
hap of Den mantel op of om den lain hangbloemstok. —tje , o. (des -s, mrv. -s,) veren,, het kloosterleven verlaten ; van den geeskleinw. van thin. —verma,ak, o.
telijken stand afzien. Iemand om den tuin
—vrucht, yr. —werk, o. werk in een'
leiden,hem misleiden. *-, cen met zoodanigen
thin ; kribwerk aan rivieren. —zaad, o.
thin of op eene andere wijze afgeslotene ruimte , zie Ilouttuin, Teertuin, enz. ; Tuischen,, b. w. ruilen , verruilen : Paarden tuischen. —er, m, (des -s, mrv. -s,)
inzonderh. afgeslotene plek gronds tot kwee—erij, yr. —ing, yr.
king van groenten enz. hof: Een' tain
bearbeiden. aarde, yr. zwarte aarde, Tuit, y r. (mrv. -en,) nitstekende punt of van
boven °pewe pijp van eene kom , enz.; fig.
teelaarde. -alsem, m in tuinen gekweekte
Tranen met tuiten,zie Traan. tuitkan;
alsem. —arbeid, m. arbeider, tn.
punt van een hoofdhulsel ; puntige Naar-.
—bass, m. tuinier. —bank , vr.-bed,
vlecht. —band, rn. haarband. —en, o.
0. —boom , m. —boon, yr. Roomsche
ooren tuiten mij.
w. met El., toeten :
boon. —bouw, in. —der, m. (des -s,
o. verkleinw. vat) twit. —kan, yr. kan met
mrv. -s.) tuinier. —deur, yr. —en, b.
eene Wit; zuigkan. —.pot, m. pot met eene
w. alseen' tuin vlechten,"-, o. w. met H., in
tuft. —schoen, m. puntige schoen.
of naar den tuin wandelen ; tuinieren. -eppe, vr.soort van eppe. —ert, —erwet, Tuk , tn. (des -s, mrv. -ken,) list . treek: Hoed
uwe taken maar in den zak.*-, poos G9
—erwt, yr. —gereedschap, o.
hebt cen' goeden tuk achtereen geslapen.*-,
—gewas, o. —god, m. bij de ouden,
inborst ; geslacht : Van een' goeden tuk zijtt.
VERTUMNUS. —groente, yr. —grond
*-, instinct der dieren. *-, (-ker, -st,) by.
m. —haag, yr. —hark, yr. —hoed,
begeerig Tuk op roof zijn. —je, o. (des -s,
in.—huis,o. huis in een tuin. —huisje,
a.

—huur, Yr. —ler, rn. (des.s,mrv.

Tnry ..s,)verkleinw. van tuk; inzonderh,poosie.
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*Tultker m, (de g -s,inrv. -s,) in Gelded.,
era., naam van ecu zingvogeltle, —set , 0.
—snest, o.
m. en y r. (des -s,
Tut, vr. (nut). -en.) put.
vire. -lert,) die van taller) houdt.
Tulband m. (des -s, mrv. -en.) bij de
Turk en , eene hoofdwrong ; zeker gebak ,
hetyi elk de gedaante van zulk eene hoofdwrong heeft : Houdt ge van tulband? Die
tulband is yoed uitgevallen. —je o. (des
-s. mrv. -s,) verkleimv. van tulbaud -span,

yr.
Tullebro g r,

rn. drinkehrar. —len, o.
met H., drinker) , het glaaje tigten.
Tull), yr. (mrv.
een bolgewas, dat om
zijne fraaije kelkvormige bloemen wordt
gekweekt Een bed met prachtige tulpen. - blad, cs. -bob. rn. --boom ,
In. tuipenhoorn. -enbed, o. --- enboom, m. een Noord-Amerikaansche boom
van aanmerkelijke hoogte en dikte met
bloemen, die veel overeenkomst met tulpen
hebben. -enhandel m. --en-

Tuss
men turf stookt. -kar,vr. -kelder
yr.
m.
m.-koker
m. koker,, waardoor men den turf in den
turfbak last vallen. —kool, y r. kool van
doorgebranden turf.-kooper,m -koop'ster, y r. -land, o. -maakster,
Air --maker, m. -wand, yr. -markt,
yr. —rneester, m. opziener over den
turf. -meetster, y r. -meter, m.
--mijt yr. -molm, in. -mot,
'0. -mul , o. -pont, %T. --praam,
vr. -prijs, rn. -rook, m. -schip,
o. -sehipper, rn. -schop, yr.
-schouw, yr. -schuit, Yr. -schour,
'Yr. --spitter, m -steker,rn.-stof,
vr. en o. -stouwer,m.-stonwster,
vr
stuwer, m. -stuwster, yr.
—tijd, in. tijd , gesehikt tot het opdoen van
turf_ -ton, y r. -tonner, m. -tonster,, y r. -trapper, -trapster,
yr. -veen, o. -verkooper, rn.

-verkoopster, y r. -vletter, rn.
-vulster. vr. - y our, o. -wagers,
rn. -zak. m -zolder, m.
Turken,b. w. als een Turk ()lager' : Waarom

kweeker ,m.-ensteel m. -enzaad, o.
turkt gij diet) knaap zoo ?
*Turban, m. (des -s, mrv. -nen,) tuihand.
Tu_reluur, m. (des -s, mrv. -uren,) Inirn : Turkoois, (de stof) o. en (de stecn), rn. (van
Vit of In zijn' tureluur een vogel ,
pluvier. --sell, by. enkel in : Het is out
tureluursch (gek) te worden. Men zou er
tureluursch van worden.

Turen,

o. w. met El., met inspanning van het
gezigt kijken-: llij tuierde gestadig op het

portret.

Turf,

-ven,) -oorspronkelijk
m. (des zodei in het gehrnik eene zotle , die men van
de heidevelden spit en als brandstof gebruikt:

op de hooge Veluw gradft men veel turf ,
waarvan men des winters met bout en kluun
wertig warm vuurtje stookt. floe reel tureen
staan er awl het vuur ?
inzonderh., eene
'brandbare , veelat nit de wortels van planter)
-bestaande-en dikwijis van een aardhars door-trokkene aarde , die men nit den lagen grond
otibaggert, vasttrapt , tot vierkante brokken
steekt en als brandstof bezigt : Leg nog een

pace tureen in de kagehel. Turf graven,
bagyeren , maken , trappen . stapelen, mijten , vletten , meter, tonnen, varen. Sprw.
Hij weet eat' turf in drieen te kloven , hij is

Sponturf. -aarde, y r. -akker, rn. -ascii, yr.
m —bank, yr. turfhak. —belasting, yr. -ben, vr. -boer , m.
-damp, rn. -drager, In. -graver, m. -grond, rn. -gruis, o.
-handel, tn. -hock , rn.
0. -hoop, rn. --ijker, rn. -je, o.
ottgerneen znittig. Zie

(des -s, mrv, -s.) vet kl&nw. van turf. Spew.
I re het seen ziet men op geen turfje,waar men
overvloed van iets heeft, is men daarop Met
kagchel, y r. kagehel , Niraarin

tat ig.

mrv. -zen ,) voorheen als edelgesteente
van ecu schoon blaauw vermaard titans als
eene versteening aangetnerkt. —ooizen,
onverb. by.
Turven, o.w.metH.,turf opdoeteMorgen zullen we tureen. Spew. Bij heeft al wel
turld, hij heeft zijne sehaapjes op bet droge.
Tusschen. voorz, dat het •zijr, beteekent
in het midden van twee dinge» , of in de
ruimte , welk-e twee dingen scheidt: Er is
nog veel plants tusschen beide huizen.
Tusschen twee vrouwen zitten. Tusschen
kerstnis en nieuwjaar. Tusschen nu en
moryen. Tus.tchen licht en docker, in de
schemering. Tusschen de bedriiven, in den
tijd , die er van het eerie bedrijf tot het
andere verloopt ; fig. inttis,elien middelerwijl. Tusschen hoop en vrees dobberen , in
een' toestand verkeeren , rte hoop en vrees
te gelijk aanbiedt. Tusschen twee vuren
geraken , van beide zijdert aangevallen of
benaauwd worden. Tusschen twee stoelen in
de rich yaan zitten, twee dineen op eens
hebben , en B een van beide erlangen.
Hij is tusschen real en vroed , een weinig
ontsteld van hersenen. Tusschen beide
kornen , zich met de zaak bemoeijen en War
eene andere wending geven. .11s er niets
tusschen beide komt , zoo er niets in den weg
komt. Tusschen beide , gerneenz. Hoch goer
noel' slecht. Het schijnt otilirws ook den 2
nv. te hebben geregeerd , zoo als blijkt nit :
Tusschen tijds , zie rfusschentijds.
Bij ‘VEILAND kornen verseheidene sarnenstellinen met werkwoorden voor, die alle onjuist
den
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zijn, dewijl het voorzetsel in zulke gevallen
er behoort , h. v. I ndien er al slechte
tusschen loopen. Met y en!. deelw. van bedrijvende werkw. is de samenstelling to
dulden , w ijl er tan ineestal weggelaten
wordt: De tusschenyevoegde woorden.
—artikel, o. tussehengevoegd of ire gelasclit artikel. —bedenking , yr. hedenking tusschen andere. —bedrijf, o.
bedrijf tusschen andere. —beide ,
intussehen, middelerwijl. —beurt, vr.
heurt tusschen andere. —bod o. bod
tusschen de aaribiedingen van anderen.
—bu.urt , yr. buurt tusschen andere.
--dak , o. dak boven eene opene mimic
tusschen twee gebonwen. —dans , in.
tooneeldans tusschen twee stirkken. ,
o. dek tusschen andere. —deur,, yr. middeldeur. —dijk , rn. dijk tusschen andere.
—dijks , liw. tusschen twee dijken. —eiland, o. eiland tusschen twee eilanden ,
°ever's, enz. gelegen. —engte yr. engte
tusschen twee voorwerpen. —err, o. erf
t usschen twee p;ebou wen of woningen.-gang,
gang tusschen twee andere. —gebed,
o. gebed tusschen andere yerrigtingen. -gebied, o. gebied, 't welk in een' tiisschentijd
worth, gevoerd. —gelegen by. —geschrijf, o. tusselienschrift. —gesnap
o. gesnap , waardoor men iemand iii zijn
gesprek stoort. —gespeel, o. muziek. die
tusscheubeidc wordt gemaakt -gesprek ,
0. gesprek, waardoor iets anders worth afgebroken. -gesproken by. tusschenbeide
gesproken. —gestoken , tusschen
andere voorwerpen gestoken. —getal o,
getal tusschen twee andere. —gewest o.
gewest tusschen andere, —geworpen
bv. gezang o. gezang tusschen andere
verrigtirtgen , b. v. tusschen het yoor- en
nagezang. —gezongen by. —goot
VI'. pot t ussc hen twee gebouwen.-grac ht,
yr. gracht tusschen twee grachten of andere
voorwerpen. —handel , rn. trisschenbeide
gekornene handel. • -historie , yr. een
gesebiedverhaal tusschen twee andere
episode ; voorval tusschen andere. —jaar,
0. jaar tusschen andere. —leans , yr. kans
tussehen twee of meer andere. --klank
in. klank tusschen twee andere-komend,
by. tusschenbeide komend. —komst ‘r.
!let trisschenbeide komen : De tusschenkomst
van de koorts was oorzaak van de vertraitig.'*-, tfisschenbeide komende bernoeijing
of litilp: De lusschenkomst van den burgeweester verhinderde ernstiger tooneelen.
-honing m. koning, die tusschen twee
afzonderlijke geslachten heerscht. ---liaag
y r. nag tusschen ;Mere. laan yr.
laan tusschen andere,. —land, o. tussehengelegen land. —les, yr, les tusschen andere.
—lid , 0. lid tusschen twee andere. -lied,

'Wass
0. lied tussehen twee andere gezongen,-likt,
yr. lijr) tusschen twee andere. —looper,
die tusschen twee personen of plaatsen
loopt ; fig. makelaar. —looping , yr.
—loopster, yr. —lucht , yr. luck
tusschen twee voorwerpen: De tusschenlucht
scheidt de dampkringen der planeten vaneen. —meening, yr. meening tusschen
twee andere. -ricer, -meir, o. meir tusschen twee andere of tusschen twee plaatsen.
—middel, o. middel tusschen andere.
—muur, muur tusschen twee gebonwen , enz. —oord, o. tusschengelegen oord.
—oordeel. o. tusschenkomend ()of-dee!.
—pad. o. pad tusschen twee paden of
wegen. —pa.rtij,vr. partij tusschen andere.
—plaats, vv. plaats tusschen andere :
Wanneer hij van bier- naar Groningen
reist , vertoeft It?ij gemeenlijk eenige dagen
op de tusschenplaatsen. *-, tosschenruimte.
—plan, o. plan, dat tusschen twee andere
het midden houdt. —planeet, yr. planeet
tussehen andere. —poos , y r. poos, die er
tusschen twee tijd-stippen y erloopt: Er ontstond eene tusschenpoos van kalmte, die
echter niet lang duurde. nij tusschenpoozen , met eenig tijdsverloop tusschen deze of
gene verrigtingen. —poozend, b y . met
eerie tusschenpoos: Eerie tussehenpoozende
koorts, koorts, die op bepaalde tijden op houdt en terug keert. —poozing, vr.
tusschenpoos. —preek, pre& tusschen
andere. —psalm , in. psalm gezongen tusschen de versehillende deelen eener preek.
—rak, o. rak tusschen andere vaarwaters.
—rang, m, rang tusschen andere : De
generaal M. begon als tamboer en liep die
tusschenrangen door. --Lras , o. ras
tusschen andere. —rede, yr. rede , waardoor jets anders wordt afgebroken ; woorden
tusschen twee haakjcs geplaatst , parenthesis. —reeks , vr. reeks van trisseliengeplaatste Bingen : Eerie tusschenreeks van
koningen. —regering, yr. regóring
waardoor de gewone regering wordt afgebroken. —rij. yr. tussehenreeks. —rijk ,
0. tusschenregering. —rijm. , o. rijm of
dichtregelen , welke tusschen bet proza
ingevlochten zijn. --ruin, o. tussehenruimte. —ruimte, Yr. riiirnte tusschen
jets : Sul de tusschenruinde met droge asch.
—schot, 0. schot of beschot tusschen iets.
—schrift, o. hetgene tusschen jets geschreven is. —sloot, y r. sloot tusschen
lets. —sluis, yr. sluis tusschen andere.
—snap, m. tusschengesnap. -snappers,
0. trisseliengesnap. —spel, o. allerlei spa
tussehen andere spelen. —spraak , yr.

hetgene tusschen jets gesproken wordt; bet
spreken als hemiddelaar trissehen twistende
partijen. —spreiding, yr, het spreideri
tusschen iets --spreking.vr. het sprekcn
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Tyres
Tuns
twaalide gedeelte, dock in 't gebruik meestal
Nast:hen lets. —staat, rn. staat tusschen
zonder teeken van meerv., b. v. : Zes vijf
andere. —stand, m. het staat) tussehen
twaalfde gulden. —delimit, b y . elf en
lets; lengte der ruirnte tusschen twee dingen.
een half: Twaalfdehalve cent. - derha,u—steeg, yr. steel; tusschen anderc of
de , —derlei , onverb. b y . van twaalf
tusschen twee straten. —stelling , y r. het
soort en. Twaalrerhande en Twaalverlei
atelier) tusschen iets , stelling tusschen
--stopping,
verdient de voorkeur. —dooruig, hy.
yr. bet stopper) of
ar.dere.
enkel in: Twaalfdoornige krub , (c a n ce r
vullen der tussehenruimte met iets.-straat,
dodecos). --dmizendste, b y. rat);Iseh.
y r. straat tusschen andere. —streek , yr.
teiw. van twaalf duizend. 9'., o. twaall-duitusschengelegene streek. —streep , yr.
zendste deel , zie Achtste. —hock , rn.
streep tussehen lets. —strijd , m. strijd
ligehaarn of liguur met twaalf bucker).
tusschen twee partijen. —stroom , In.
-hoekig, bvonet twaalf 'rocker). --honstroom tusschen twee stroomen of andere
derdste, by. rangsch. telw. van twaalf
voorwerpen. —tat, o. tussebengetal,
bonderd. *-, o. twaalf-honderdste deel , zie
—tand, rn. een tusschen andere doorbreAelttste. —jarig , by. dat twaalf jaar
kende tand. —tijd , m. tijd tusschen twee
duurt of geduurd heat: Het twaalljariye
punters: In dien tusschentijd. —tijds ,
bestand, *-, twaalf jaar mid: Een twaal/jarig
bw. in verloren oogenblikken. —toon. rn.
meisje. *-, dat orn de twaalf jareu plaats
toon tusschen andere. —titur,g o. verloren,
beefs. —kant , —kantig, by. met
ledig of Yrij unr. —yak, o. tusscherruimte.
twaalf kanten of zijden. —maal , o. twaalf
—val , m. fig. hiuderpaal ; toeval. —verkeer of reizen. —malig„ by. twaalfmaal
haat , o. tusschen andere ingelascht en als
herhaald. —maandelijksch , by. dat
op zich zelf staand verhaal. —vlaag ,
elke twaalfde maand plaats !weft: Eerie
yr. tnsschenheide kornende 'dam ; fig. Bij
twaalfmaandelijksche verantwoording.
tusschenvlagen , bij tussehenpoozen. - voe--naaandsch , bv. van twaalf maand.
ging , ye. —voegsel , o. hetgene
—man, m. (mrv. -manner),) lid eener
tusschen lets gevoegd is. —vonnis , o.
vereeniging, die nit twaalf personen bestaat.
vonnis over een gedeelte verör een einclyonnis.
.....-mannig, by. in de plantk. twaalfmaal
—vraag, yr. vraag tussehen andere vramannelijk, met twaalf rneeldraden. —pongen. —wal , M. wal tussehen andere of
der, m.iets, h.v. brood, hetweik twaalf pond
tussehen vestingwerken. —wand , M.
weegt ; inzonderh. stnk , waaruit kw's van
tusschenmuur. —week , yr. week tusschen
twaalf pond worden geseboten. —tall, o.
andere. —werk, o. werk tussehen ander
getal twaalf; doziju : Baal mij een twaalftal
werk of in tusschenuren. —werping, vr.
bokkingen. —vingerdarm , m. in de
—werpsel , o. dat rededeel , waardoor
ontleedk. dunne (farm, welke aan den
zielsaandoeningen worden uitgedrukt: Het
regtermond van de 'map; begint en in den
, setaltusseheniverpsels is in alle Mien klein.
omtrek van den bovenbuik ligt. —voud,
- .yolk 9
—wijdte , yr. tusschenruimte.
--woord,
o. (des -s, mrv. -en,) twaalfmaal genomen
vr. woik tusschen twee andere.
hoeveelheid of getal. —voudig, by.
0. woord tusschen andere gesproken.-ssataitwaalfmaal genornen.
jing, vr.--zang , In. gezang , waardoor
eene rede, enz. wordt afgehroken. —zee , *Twaalverhande , —lei , onverb. bv.
beter dan het gebruikelijke twaalfderhande,
vr. zee tusschen twee of meer gewesten of
twaalfderlei , van twaalf soorten , zie
plaatsen. —zetting , yr. —zin , rn.
Mande en Lei.
zindeel , hetwelk andere, vaneen scheidt.
Twaalf, teiw. go al tussehen elf en dertien : Twee, telw. getal tusschen een en drie :
Twee ossen. Om de twee dagen , orn den
Twaalf koeijen. De wet der twaalf tafelen ,
anderen dag. Twee en veertig bonder). Twee
bij de Born. de op 12 elpenheenen tafelen
honderd dukaten. Zijt ye sleehts met u
geschreven wet. Wij gingen er met ons
tweeen? zie Acht. *-, vr. (men. -in,) de
twaalven keen. Orn twaalfuur. l rijf miennaam van bet cijfer : Er stonden drie tweets
ten over twaalf. Tussehen elf en twaalf ;
op. *-, kaart, waarop twee punter) staan :
fig. Tegen twaalf oogen dobbelen , zie
Drie harten twee&i. -armig, by . met twee
flobbelen. Zie Acht. * - , %T. (mrv.
armen. --bak , o. (des -s,) heschuit.
-ven,) de naam van het cijfer : Schriffde
—Ilibastig , by. met twee baser). —beetwaalf eerst. Eene Arabische twaalf (12)
nig , by. met twee beerier': Tweebeenige
bestaat uit twee , eene Ronternsche (X11)
dieren. — blad, o. geslacht van planter),
uit drie figuren. *-, kaars van twaalf in een
die gewoonlijk slcchts twee bladen aan den
pond: Heal een pond twaalven coos- de
stengel hebben.-bladig,b y.met tweebladen.
lantaren. —daagsch , by. van twaalf
-de.by.rangsch.telw.van twee.als: De tweede
dagen. —de g bv. rangsch. telw. van twaalf,
()lag der maand) Nei. Voor de tweede maal
als: De twaaljde (dag der maand) Junij. /
in het kuwelijk trcdcn. —donker,, o. in
Ten twaalide , in de tliaalfdc plaats. *-. 0.
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Twee
sommige streken, seheniering (van avond
of morgen). —draadscla , b y . van twee
draden getwijnd : Tweedraadsch sajet.
garen. *-, van tweedraadseh sajet of garen
vervaardigd Tweedraodsche kousen.
—dra.gt , vr oneenigheid : De godin der
tweedragt. Tweedrayt wider de burfiers
zaaijen. —dra,gtig , (-er, -st,) by. tot
tweedragt geneigd of daaraan overgrgeven :
Tweedraylig /even—dragtigheid yr.
—dragtiglijk bw. -dragtsappel,
m. appel der tweedragt. de appel van Eris.
-dubbel,bv.een slecht en noodeloos woord,
dewiji dubbel, bet denk heeld juister uitdrukt.
Zie Dubbel. --dnizendste , by.
raugsch. teiwoord van twee duizend. o.
twee-duizendste doe) zie Ifitaizendste

dende.-mran,m,(mrv.-triannen,)iti de Row,
gesch. bek !ceder van een amht , hetwelk door
twee personen waargenomen word. —mannig, by. in de plantk.: Tweewannige
planten , planter met twee meeldradert.
—manschap 0. ambt der tweemannen.
—oogig, b y . met twee oogen.
lig, by. met twee peukels geteekend : De
tweepeukelige vlieg, eene snort van St.Jansvlieg. —raderig, bv. met twee
raders : Mestkarren en andere tweeraderige
voertuigen. —regelig, by. van twee
regels : Een tweereyelig vers. —riernig,
by. met twee roeibanken aan elke zijde. -rn,

en Achtste. —Prlia,nde,
lei,on verb. by.vati twee soorten„zieltiand e
en Lei,—gevecht, 0. gevecht tusschen

half man en half vronw: Men geloofde
vroeger,, dat er tweeslaehtige menschen
waren.
van dieren, welke en op het land

twee personen, in bet dagelijksche verkeer
gerneenlijk duel geheeten: De tweeyevechten moesten net geduld worden. —grepig, 1w. tweelettergrepig. —handig
b y . met twee bander) voor twee harden gescbikt. --honderdste, b y . rangscb.
telw. van twee honderd,, 4E, o. twee-honderdste deel, zie Illonderdste en Achtste.
—hoofdig , by. met twee hooMen : Hen
tweehoofdige gedenkpenning. Een tweehoofdige regéringsvorm. —hoornig,
bv, met twee liorens. —jarig, by. dat
twee jaardutirt , of' twee jaar oud is: Tweejarige planter, die eerst het tweede jaar
bloeijen. —klank, m. in de spraakk. een
gelnid , onverschillig nit hoe veel letters bet
bestaat. in hetwelk twee klanken afzonderlijk
gehoord worden , doe') zoo juist verbonden
of zoo naanw aaneenshritende, dat or tusschen
de beide klanken niet de geringste ophouding
te bespeuren is : In de Nederlandsche teal
, ai, an.
zijn tweeklanken aai ,
een, ei, ietr , ij , oei , ooi, ou , —hien.rig, by. win twee Meurer). —ledig , by.
van twee Loden ; fig. dribbelzintrig : Men ken
het tweeledig opvatten.er twee beteekenissen
aan {;even. — lettergrepig, by. van
twee leuergreren. --Licht, o. in sornmige
streken tweedoilker. by. dat
twee lijven heeft—ling,m. en yr. (clec-s,mry.
-en,) een van twee kinderen , welke te samen
van eene moeder gohoren zijn : Merr. A. is
van tweelinqen berallen. Maria is eene
tweeling. als: De tweelingen, een der
sterrenbeelden van den dierettriem , waarin
de zon den 21 Mei komt.-Itingsbroeder,

en in het water lever). snijdend, by.
dat aan weerskanten snijdt:Een twee snijdend
zwaard. —snijdig bv. twecsnijdend.
—spait
y r. oneenigheid, tweedragt.

—rnen zie Twijn , Irwijnen.
—sehillig , b y . met twee schillen.
—slachtig, b y . van twee p;eslachten ,

--spalitig (.er,

-st.)

bv, en bw. twee-

dragtig. —spaltigheid yr. —spaltiglijk 9 bw. —span , o. span van twee
paarden , ezels enz. —spletig, b y . met

twee spleten , dubbel gespleten. -spraak
vr.gesprek tusschen twee personen.- sprong,

tn. plaats, waar zich een weg in twee scheidt.
—staartig , b y. met twee staartert.
—stemmig, b y . van of voor twee stemmen Een tweesternmig gezang. -stippig,
bv. met twee stippen„ — strijd m. twee-

gevecht, zelfstrijd : Ik vond hem in een'
syliabig,
tweestrijd. --- sylbig,
bv. tweegrepig. —tandig, b y . met twee
tanden: Eene tweetandige vork. —tje, o.
(des mrv.-s,) verkieinw.van twee. -tong-

ig (-er, .st,) by. fig. dubbeltorigig, onopregt, valsch. —tongigheed, y r. -urig,
by. van twee R pm —verwig, by. tweekleurig. —vingerig , by. met twee
vingers. —vialkitig. bv. met twee vlakken : De tweerlakkige vlieg , eene Si.Jansvlieg. vleugelig , by. met twee
vlerigels. __.voetig, by. met twee voeten.
—vormig. bv, met twee vormen.-vond,
o (des -g, mrv, -en.) het (label. -voudig
bv. dubbel. —voudigheid , y r. -weg,
m. kruisweg. —werf bw. tweemaal.
—wijverij . y r. staat , w aarin men twee
vrouwen te gelijk heeft ,
bv. in de plantk. tweevoudig vrouwelijk.
—zang, in. sang van twee stemmen , duo,
duet, —zijdig, bv, met twee zijden.
m.-lingsdochter,vr. -iingszoon, m.
, by van of met twee zinnen.
-lingszonnen, y r. mrv.fig.bij dicht. oo--zi ps, bw. fig. op twee wiizen , tweeledig.
gen. -ifingsznster, y r. -maal, bw.twee
keer.-ma,andelijksch,bv.dat omde twee *Twenter, In, (des -s, wry. -s,) in sornmige
streken , can tweejarig dier, verbasterd nit
maanden plaats heeft.—maa,ndig,bv.van
tweewinter, zie Enter.
twee maand. -malig,bv. tweernaal geschie-

Twij
Twijfeil in. (des -s,) gemoedstoestand ,
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di 'lig, in de twintig, d boven 20 en on-der
30 jaar ond. Dat is roar onstwintigen
(mrv. -en,) getal 20 —daagsch , by. van

waarin men gronden nwent te liehberi , om
de waarheid of iiiivoerbaarheid eerier zaak
niet voorzeker voor nitgemaakt le 'louden:
twintig dagen. --duizendste, rangsch.
Bet lijdt geen'
Dat is aan geen'
telw. van twintig duizend. 4-, o. twintigonderhevig.In twiffel staan. of men
duizendste dee" , zie Achtste. —er, m.
iets doen lemand zijn' twffelbenemen.
(des -s, mrv. -s,) iemand van twintig jaar ;
Zonder of Bate?' twijjel, ongetwijfeld ,
lid eerier vergadering van twintig personen ;
zeker. m. (des -s, rnrv. -s, -wren,)
wijn , die twintig jaar out is; wijn van 1820 ;
die twijfelt ; inzouderh die in het sink van
fregat van twintig stukken. —erhande,
godsdienst ofwijshegeerte twijfelt ; fig. gras—erlei 9 onyerb. b y . van twintig soorten.
boter,, die nog eenigen liooismaak heeft vel
—jarig bv. —maal bw. twintig keen.
of bald van een onvolwassen rand; over 'I
—malig, by. twintigmaal herhaald.
algemeen een ding. lietwelk eigenlijk niets
--ponder m. het gene twintig pond
ten yolk is. —aarster yr. -s,) die
weegt, b, v. een brood; stuk, dat kogels van
twijfelt. —achtig, (-er, -st,) hy. en bw.
twintig pond scliiet. —ste, by. rangsch.
aan twijfel onderhevig: Bet is hog. twijfeltelw. van twintig: De twintigste (Bag der
oddly, of zi) er al don niet heen chat,.
maa nd ) April Pe zeven en tivintigste.*-. o.
bw. als iemand. die twijielt : Twiyfelachtigtwintigste dee! . zie Achtste en Derde,
orer lets spreken. —achtigheid , yr.
Ten twintigste . in de twintigste plaats.
— baar ( der, -st.) by, en bw. waaraan
—stehalf, by. negentien en een half.
men twijfelen kan : Het is than: niet twig", o. 8 etai twintig of van twintig: Een
felbaar weer, baarlieid , vr. —en,
twintigtal eitroenpn. —urig , by. van
0. w. met H.. in twijiel zijn, gronden voor
twintig ti n e. —voud
o. twintigmaal
het tegendeel meenen te hebben : Hij tw7).genornen hoeveelheid of getal : Zestig is het
felt nog , of men hem Bien post geven zal.
twintigvond van drie. —voudig, by.
Ann de waarheid van iemands woorden
twintigmaal genomen.
werf bor.
twij felen. Ik twijfel geen oogenblik can law'
twintigmaa I.
goeden u,il , maar wel aan uwe kraehten. Twist, m. (van den -, mrv. -en,) oneenig—ig , (-er, -st,) by . tot twijfelen geneigd.
heid , tweespalt verschil : Er ontstond
—ing , yr. (mrv. -en.) bet twijfelen ;
tusgehen man en vrouw een twist. die ten
onzekerheid. —moedig (-er, -st,) bv. en
laatste op eene echtscheiding Zij
bw. geneigd tot twijfelen.-moedigheid,
kregen twist om eene beitzeli . over een'
yr. hw. , (-ler,
strijkstok. In twist leven. Twist stoken ,
-st,) by vol twijfelinf, en onzekerheid
verweklen. achtig, (-er, -st,) by. en
(-er, -st ) by. twijfelzuchtig. —zinnig,
bw. tot twister) geneigd, t wist gierig. -ach(-er, -st.) by. en bw. dubbelzinnig. —zintigheid , yr. —appel , m. tweedragtsnigheid , yr. bw.
appel. —beelechter, m. —en o. w.
--zucht, yr. zucht of neiginp; om te
met El., twist hebben . in twist zijn : Met
twijfelen. —znehtig (-er, -st,) b y. sterk
iemand of elkander hasten. -er,9 m. (des
tot twijfelen geneigd.
-s, mrr. -s.) —gierig, (-er. -st.) by. en
Twijg, yr. (mre. -en,} font of tel l, van boom
bw. twistziek. —gierigheid vr. twistof strilik inzonderh. wanneer ze. dun en
zucht. gieriglijk , —ig, (-er,
buigzaam , tot rnanclewerk gesehikt is, rijs,
-st,) by. en bw. van eery' twistenden acrd.
teen : De mandemaker heel' eene vim (104
—ing, vr. —maakster, vr., --mabos) twzjg gekockt.-en, onverh. by. van twiig
ker m. —rede yr. rede of gesprek ,
y ervaardigd , teenen : Een twijgen mandje.
waarin over iets getwist wordt ; inzonderh.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
aan de hoogescholen , een getwist, waarin
twijg. —waard , m. rijswaard.
men ter oefening eene geopperde stelling
Tsvijn m. (des -s,) garen , dat van twee of
bestrijdt en verdedigt. —redenaar,, m.
meer draden is te zamen gedraaid : Een
—redenen, o. w. met H., (ik twistreden,
klawen twijn. —der m (des -s, mrv. -s,)
enz. ) aan de hooge holen , disputeren.
die twijnt. —derij yr. (mrv. -en,) het
—scheider, —scheiding, yr.
twijnen ; plaats of inrigting , waar getwijnd
—schrift, o. geschrilt , waarin over iets
word t. -4-draad m. getwijnd garen.
getwist worth. --stoker, in. —stook_.en, b. w. erikele draden ineen
ster,, yr. --,verwekker,, m. —verdraaijen : Garen twijnen. er, m. (des -s,
wekking, vr. —verwelister , yr.
snrv. -s.) die twijnt. —garen o. getwijnd
—vol, (-ler, -st,) by. twistachtig. -vuur,
o. fig. twist. , by. sterk tot twisten
garen, twijn. —molen m. —ster, yr.
(mrv. -s.) —oriel, o.
geneigd. —zucht, yr. zucht tot twisten.
—zuchlig , (-er, -st,) by. twistziek
Twintig, bep. telw. tweemaal ties: Twintwistgicrig.
tig paarden. Zij is tusschen de twintig en
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de cen en twintigste letter des alphabets
en de vijfde . der klinkers. Zij heeft een'
lane en en Brie korte klanken. 1.) Dc lame
kiank is de gerekte alphabetische: Uur,,
urea, schuwen, geltuwd, ulevelletje. 2.)
De kart-kiank is a.) zacht-kort, d. i.
de lange rz verkort, die slechts dan in echt
Nederiandsche woorden voorkomt, wanneer
de zt den klemtoon mist, als: 1 k heb het u
reeds meermalen gezegd ; dock inzonderheid
in basterden of in Nederlandsehe wooden net
basterdaitgangen, in welke zij den klemtoon
niet heeft, als: Curator, jurist, publiek ,
bureau ; b.) hel-kort, voor een' medeklinker
in de zelfde lettergreep behalve r (en u , die
siechts overgangsletter is,) als: Schub , mud,
duf , stug , yeluk , yesmuld, lummel,
kunst , huppelen , rusten, Zutphen : bet is
de verkorte klankder eu; c.) dof-kort, enkel
voor de r, waar velen haar evenuel ten
onregte als de hel-korte uitspreken , als :
Burger, turf , wurm, Turk, (irk. Deze
kiank is gelijk aan dien van de Hoogdnitsche
o en kennen, of aan de verkorte Fransche eu
in bonheur, peur.
ILT,pers. vnw. 3. en 4. nv. van gij 1k zei het u
gisteren. Hij zag u niet. Zie ook Je en Jou.
trchtend m. (des -s, mrv. -en.) ochtend ,
de vroege morgen; morgen, Ochtend wordt
beurt, vr.
thans bet meest gebruikt„,
–bezoek o. –dauw, m. -dienst
yr. –drank , m. –drop, me –gebed , o. –gewaad o. –glans, in.

–groet, m. –hemel, m. –japon,
m. —jas m. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van uchtend. lkim yr.
vosterkim. –koelte , yr. –krieken ,
0. --licht, o. –lucht vr. –jnaal,
o. –melk yr. –nuts, y r. –newel,
m. -preék, yr. -schuit yr. -slaap,
–stond m. –uur, o. –wandeling , yr. –werk , o. –wind , tn.
–zweet, o.
—wont vr. –zon

*Li, een tweeklank van middelbare lengte ,
welke nit den kiank der dof-korte u en dien
van de verkorte alphabetische piment,
tiran) bestaat.
m. (van den -, etre. -jen,) naam eerier
bekende soort van look : Men heeft roode en
witte uijen. Men at gestoofde uijen ; fig.
gerneenz. boerterij, fopperij, jokkernij: Dat
was weder een van zijne gewone uijen. -je,
--jebed,
in. van den -, mrv.

–ieblad , O. –jeloof, 0.-jeperk,
o. –jeplant, yr.

in. (des -s, airy. -s.) eigenlijk de tepel
van zoogdieren : Deze koe heeft pokken aan
den uij er. in bet gehrtlik rneestal de
melkvaten der zoogdieren , in vele streken
odic) onder den naam van yier bekeud : De

voile uijer. —pok yr. pok aan den uijer:
De uijerpokken hebben aanleiding tot de
koepokinenting gegeven. —spleet, yr.
spleet of berst in den uijer. —tje , o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van uijer.
yr. —zweer, vr.
Lijesalade y r. uijen als salade gehrtlik t.
–sans , vr. –schil vv.
–sift, --slaad, vr. uijesalade. –soep,
vr.
o.
m. (des -s, firm een bekende roofvogel , die , wegens zijn gehuil aldus ge.
noercid, enkel des unfits uitvliegt, en het
daglicht selinwt: Het gebeurt hoogst zelden,
dat men bij day een' nil ziet. Sprw. Elk
meent ofwaant zijn' uil een yolk te zijn,
ieder is met het zyrie ingenomen ; fig. lichtschuw mensch Ilij is een regte in de
scheepvaart: Een' nil vangen, overstaag
vallen.*-, in de natuurl. gesehied., zie
tj e. –ebek , m. –eklaauw, m.
–ekop , m. –enest, o.
yr. —enspiegel, m. fig.gurt , spreeuw,
spotter, spotvogel ,grappemaker. — epoot,
m. –estaart, m. --ever, vr.
–evleugel. In. –evlugt , yr. vlugt
van een' uil ; fig. schemeravond, tijd wanneer
de uijen beginnen te vliegen schernering :
fk ben in de uilerluyt even aan uw huis
yeweest.
skop , m. uilekop ; fig. nitskuiken. stkuliken , o. fig. dommerik ,

botterik , zot. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van oil; fig. Een uiltje vangen,
knappen , can dutje doen, een middagslaapje Heinen ° Nom. *-, in de natuurl. geschiedenis, nachtvlinder.
Lit, yours. dat eerie ruimte of plaats te kennen

geeft.buiten welker orntrek zich iets bevindt,
plaats heeft of p,eraakt,tegenstell.van inals: is
uw varier uit de stall? Zijt ge reeds zoo
vroeg nit het bed? (lit de stall gaan,de stad
verlaten , zieh op reis begeven. Van schrik
liet ik het ylas nit de hand vallen. Hoe laat
is ewe zuster uit de kerk gekomen? De
meeste van die waren ontvangen wij uit
Parijs, sleehts weinige uit Londen. Uit de
school klappen , verklappen wat in de school
voorvalt ; fig. zie School. Poor iemand
nit den wes3 gaan, voor hem ter zijde treden opdat hij zijn' ueg ongehinderd kunite
vervolgen ; fig. iernand vermijden ; ook : voor
iernand onderdoen. Bij is nooit nit tnijn

ooy, ik hood hem gestadig in het oog , in bet
gezigt. net branders van paaschvuren raakt
hoe longer hoe meer uit het yebruik. De
wijde monwen der dames zijn, weer uit de
mode yekornen. Gn nit mijne ooyen, nit
mijn yezigt, verlaat mijne tegeilwoordigheld. remand nit het licht gaan, hem v erder
bet licht niet benernen. lemand uit het ooy
of uit het yezigt verliezen ophouden heni
te zien; fig. Gij tnoet niet nit het oog
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veriiezen , (d. gij moet bedenken ,) dal er
*ware kosten mede gemoeid zijn. Sprw.
Uit het Dog, nit het hart, hetgene men Ilia
meer ziet , wordt al zeer ligt vergeten. *-, ter
aanduiding van datgene, wat de aanleiding of
oorsprong van jets is: Uit liefde voor de
schilderkunst offerde hij de schoonste
vooruitzigten op. Zijn gedrag sproot enkel
nitwraakvoort.Uit gebrek aan geld moest hij
zijn plan opgeven. Uit gehoorzaamheid can
mijne moeder zag ik van mijn voornemen
of. Uit achting voor zijne nicht bleet hij te
Parijs, d. i. de achting , welke hij !mar
toedroeg , bewoog hem, om Parijs niet te
verlaten. *-, ter aanduiding van de stof.
waarvan Tots gemaakt is, gelijk ook van de
deelen, welke jets samenstellen: fit niets
wordt niets.Het sieraad werd nit het zniverste good vervaardigd. Die lamp bestaat
enkel uit ijzer. De mensch besioat uit ziel
en ligehaum. (lit hoe veel schepen zal de
vloot bestaan , die naar de illiddellandsche
Zee ender zeil gaat? 4C. ter aanduiding van
datgene, hetwelk jets te onzer kennis brcngt:
Ik weet het uit ondervinding, uit hooren
seggen. 1k zie uit den brief van uwe zuster, dat mijn neef getrouwd is en de
volgende week naar Oost-Indic vertrekt.
Wij vernamen gisteren nit de courant , dat
de Heer Brein overleden is. Spew. Uit den
klaauw heat men den leeuw, , nit cell,
enkelen trek kan men tot iemands geaardbaud beshriten.*-, voor een ding , can welks
omvang men j ets onttrekt: Uit een gins
drinken. arm is nit het lid. Een'
Vogel uit den boom schieten. De kat uit den
boom kijken, zie Rat. Uit het Fransch
in het Nederlandsch overzetten , vertalen ,
overbrengen vertolken. *-, voor een ding,
binnen welks omvang jets plaats heelt: Uit
het bed kijken. Men schriift nit Berlijn
dat de vrede gesloten is. De opregtheid
spreekt uit haar' mond. Uit elle smut
schreettwen. Goed uit zijne oogen zien. 1k
zeg het nit grond tnijns karten. a-, in
samenstelling met werkwoorden, wanneer
het altijd scheidbaar is , laten zich de beteekenissen tot de volgende brengen ; 1.) een
brengen !mitten den omtrek van jets, als:
Vitdrijven, uitiagen ; II.) door wegneming
binnen den orntrek van lets eene groote
ruimte maken, als: Uitbaggeren ,uitboren,
nitdiepen ; III.) eene voltooijing , als: een
eindigen met lets, als : Uitbidden, nitbiechten. Zie de samengestelde woorden. — Soms
komt het verbonden met huipwoorden en
eenige andere voor, waarbij het eigenlijke,
hetzij in den bedrijvenden of in den lijdenden
vorm, of een ander woord is uitgelaten ,
vooral in de omgangstaal , als: Het ruur is
nit (uitgegaan. uitgedoofd). De kerk is nit
(uitgegaan, geeindigd). &due zus:er is nit
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(uitgegaan , uitgcredeu). De tijd is nit

(uitgeloopen). Het is nit (gedaan) met hem.
W anneer zich de koorts verheft , dan is het
nit met den zieke. Zijn rijk is uit. De flesch
is uit (uitgedronken, geledigd). Lie ook

durven, tit hebben, lUithelpen,
lUitk unnen rithaten t Untoget". ITitwillen, ITitzijn
Voor het werkwoord
wezen.
gebeurt het soms wel , dat uit, even als de
andere scheidliare voorzetsels, door een
tusschenkomend woord daarvan wordt verwijderd , als: Zoo hij van daag nit moet
gaan. Soms staat te vJor het woord , dat
coders door nit geregeerd war*, h. v. Ten
nagels (de nagels) nitzweren. ,
o. w. met H., bet aaijen eindigen Hebt gij
haast uitgeaaid? —adetnen o. w. met
El., den adem uitdrijven: Wij ademen gestadig in en nit..., met ademen eindigen. -,
b. w. met den adem van zich geven: Den
laatsten snik uitademen. —ademing,
yr. –asent en, zie Litadeenen.
–aseining, yr. babbelen , b. w.
babbelende rnededeelen of openbaren.*-, o.
w_ met H , eindigen met babbelen : Hebt gij
don nimmer uitgebabbeld ? —bafien
zie Litblaften. ----baggeren, b.
w. haggerende ontledigen: Alen wil deze
gracht uitbnggeren. *-, haggerende wegnemen : Den moeder nitbog,geren. o. w. met
H., met baggeren eindigen. —bakenen
b. w. afbakenen. 4-, o. w. met H., het
1,akenen eindigen. —bakening , yr.
—bakeren, o. w. met met hakeren
eindigen. —bakken, ongel. b. w. toereimet H., het bakken
kend bakken. *-, o.
cindigen: De man heeft uitgebakken.
—balderen , zie lUitbulderen.
—balien , b. w. met eene balie uitscheppen : Gij meet dat water laten uitbalien.
met balien ledigen : De regenbak werd
gisteren uitgebalied. —baiken , b. w.
door halken openbaren: De ezel balkte op
het zien eener Dude kennis zijne blijdschap
nit a-, 0. W. met EL, met bakken eindigen,
balsemen, o. w. met H., met balsemen
eindigen. han.keteren o. w. met H.,
het hanketeren eindigen. --banners,
ongel. b. w. in bailingsehap zenden:
weed het land nitgebannen. —banning,
yr. —barbieren , o. w. met H., met
barbieren eindigen: flij heeft uitgebarbierd,
hij barbiert niet meer. —barsten, zie
Vitbersten. –barsting vie ritbersting. –bassen zie
fen. –bazelen o. w, met H., met
bazelen eindigen. —bazuinen , b. w. met
bazuingeschal aankondigen : Die tijding werd
door de geheele stad nitgeboznind ; fig. op
eene luidruchtige wijze bekend maken : Zen'
eigcn' lof uitbazninen. –bedelen, o.
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w. met IL, met bedelen eindigen. —beet"
den, b. w. afbeelden. —beelding yr.
(mrv. -en,) —beelidsel 0. (des -s, mrv.
-s,)arbeeldse1.—beitellen, b. w. met een'
beitel vervaardigen , inzonderh. van een'
beeldhouwer, met den beitel uithollen.
—beiteling, yr. —bekeren , b. w.
met bekers ledigen. o. w. met El., met
bekeren eindigen. —bellen , b. w. met
gebel uitroepen of bekend makers.'-, o. w. met
H., met belten eindigen. -bengelen,b. w.
met hengelen openbaren.*-, o. w. met H.,met
bengelen eindigen. —bergen, ongel. b. w.
buiten 'shuis bergen. —bersten ongel.
w. met Z., als uit een' borst te voorschijn
komen ; fig. Het moet eindelijk uitbersten
de zaak moet zich eindelijk openbaren. *-,
van een' wind, die zich plotseling verheft
De wind borst met rreeselijk geweld op de
oote waterers nit; fig. zich als na eene
langdurige gisting of smeuling openbaren :
Eindelijk borst het oproer nit , des Konings
toorn nit. 41.-, van personen , (he am) hevige
fang onderdrukte aandocningen ten alaatste
den rnimen tengel vieren : Zij borst nit in
toortt , in woede , in tranen , in lagchen.
—bersting, y r. (mrv. -en.) het uitberst , inzonderh. van (b en' volkaan , die vuur
begint te spuwen Bij eene nithersting van
Glen Vesuvius. —bescheiden ongel.
1). w. nit het huis ergens beseheiden.—bessen , 0. w. met H., met bessen eindigen.
—besteden b. w. buiten het huis
besteden ; aangenomen va erk hetzij geheel
of ten deck , aan anderen overdoen. —besteding , yr. —bestellen 1). w.
buiten bet huis ergens bestellen : Uw brar
is teyen elf uttr uitbestelcl. — betalen,
b. W. bet te hetalene uittellen of nitreiken:
De pensioenen werden rroeger soars niet
op den ttjd uitbetaald. —betater, m.
—betaling yr. —betten, b. w.
bettende 2uiveren: Eerie wonde uitbetten..
bettende wegnetuen: De otter moet uitgebet worden. —beugelen , o. w met H.,
het beugelen eindigen. —beutien , b. w.
beukend nitdrijven. o. w. met H., het
beuken eindigen. —beulen, o. w. met
11, het beulen eindigen. —bettren b. w.
nit eene ruimte beuren , Muffler) : Beta het
—beuzelen o.
kind de krib eens
w. met Il., het ben4elen eindigen: Hebt
haast uitgebeuzeld? —bibberen o. w.
met H. , met bibberen eindigen : Zij heeft
uitgebibberd. —bidden onyel. b. w. ten
cinde toe bidden : Heeft de kleine het Ooze
Vader nitgebeden? o. w. met H., met
hidden eindigen, zijn gebed ten einde bidden:
Zij heeft nog niet nitgebeden. —biechten b. w. tot bet einde toe Neaten. *-, o.
w. met H., alles ophiechten of openbaren ;
het bieehlen eindigen. bieden, one/.
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o. w. met H., met bieden ophouden : Nu heir
ik uityeboden , dewijl nrijn last niet herder
gait. —bijten ongel. b. w. al hijtendc
nit erne ruimte brengen: Eete tand Ititbijten
fig. door bijtmiddelen verdrijven: Dat poeijer
moet dienen , om het wilde vteeselt uit
te bijten. o. w. met Z., door het cent of
andere bijtende middel zijne kleur verliezen :
De moat° van mijte jas is door dat seherpe
vocht gelteel uitgebeten. Die roehten zullen
uitbijten. -bijten, gel. b. w. door bet Bakken van bijten losmaken: Een seltip vitbijten.
—bi j ter, m.,—bijtster, yr. fig. die een'
ander met norschheid bejegent. --blkkelen 0. w . met H., bet hikkeien ten einde
brengen : flebben die kinderen nog net
gebikkeld ? —bikken ' kw. al bikkende
uithollen : Een' muur uitbikken, om hem
op nieuw te vuegen.—billjarten b. en o.
w. met H., ten cinde biljarten : Wij witlen
doze partij eerst maar uitbiljarten.
w.
heeft uitgebiljart. —biljeteren
buiten bet huis biljeteren. —bitten , b.
billend o, w. met H., met
billen eindigen. —binden °riga. b. w.
bij papiermak. tot riemen of pakken inaken :

floe veel rient heeft de pakker nog uit te
bidden ? —bindsel o. zwaar g-rof papier,
hetwelk tot het nitbinden wordt p;ebruikt :

11001 Brij een poor vet nitbindsel. —biz -

zen,

0. w. riot II.. eindigen of ophouden met
bizzen. —blalren , b. w. Malfende uiten
De bond blafte zijne vreugde nit, torn hij

no zoo reel doyen zijn , meeshr wedrzag.
- blaren,b. w. blarend o. w. met
II., met Waren eindigen.—blaten , Ii. ws
blatend uiten. *-, o. w. met R., bet blaten
eindigen. —blazen ongel. blazende nit
jets drijven: Maas die vedren het venster tat.
Den laatsten adent uitblazen , den pest.
geven , sterven , overlijden. door Mazen
'Alin: Men bluast eijeren ItitoNamicer men
aan bride cinder eene opening maakt , your
eene van welke men then mond set en al blazende den inhoud er nit drift.
blazende
afkondigen : Die hooye feestdag wertt ran
de tilde des tenyels uityeblazen.
door
blazen doen nitgaan : Zij blies de lamp , de

kaars , het licht nit; Zen levenslicht
werd te vroey uityeblazen. * -, op cen
blaasspeel t nig : Ileeft de trompetter het sinkje
blazen eindigen: Het oryel keep nog niet uityeblazen.
lice, de trompetter reds uitgeblazen? De
wind heeft tritgeblazen ; fig. van vermoeide
paarden menschen , enz. adem scheppen;

Eerst moet ik een weinig uitblazen. —bla-

zing,

yr. —bleeken w. Weekend
verdrijven : Zou de zon heden die vlekkea
uilbleekett? *-, met H., ophouden met Meeken : Willis heeft nitgebleekt, hij hleekt
Hid mcer,, heels dc blcekerij later, varen.
120
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—11,11Ufster,, yr. die te tang uitblijft.
—blijven s onset. o. w. met Z., wegblijyen , niet komen of aankomen: De spoortrein,
die om tien uur moest aankomen, is van
daag uitgebleven. De beschuldigde is reeds
voor de tweede maal uitgebleven. Zijne
koorts is gisteren uitgebleven ; fig. weggelaten worden : Op de dertiende bladzijde is een
regel uitgebleven. *-, verzuimen op zijn' tijd
te komen : Gij zijt weder seer tang uitgebleven. Is dat weer uitblijven In den
halves tijd kondt gij die boodschop gedaan
hebben ; fig. Ik zal niet uitblijven , ik zal
niet nalaten te komen. De straf zal niet
uitbliiven , zij zal voorzeker komen. niet
aangetrokken worden : Uw nieuwe jas mag
van daag niet uitblijven, dewial het regent.
-blijver,s m. die te lang uitblijft. -biliving,vr.-bliksemenonpers. w.metH.,
cindigen met bliksemen : Het heeft nog niet
uitgebliksemd. *-, b. w. fig. « Den Vaticanschen vloek uitbliksemen. --blinken,
angel. o. w. met H., met een' bijzonderen
glans blinken: Die steen blonk uit boven
alle andere , blonk het sterkst; Ilij blonk
in moed boven al zijne tijdgenooten uit , hij
overtrof hen in moed.11are schoon held blinkt
aanmerkelijk Boren die van hare iongere
zuster bloeden, o. w. met H.,
alle bloed verliezen : Laat de wond niet
bloeden. Bet kali rnoet uitbloeden. *-,
ophouden met bloeden. —bloeijen s o.
w. met H., ophouden te bloeijen : Gij komt
veel te last, mijne fraaiste tulpen hebben
reeds voor lang uitgebloeid. Brent' de potten
met de uitgebloeide rozen in den tuin. Het
gebruik bij dit en eenige andere woorden is in
strijd met den regel , dat verledene deelwoorden van met hebben vervoegde onzijdige
werkwoorden niet als adjectieveri kunnen
gebezigd worden. Het is als zeide men: Eene
uitgebloeid hebbende roos.-lbdoesemen,
43. w. met H.. ophouden te bloesernen.
—blussehen , b. w. doen uitgaan , doen
ophouden te branden : Een vuur ultblusschen ; inzonderh. uitdooven doen verdwijnen : remands moed uitblusschen, hem den
moed doen verliezen , hem den moed benemen. Het vuur der begeerltjkheden nitblusschen. lenzands leven uitblusschen ,
hem van bet 'even berooven.
nseg, w. met
yr. —bobijnen, —bio.
H., met bobijnen ophouden. —boenen
b. w. door boenen binnen den omtrek van
lets het vuil wegnemen : Boen die ton eens
ter deeg uit. *-, door boenen buiten den
omtrek van lets brengen , doch enkel fig.
gemeenz. in: iemand het huis uitboenen , d.
i. hem uit bet buffs jagen. o. w. met H.,
met boenen eindigen: Hebt gij dan nooit
uitgeboend? —boeren o. w. met H.,
hat boeren cr aan geven: De Beer R. had
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weldra uitgeboerd.—boeten, o. w. met II.
met het boeten eindigen : .Hij heeft reeds
voor tang uttgeboet. —boetseren, b. w.
boetserende afbeelden. o. w. met H.. met
het boetseren eindigen. —boezemen
b. w. uit den boezem voortbrengen Zucht
op zucht ultboezemen ; ui ten , ui tbrengen , openbaren: Zij boezemde hare smart
nit. —boezeming, vr. (mrv. -en,) het
uitboezemen het uitgeboezemde. —bolsteren , b. w. uit de bolsters doen . o.
w. met H., met bolsterer cindigen. —bornmen, o. w. met H., met bommen eindigen
of ophouden. —bonken, b. w. bonkend
uitdrijven ; Hij bonkte den schavuit ae deur
o. w. met H., met bonken eindigen.
—boodsehappen, o. w. met H., met
boodschappen eindigen of ophouden.
men, b.w.(een vaartuig) boomend uitbrengen. —boorden, 0. w. met H , met
boorden eindigen. —bootsen , b. w. door
nabootsing afbeelden. —bootseren , zie
ITitboetseren. —bootsing, yr.
—borduren, b. w. door borduren
afbeeiden. o. w. met H , met borduren
eindigen: Hebt ge dan nooit uitgeborduurd?
—boren, b. w. borend of met eene boor
uithollen : De naaf van dit rad is niet
genoeg uitgeboord. 4-, borende of met eene
boor liaar buiten brengen : Hebt gij de spon
uitgeboord?
o. w. met H., het boren
eindigen: Wij hadden reeds voor den midw. op borg
day uitgeboord. —borgen
geven : Hij borgt al te veel nit. door al te
veel op borg te nemen iemand van het zijne
berooven : De baron heeft mij geheel uitgeborgd.*-, o. w. met H., met horgen eindigen
of ophouden Hij heeft uitgeboryd. —boring, yr. bet uitboren. —borrelen s
b. w. gemeenz. al borrelende ledigen : hebben
zij de gansche fiesch uitgeborreld? *-, o.
w. met Z., al borrelende te voorschijn komen:
op verscheidene plaatsen borrelt het water
nit. —borreling , yr. —borstelen
b. w. met eel,' borstel reinigen: Borstel mijzz'
jas en mijne broek nit; fig. remand den
mantel uitborstelen, d. 1. [win duchtig de
waarheid zeggen. —borsteling yr.
—botsen
w. met eene hots naar
buiten o. w. met Z.,met eene hots
uitvallen : llij is dezen inorgen den wagers
uitgebotst en heeft zijn' arm nit het lid
gevallen. —botten o. w. met II., knoppen krijgen , de botten ontwikkelen : Dat
struikje begint reeds nit te botten; fig. als
puisten te voorschijn komen : De pokken
beginnen reeds nit te botten. —bottings
yr. —bouwen , b. w. al bouwende uit
lets brengen : De aardappels nitbonwen.*-,
al bouwende uitputten , van landerijen : Al
de akkers waren uitgebouwd , toen mijn
neef de boerderij aanvaardde. 4!-, al
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bonw ende uitbreiden of vergrooteu : Die
stad is sedert mijne kindschheid aanmerke,
lijk uitgebouwd. Hij liet verledenjaar zijn
huis uitbouwen. o. met_H., met het
bouwen ophouden : Die man heeft al lang
uitgebouwd. —bouwing, yr. -braak,
yr. bet uitbreken (tilt eene gevangenis) : K.
redde rich door uitbraok.*-, hetgene nit jets
gebroken is. —braaksel, o. het uitgebraakte,fig. Tot zijn eigen nitbraaksel terug
keeren , d. nemen wat men vroeger afwees
of versmaadde. --braden, ongel. b. w.
door braden nitdrogen : Gij hebt het vleesch
te veel uitgebraden. *-, door braden van
waterdeelen , enz. zuiveren : Men braadt
spek , olie, toter , enz. uit; fig. De
toter uitbraden, zijne gasten voortreffelijk ontlialen. —brabbelen, o. w. met
El., met brabbelen eiraligen. —braken ,
b. w. al brakende nitwerpen : hij braadt
alles nit, wet hij eet ; fig. Bet is orn het
hart uit, te broken. —braking , yr.
—branden, b. w. door branden uithollen:
Boomen uitbranden.*-, door y our zuiveren:
Men brandt gouden boordsel , pijpen , ens.
nit ; fig. gemeenz. Uitgebrand zijn , door
geneesmidde!en genezen van eerie
ziekte , door heete middelen , enz. genezen.
, 0. w. met Z., door y our uitgehold worden :
Bet geheele huis brandde uit , d. i. al , mat
brandbaar was , nerd er door het your
verteerd. o. w. met H., ten einde branden.
—brander m. fig. gemeenz. scherpe
berisping : Hij kreeg een' uitbrander , want.ace hij vooreerst nog wel Jenken zal.
—branding , yr. —brassen o. w.
met H., ophouden te brassen Beeft hij
eindelijk uitgebrast ? —breiden , h. w.
uiteen doen : De vogel breidt zijne vleugels
uit. De armen uitbreiden , om ienzand te
onatelzen. Zeit uitbreiden , een , grooter'
omvang verkrijgen , als : De boom breidt
zich sneer en ?neer uit ; fig. talrijk worden :
Dat ;eslacht beef( zich weinig uitgebreid.
grouter maken :
'Lie
De boom breidt zijne tak ken nit. *-, door
breed vuerige onht, k keling ornsehrijyen :
Tlians geef ik slechts eene schets , die ik
later zal uibreiden ; fig. Eene daad uitbreiden , er grooten opliel van makere, Iemands
lof uitbreiden , akin yerkondigen .—breider , rn. (des s, Inn.. -s.) —breiding
vr. (wry. -en,) het uitbreiden ; breedere erklaring of ontwikkelitig. —breidster,
yr. (mrv. -s,) die uitbreidt. —breijen
o. w. met H., in het breijen meer uitleyeren
clan bet scheen te sullen doen Dit katoen
breidt goed uit. --breken ongel. b. w.
brekende uitnemen : Ben' tand uitbreken.
De tanden uit eene zaag , ens. uitbreken.
Eene slang de gifttanden uitbreken ; fig.
Tijd uitbreken, hem aan den drang der

bezigheden ontrukken. Kurd gij nwrgen
niet een uurt j en uitbreken ? *-, brekende
ledigen : Ben vertrek uitbreken, d, i. bet gene er in vastgetimmerd is, wegbreken. *-., o.
w. met Z., te voorschijn dringen : Het angstzweet beak Item uit. De vlam brak reeds
van alle kanten uit. De knoppen der boomers
beginnen reeds nit te breken. 'P ... uit eene
gevangenis, enz. breken : De dief is nagebroken ; fig. zie Illommel. *-, openbaar
of ruchtbaar worden : Eindelijk brak die
schelmerij uit. —breking,vr.-brengen , onreg. b. w. buiten den omtrek van
lets brengen : Men bracht hem de poort uit.
41-, uiten , voor den dag brengen: Men brengt
zijne stem , zijn gevoelen nit. *-, ontdekken , openbaar maken, yerklappen : Wie
heeft dat uitgebracht ?—brenger , m.
die uitbrengt of verklapt. —brenging,
yr. —brengster , y r. —brillen, o.
w. met H., eindigen met brillen. -broddelen , o. w. met H., met broddelen eindigen.
—broeden, 1). w. door broeding doen
uitkomen : De vogelen broeden eijeren ,
jongen nit. *-, op eerie door kunst verwarmde
ploats planter kweeken , doen uitkomen of
groojen. In deze beteekenis verdient nitbroeijen de Yoorkeur,, want men heeft
broeibakken en geene broedbakken.*-, o. w.
met H., ophouden te broeden.-broeding,
yr. —broedsel , o. broedsel. —broel-

jen ,

b. en o. w. met II., zie Iiitbroe-

den. *-, b. w. met beet water reinigen : fa
al dat vaatwerk reeds uitgebroeid ?
—broeijing , yr. —brokkelen 9 o.
w. met Z., door het uitvallen van brokkels
geschonden worden : De muur brokkelt op
vele plaatsen uit. —brommen, b. w.

brommend of snoevend uiten of verkondigen :
Zijn' eigen lof uitbrommen. *-, o. W. met
H., ophouden te bromnien. —brommer ,
m.—bromming, yr. —bromster 9
yr. —bronzen , o. • w. met H., het
bronzen eindigen. —bralijen , b. w.

buiten den omtrek van lets bruijen: lemand
de deur uitbruijen. —bruisen, o. w. met
Z.. brnisend uitloopen. *-, met El., ophouden
to bruises. —brullen , b. w. brullend
uiten : Bij brulde zijne ontevredenheid uit.
*-,o. w.met H „ophondente bru I len.-b uigen,
angel. b.w.bui tetmaarts buigen:Buig het lood
een weinig uit.* •, o. w.met Z., buitenwaarts
gehogen worden : De plank baigt uit. -butjen,onpers.w.ophouden te buijen:Eindelijkheeft het eens uitgebuid. —builen , b. w.
door den bull van zemelen bevrijden. 9'-,o.w.
met H., ophouden te buiten. -buitelen, o.
w. met Z., buitelend nit jets geraken, *-, in et
El., ophouden te buitelen. —bulderen,
b. w. al bulderende aankondigen:liet gesehut
buldert de geboorte eener prinses urit.*-, op
con' bulderenden Loon uiten : Hij bulderde
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woedend zijne bevelen *-, o. w. met H.,
ophouden te bulderen: Laat hem eerst
uitbulderen ! —bulken , b. w. bulkende
o, w. met H., ophouden te 'Aitken.
---bandit;, (-er, -st,) bv. en hw. ongewoon,
bnitensporig: Iemand uitbundigen lof toezwaaijen. —bundigheid yr. —buuliw. —buurt, yr. uiterbuurt.
—cijferen, b. w. (met eijfers) uitrekeneri:
1k zal het even uitcyeren ; fig. Ilebt get nog
Ida haast uitgecifferd? ; schrander
overleggen of verzinnen : Wie heeft dot zoo
wetjes uitgecifferd? -, o. w. met H.,
eindigen met cijieren. —cijfering, yr.
daagbrief, nit da8ingshrier.
—daagster, yr. —dagen , b. w.
uittarten , uiteischen , tot cell' wed- of kampstrijd vragen : Ik daagde hem uit , dock het
onibrak hem aan den vereischten moed.
—daging y e. (wee. -en,) bet uitdagen ;
isitdagingsbrief: zijne uitdaging, luidde
adus. —dagings brief, in. brief,
waarin icinand wordt uitgedaagd. - dalen,
0. w. met Z., dalend buiten den omtrek van
jets geraken. —dammen , b. w. in bet
damspel , (eene partij) ten cinde brengen. *-,
o. w. met H., ophouden of eindigen met dammen. —dampen , o. w. met Z., in damp
vervliegen : Het vocht is uitgedampt. Loot
die /tenant eerst uitdampen. 4E-, met H.,
ophouden te dampen. --damping, yr.
—danken o. w. bet danken eindigen. —dansen b. w. ten einde toe
dansen. *-, o. w. met Z., dansende buiten
den omtrek van jets geraken : De kamer
uitdansen. met H., met bet dansen
ophouden. —dartelen o. w. met H.,
ophouden te clan teten. —danyven,onpers.
w. met H., ophouden met dauwen: _Het heeft
uitgedauwd. — daveren o. w. met H.,
ophouden te daveren. —deelen b. w,
deelswijze aan anderen toevoegen : Brood en
geld uitdeelen. Llet avondmaal nitdeelen ,
cl i, bet avondmaal hedienen. *-, 0. W. met
ophouden met deelen, --Heeler, rn.
—deeling , vr. (mrv. -en,) bet iiitdeelen
het uitgedeelde-: Wathebt ge van de laats'e
uitdeeling ontvangen? —deelster, vr.
—dekken, o. w. met H.. ophouden te
dekken : De man heeft uitgedel . t. —delgen, b. w. tot het chide toe verdelgen Dat
geslacht is sedert eeuwen uitgedelgd ; fig.
Eene schuld uitdelgen. —delger, rn.
-(des -s, nay , -s.) delging , yr. - delgster,, yr. (mrv. -s.) —del ven ongel. b.
w. delvende ontledigen: De vaart wordt
nitgedolven. 4,-, al delvende te voorschijn
doen korner), opdelven. —delving, vr.
(mrv. -en.) denken onreg. b. w.
denkende uitvinden , verzinnen: Leugens
tatdenken. Wie zou die leugen uitgedacht
liebbeit7—deuken, w, door dcuken
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naar buiten schenden , beschadigen Wet is
die trommel uitgedeukt. —deunen O.
AV. met H., ophouden te deunen. - dichten,
o. w. met H., ophouden te dichten. —dienen , b. w. ten cinde toe dienen : Hij heeft
zijn' tijd , zijnekerjaren uitgediencl.*-, o.
w. met H., zoo lang dienen, tot men bet einde
van zijne dienst bereikt,tot men weggezonden
wordt, of met meer dienen kan , zie ook
-uitgediend ; fig. Die rok heeft uitgediend , is onbruikbaar geworden.-diepen,
b. w. door uitneming dieper maken : Eene
sloot uitdiepen. —dieping 5 vr. - dijen,
0. w. met Z., dijen, zich uitzetten Dat
vleesck dijt in 't koken nit. —dijgen
ongel. o. w. met Z., zie Ifildejen. —dijging , vr. —dijing yr. —dijken, o.
w. met H., bet dijken eindigen. —dobbelen , o. w. met H., ophouden te dobbelen.
—doen, onreg. b. w. uittrekken , afleggen : Doe uwe laarzen, uw' rok uit. *-,
uitschrappen , uitwisschen, doordoen: Een'
post in ztjn boek:uitdoen. Plakl.en uitdoen,
uitblussehen : Doe het licht ult.
uitzetten , op rerite zetten : Geld uitdoen.
o. w. met H., ophouden to
dollen —dompen , b. w. met cm'
domper uitdoen. —donderen onpers.
w. met H., ophouden te donderen : Het had
reeds lang uitgedonderd.*-, b. w. gemeen ,
uitwerpen : Iemand de deur uitdonderen.
*-, met eerie donderende stem uiten. - dooven, b. w, in een' doofpot , enz. doen
uitgaan: Hoe veel kolen hebt gij van daag
uitgedoofd? ; fig. doen ophouden : Zulk
eene behandeling moet al zijn , ijver
uitdooren. *-, o. w. met Z., nitgedoofd
worden , eigenl, en fig. : De koken dooven
uit. Zijn lust tot de studie is geheel uitgedoofd. dooving vr. —doppen , b.
w. Mt den dop halen: Kunt gij die boonen
nog uitdoppen ? —dorschen, b. w.
dorschend nit de aren , enz, te vonrschijn
brengen ; (aren , enz.) (lorschen , om bet zaad,
enz. er uit te krijgen. *-, o. w. met 11., bet
dorsehen eindigen. —dossen b. w. met
kiceding nitrusten ; kleeden : Prachtig

uitgedost. —dossing , yr. -douwen,
1). w, douwende naar buiten brengen : Men

douwde hem de homer —douwing
yr. —draagster,, y r. vrouw,, die in
gebruikte meubelen, kleederen , enz. handel t.
—draaijen , b. w, al draaijende buiten
den omtrek van iets brengen : Draai de
schroef nog vender draaijende of op
eene draaibank uithollen ; draaijende doers
uitgaan : Draai de lamp ult.*-, o. w. met Z.,
fig. uitloopen: Het zal op niets uitdraaijen.
met H., ophouden to draaijen. —dragen , ongel, b. w. naar buiten dragen, fig.
verklappen. o. w. met H., ophouden to
dragen : Deze boom heeft uitgedragen.
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Wanneer heeft die koe uitgedrage»? -drager, m. die in gebruikte meubelen, kleederen , enz. handelt. —dragerij , yr. (mrv.
-en,) bet beroep van uitdrager of uitdraagster ; uitdragerswinkel. — dragersbedrijf, o. —dragersberoep, o.
—dragersdochter,, yr. -dragersvrouw , yr. —dragerswaar, yr.
—dragersweduw , yr. —dragerswerli o. —dragerswinkei , m,
—dragerszoon, m. —drammen ,
0. W. met H., ophouden met dramrnen.
—draven , o. w. met Z., naar buiten
draven Hij is de poort uitgedraatd.*-, met
H., ophouden te draven ; fig. op een' hoogdravenden toon (over iets) spreken. - dreigen, o. w. met El., ophouden met dreigen.
—drentelen, o. w. met Z., drentelend
uitgaan : Hij is de poort uitgedrenteld. *-,
met H., ophouden te drentelen.-dreunen,
o. NV. met H., ophouden te dreunen.---dribbellen, o. w. met Z., dribbelend uitgaan :
Zij is de kamer uitgedribbeld. *-, met H.,
ophouden te dribbelen. —dridfster, vr.
die uitdrijft. —drijven, ongel. b. w. naar
huiten drijven : Het vee uitdrijven. Den
duivel ttitdrijven. *-, in de geneesk.: Het
zweetuitdrijven , zweeting veroorzaken. Zie
Ilitdrijvend. bij letterz. veel wit
tusschen de woorden zetten : De twee laatste
bladzijden waren te veel uitgedreven.' o.
w.met Z., uit iels drijven : De schuit is met
de ebbe de haven uitgedreven.-drii vend,
by . in de geneesk. dat de kraeht heeft, om
kwade stollen nit het ligehaam te drijven :
fjitdrijvende middelen. —drijver, m.
—drijving , vr. —drillen , o. w. met
H., ophouden met drillen. —dringen,
ongel. b. w. naar buiten dringen : Men drong
hem de zaal nit. 0. w. met Z., dringend
buiten den omtrek van iets geraken : Men
drong bij hoopen de poort nit. - drinken,
ongel. b. w. nit ids opdrinken : Hebt gij alles
uitgedronken? ; fig. gemecnz. Bij heeft daar
wat moeten uitdrinken , moeten mtstaan.
drinkcnde ledigen : flij dronk het glas in
denen teng nit.* -, 0. W. met H., met drinker'
eindigen. —drogen , b. w. gelled droog
maken : De zon zal dal houtwerk in korten
door uitwissching droog
tijd uitdrogen.
maken; Droog de kom ter dege nit. o. w.
met Z., door uitdamping droog worden : Dit
brood zal bier geheel uitdrogen. lets laten
uitdrogen; fig. droogt uit , zijne zaken
verloopen. --droomen, o. w. met H.,
ophouden te droomen : Zij zaltoch nu wel
uityedroomd hebben? —droppelen, o.
w. met H., uitdruipen. —droppen , zie
Ilitdroppelen. —drossen,o.w. met
Z., drossend uitgaan: Hij is om zes uur de
poort uitgedrost. —druilen ; o. w. met
IL, ophouden met druilen. druipen
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ongel. o. w. met H., ophouden te druipcn.
—drukkelijk (-er, -st,) by. en bw. in
duidelijke woorden uitgedrukt: e'en uitdrukkelijk bevel. Ik had het hem uitdrukkikk
gezegd. duidelijk, naauwkeurig: Liitdrukkekke woorden. —drukkelijkheid, yr. naauwkeurigheid. - drukken,
b. w. drnkkend huiten den omtrek van jets
brengen:Het kind drukt gedurig het lijf nit;
zie LUC * - , drukkende van iets, inzonderh.
van vochten , ontledigen : Gij moet de spons
uitdrukken. Sprw.Als men een' citroen heeft
uitgedrukt,werpt men de schil weg, als men
van iemand Beene diensten meer kan hebben ,
zijne trekjaagt men hem aan den dijk.
ken afbeelden Hij is naar het leven uitgedrukt,voorgesteld. te kennen geven:
Roe zalikuitdrukken,wat ikgevoel?* -(zich),
w. w. zijne meening niter' : ffij drukt zich
niet goed ult. *-, jets zoodanig drukken ,
dat het behoorlijk voor den dag komt : Die
letters zijn niet goed uitgedrukt. Zie ook
Uitgedrukt. —drukking, yr. (?nrv.
-en,) bet uitdrukken ; afbeelding , levendige
voorsteilinp; van gewaarwordingen : Fen
gelaat vol uitdrukking. Er is veel uitdrukking in die schilderij. *-, woord of hemoording waarmeC iets te kennen war&
gegeven : Hij bezigt soms uitdrukkingen ,
Welke in beschaafde kringen niet geduld
worden. —druksel o. hetgene uit iets
gedrukt is, uitgedrukt sap. - druppelen,
zie Vitdroppelen. —druppen zie
ITitdroppen. —duiden , b. w. door
het opgeven van bijzondcre merkteekenen
kenbaar maken : Ik heb u de wooing van den
Beer W. reeds vroeger vitgeduid. lk weet
u (lien man met beter nit te duiden;fig.zijne
gedachten uitduiden , duidelijk voordragen. —duiding, vr.(mrv. -en.) —duidsel o. (des -s, mrv, -s,) hetgene dient ter
uitdniding. dunnen, b.w. het gezaaide
door bet itithalen van enkele planten dunner
doen staan : De spinazie slant te dik ze
moet uitgedund worden. —dunning, yr.
—du.nsei o. hetgene bij het dunnen
weggenomen wordt. —duren , b. w. tot
het cinde van iets duren : Bet zal onzen
tijd wel uitduren. —du.rven onreg. en
gel. o. W. met H., met uitlating van ecn
ander Nverkw000rd , als : Wegens het slechte
weer durft hij de deur nog niet nit, durft hij
nog niet tritgaan. —dutten, o. w. met H.,

het dutten eindigen : Ileeft Jan nog niet
uitgedut? —duwen, zie ITitdouwen.
—dwalen, o. w. met Z., dwalend uit
jets gaan : Bij is de poort uitgedwaald.
met H., met dwalen ophouden.

pen , o, w. met H., ophouden te dweepen.
—dweilen , b. w. dweilende buiten den
omtrek van jets voeren : Dweil het water do
dweilende van binnen zuiye.
Ramer ult.
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ren: Is de gang al uitgedweild9*- 5 o. w. met
H.. het dweilen eindigen. —een , bw. het
cene nit het andere : Zet die kopjes uiteen.
Uiteen gaan , scheiden ; fig. lk zal morgen
de geheele zaak uiteen zetten , verklaren.
De gevoelens liepen uiteen , verschilden.
vaneen , bet eerie van het andere :
Zet de stoelen vender uiteen. —eenzetnitlegging. —eggen ,
ting, Yr.
w. met de eg nit den frond haler, : Die
stoppels moeten van daag nog uitgeegd
worden.*- 5 o. w. met EL, ophouden te eggen.
—einde, o. uiterste einde; fig. afloop ;
dood : Het uiteinde van dint verrader was
schrikkelijk. —eischen , b. W. uitdagen,
Maarten. — eischer, —eisching,
yr. —en , b. w. uitdrnkken , te kennel)
!;even: Ilij kon niet uiten 5 wat hij yevoelde.
*.(zich) , w. w. zijne denkbeelden , enz. aan
anderen openbaren of mededeelen. —erinturt, vr, verwijderde hurt. —erdijk,
buitendijk. —eren , b. w. bij kleermak.
van hinnen zoodanig naaijen , dat het uitwendig niet zigtbaar is. — ( er,-st,) by.
buiten jets , uitwendig Naar den uiterlijken
schijn oordeelen. De uiterlijke gedaante.
Naar het uiterlijke oordeelen. gemeenz.
afgelegen Bet uiterlijkste huis.*-, bw. uitwendig, your bet oog : Zich uiterlijk wet
gedragen. *-, naar de naauwste herekening:
lk kan het uiterlijk voor zes gulden het,
honderd geven. Uiterlijk (d. ten laatste)
over drie weken. *-, o. (des -s,) uitwendig
voorkoryien of aanzien : Een schoon uiterlijk.
, yr. het uiterlijke aanzien
of voorkomen. —ermate bw. nit der
mate , ongemeen : De man is uitermate
beleefd. — ermeer, errneir , o.
verwijderd —erste,bv.overtr. tr. van
nit , afgelegenst , vivst yerwijderd , op den
grootsten afstand : De uitsterste grenzen
van een land. Bet uiterste huis aan dezen
kant van den weg ; fig. laatste : Het uiterste
levensnur. Zijn' uitersten roil maken.
1,,,,);;ste , grootsie, ergste : De uiterste hood,
,c/
armoede. Zljn uiterste best doen,
o. (van
krachteu inspannen.
mrv.-n,) laatste , verste hoogste : Ten
niterste , in de hoogste mate ; het laatst :
Zij is ten uiterste :warty er zij is op het punt
barer bevalling. *-, levenseinde: Op het
niterste liggen ; fig. Bet uitsterste wagon,
alles op het spel zetten. het afgelegenste :
Aan het uiterste der aarde ; fig. overdriking :
Tot niterstenvervalkn. —eten onreg. b.
w. al etende ledigen: Eet de kom rnaar uit.
*-, etende doorboren of uithollen : De mot
Pet mijn 7 mantel uit. De muizen hebben de
kaas uitgegeten ; fig. etende , of op eene
andere wijze verarmen: Zijne verwanten,
hebben hem geheel uitgegeten.—eter, m.
— eting VT. —etsen h. w, amid voor
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den dag doen komen. *-, o. w, met H., het
etsen eindigen. —etteren , o. w. met H.,
ophouden te etteren : De woncle heeft nog
niet uitgeetterd. —feilen zie
—feppen , b. w. feppende
ledigen. —leziken, o.w.met H..,opbouden
met feziken. -liadderen, o.w. metZ., zich
uit Gene ruimte begeven:De vink is de kamer
uitgefladde rd. —fieemen , o. w., met
'icemen eindigen. —fluiten , ongel. b. w.
ten einde flui ten : De vogel flail het deuntje
zelden uit ; fig, fluitend afkeuren, verwerpen
of verguizen : Bet stuk werd uitgefloten.
m. —finning , vr. fig.
bet uitfluiten. —fniezen, zie lUitniezen. —fonkelen, w. met H., ophouden met fonkelen.—ftuttselen o. w. met
H., met futselen ophouden. —gaaf, yr. het
uitgeven van geld of van een bock Big
de eerste uitgaaf vond dat werkje niet veel
koopers. *-, hetgene in geld of geldswaarde
uitgege y er, wordt : Mijne uitgaven zija
aanzienlijk. Dagelijksche uitgaven. *-,
zoo Yeel er van een drukwerk nitgegeven
wordt : Van de eerste uitgaaf is Been
enkel exemplaar weer voorhanden. Zie
Oplage. —gaan , onreg. o. w. met Z.,
nit iets gaan : IN ging de deur nit , de gad
nit, het land ult. *-5 tut het huis gaan : Hij
is zoo even uitgegaan, zij gnat juist uit.
*-, van huis gaan , het huis verlaten :
ga des zondags nooit ult. Gaat ge van daag
ook nit? Om iets uitgaan , uit Let huis gaan
met bet doel om iets te verrigten, te zoeken , enz. ter oorzake van jets nit het
huis gaan : lk ben om den rook uitgegaan ;
fig. Op iets uitgaan , iets zoeken te vinden.
Ik ga er op uit , gemeenz, ik ga uit. Zij
gaat uit nagen, (welligt met uitlating van
om te ,) zij naait aan de huizen, zie ooh.
ritzijn. *-, uitgevocrd worden ; van bier:
Uitgaande regten , regten op den nitvoer;
In- en uitgaande regten 5 zie Ingaand.
eindigen : Zoo dra de kerk , de school

nitgaat.*-, naar buiten gerigt ziju , enkel
in : De uitgaande hock.*-, bekend gemaakt
worden : Laten uitgaan , b. v. een gebod.
*-, nitgewischt worden of verdwijnen : De
letters ziln uitgegaan.*-, ophouden te branden : Then de kaars, het your, de lamp ,
het Licht de kag-chel uitging ; gemeenz.
Als een eindie kaars uitgaan , na veel bewemet H.,
ging ongernerkt ophouden.
eindigen : Doch gnat op ch , dog o p g
uit. o. (des -s,) als : Bij het uitgaan der hears , der kerk , der kagchel. —gagmen , b. w. uitzoeken ,

uitlezen. —gaimen , b. w. galmende
uiten: Zijn lofwerd uitgegalmd. 5-,o.w.met
H., o phouden te galmen. —galminge
y r. —galopêren, o. w. met Z., uit
iets,galoperen:Hij is de stad uit gegalopeerd.
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gang m. het uitgaan : eerste
uitgang zal naar uwe moeder zijn.*-,plaats,
waardoor iemand of jets uitgaat : Dit huis
hee t ook een . uitgang in de steeg. Waar
heeft dat water zijn . uitgang (uitloop) ? *-,
de laatste letter of letters van een woord: Van
vele woorden kent men de geslachten aan
den uitgang.*-, afloop of einde van jets;
schatting , die uit een gebouw,, stuk lands,
enz. uitgaat: Een uitgang van drie gulden in
.1 jaar. —gapen o. w. met H., bet gapen
eindigen. —gave, yr. uitgaaf.
Iritgebeden, verl. dw. van uitbidden.
—betent, verl. dw. van uithijten . —bleven , verl. dw. van uitblijven. —blonken , verl. dw. van uitblinken.—boden,
verl. dw. van uitbieden. —bogen, verl.
dw. van uitbuigen. —borgen verl. dw.
van uithergen. —borsten vent. dw. van
uitbersten. —bra,cht verl. dw. van nithrengen. —gebreid verl. dw. van
uitbreiden. *-, (-er, -st,) b y. eiifi enl. en fig.
van grooten omvang, wijdloopig: Eene uitgebreide heerschappij. Uitgebreide planner,.
Een uitgebreid werk. —breidheid, yr.
uitgestrektheid , wijdloopigheid.-broken,
verl. dw. van uitbreken. —daan, veil. dw.
van uitdoen. —dacht, verl. dw. van
dw. van
uitdenken. —gedegen,
dw. van uitdienen.
uitdijgen.
by . die (zijn' tijd) uitgediend 'weft : Een
uitgediend soldaat. —dolven, veil. dw.
van uitdelven. verl. dw. van
uitdurven. —dreven, verl, dw. van nitdrijven. —drongen, verl. dw. van
uitdringen. —dronlien, verl. dw. van
uitdrinken. —dropen veil. dw. van
nitdruipen. —drukt, zie

lUitgeefster, yr. zie ritgever. —geeselen,b. w. met geeselslagen uitdrijven:Hij
werd het huis , de poort , uitgegeeseld.

ritgegeten, verl. dw. van uiteten.
—geven verl. dw. van uitgeven.

—gleden, veil. dw. van uitglijden.
—goten, veil. dw. van uitgieten. -grenen, verl. dw. van uitgrijpen. -grepen,
verl. dw. van uitgrijpen. —had, veil. dw.
van uithebben. —hesclien, verl. dw.van
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ni t kerven. —lkozen, verl. dw. van uiikiezen. —kregen, verl. dw. van uitkriken.
—kresclien, veil. dw. van nitkrijschen.
—kreten, verl. dw. van uitkrijten.
—kroden,—gekrooijen, vcrl.dw.
van uitkruijen. —kropen, verl. dw. van
uitkruipen. —laten, (-er, -st,) bv. en bw.
buitensporig, dartel, teugelloos: Uitgelaten
van blijdschap. woest. —latenheid,
yr. —leefd, by. die uitge!eefd heeft,
stokoud. —leerd , by. die uitgeleerd
!weft, voor wien er niets meer to leeren is:
IN is uitgeleerd in de geschiedenis. Hij is
uitgeleerd,llij is geleerd genoeg; fig. Met iets
uitgeleerd zijn, met meer ueten , wat men
zal aanvangen. —legen veil. dw. van
uitliegen. —lei,zie
verl.dw. van uitleggen en nitleiden. —leide, y r. bet uitleiden: fernand uitgeleide
doen. al de personen, die iemand uitgeleide doen geleide. —lezen (-er, -st,)
b y. voortreffelijk, uitmuntend: Uitgelezen
troepen. De uitgelezenste muziek. -logen,
verl. dw. van uitliegen. maakt, by. en
bw. beslist, ontwijfelbaar Eene nitgemaaktc
waarheid. —Bnergd, -gesnergeltl,
by. fig. uitgeput , krachteloos: Een uitgemergeld ligchaam. —moll; en , verl. dw.
van nitmelken. —nepen, verl. dw. van
uitnijpen. —nosnen, verl. dw. van uitnemen. bw. behalve : Zij groette het gansche gezelschap , uitgenornen mij. Allen
zagen het uitgenomen ik. —geplozen,
verl. dw. van uitpluizen. —reden, vent.
dw. van uitrijden. —regen, verl. dw.
van uitrijgen. —reten,verl.dw. van uitrijten. —rezen verl. dw. van uitrijzen.
—sclienen, verl. dw. van nitschijnen.
—scholden, verl. dw. van uitschelden.
—schonken, verl. dw. van uitschenken.
—schoten, verl. dw. van uitschieten.
—selaovert, verl. dw. van uitsehuiven.
—gesclareven, veil. dw. van uitschrijven. —slagen, verl. dw. van uitslaan.
—slepen verl. dw. van uitslijpen.
—sleten
verl. dw. van uitslijten.
verl. dw. van uitslnipen.
—sloten dw. van uitsluiten.
—smeten verl. dw. van uatsmijten.
—gesmolten, verl. dw. van uitsmelten.
—sneden, veil. dw. van uitsnijden.,
—gesnoten verl. dw. van uitsnuiten.
—snoven
veil. dw. van uitsnuiven.
—spogen, dw. uitspugen. —sponnen, verl. dw. van uitspinnen. —spoten, verl. dw. van uitspuiten. -sproken,,
verl. dw. van uitspreken. —sprongen,,
NTH. dw. van uitspringen. —spoten , vent.,
dw. van uitspruiten.

uithijschen. —heven verl. dw. van
uitheffen. —hold, verl. dw. van uitholien.
by. hol. —holpen, verl. dw. van
uithelpen. —hongerd, verl. dw. van
uithongei 14-, by. in den hoogsten graad
hongerig. —keken, verl. dw. van uitkijken. —klommen, veil. dw. van uitklimmen. —klonken verl. dw. van uitklinken. —knepen.,verl. dw. van uitknijpen.
--kocltt, verl. dw. van uitkoopen.
—konnen verl. dw. van uitkunnen. ITitgesten,zie lUitgisten , Gesten
by.
en Gisten.
---itoren, verl. dw. van uitkiezen.
dw. van Litgestoken verl. dw. van uitsteken.
uitverkoren. —korven,
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—stonlken dw. van urtstinken.
—gestorven verl. dw. van uitsterven.
—stoven , verl. dw. van uitstuiven.
dw. van uitstrijden.
—streden,
—gestreken y ea. dw. van uitstrijken.
*-, (-er, -st,) by. gemeenz. ontrimpeld,
kalm: Zij kwam met een uitgestreken gezigt
naar mij toe. —gestrekt, (-er, -st,) by.
van een' wijden omvang , groot , uitgebreid :
Ben uitgestrekt gebied. Een uitgestrekte
last. —strektheid, yr. —studeerd
b y . die uitgestudeerd heeft ; fig . Hij is uitpstudeerd , hij weet niet meer, wat hij aanvangen zal. —togen, verl.dw.van uittiegen.
—trokken 9 vent. dw. van uittrekken.
Witgeven, ongel. b.w. in andere handen geyen: lk had al mijn gouduitgegeven;van bier
met zinverzet ling : Ik ben uitgegeven ; ook :
Ik heb inij uitgegeven , ik heb niets meer te
geven. De brieven aan het postkantoor
worden uitgegeven. Het parool (wachtm oord,
herkenningswoord) uitgeven ; fig. lets voor
iets uitgeven, het voor lets willen doers doorgaan. Zich voor een' yeneesheer ilitgeven ,
daarvoor willen doorgaan.*-, ter perse leggen
en in het licht geven : Wie geeft
sten roman uit ? B. geeft alles u;t , rijp en
groen.*-, de werken van een' ander' nazien
en voor de pers toereeden,hetzij met of zonder
aanteckeningen. —gever rn. die nitgeeft ; boekhandelaar, die cen work ter
perse legt en in 't Licht geeft; geleerde, Welke
de werken van een' ander' ter perse bezorgt.
ritgevloehten, verl. dw. van uitylechten.
—vloden verl. dw. van uitvlieden.
—vlogen, verl. dw. van uitvliegen. -vieten, verl.dw. van uitvlictert. —voekten,
verl. dw. van uitvechten. —vonden , verl.
dw. van uitvinden. —vreten 9 verl. dw.
van uityreten. —vreven zie ritge-

wreven. —vroren , —vrozen
veil. dw. van uitvriezen. —weest, veil.
dw. van uitwezen en uitzijn. —wetten
verl. dw. van uitwijken. —wekene , rn.
en y r. (des -n, mrv. -n,) iernand , die zich
um staatkundige of godsdienstige redenen ,
enz. in vrijwillige ballingsehap heefi begeN en.
—werkt b y . met zorg bewerkt. —wezen veil. dw. van uitwijzen. —wogen,
verl. dw. van uitwegen. —wonden
dw. van uitwinden—wonnen ,
vent, dw. van uitwinnen. —worpen
verl. dw. van uitwerpen. —worven 9 verl.
dw. uitwerven. —wreven verl. dw. van
dw. van
tritwrijven. —wrongen
taitwringen.—zegen verl. dw. van uitzijgen. —zeid 9 vent. dw. van uitzeggen.
bw. uitgezonderd. —zoeht 9 verl. dw. van
t ,i t oeken. *-, (-er, -st,) by. uitgelezen ,
ilitinuntend. —zoden 9 dw. van uitzieden. —zogcn vent. dw. van uitzieden.
—zogen, verl. dw : van uitzuigcn.
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—zonden, verl. dw. van uitzeggen,
—zonderd bw. uitgenomen , behalve.
—zongen, dw. van uitzingen.
—zopen, verl. dw. van uitznipen. - z wollen. dw. van uitzwerven. —zwommen, y ea. dw. van uitzwemmen. — zworen, vent. dw. van uitzweren. —gezworyen verl. dw. van uitzwerven.
Uitgieren, b. w. gierend uiten: Zij gierden
het uit,zie Gieren en "Uitgillen.* - ,o.w,
met H., met gieren ophouden. --gieten,
ongel. b. w. uit jets gieten : Giet den wijn
het raam nit; fig. &fit' Morn op iemand uitgieten, hem ziju' toorn doen ondervinden. *-,
gietende ledigen : Giet de kom uit.*-, door
gieten uitblusschen Zij heeft het vuur met
water nitgegoten. 1"-, o. w. met IL, met
gieten eindigen. —gieting , yr. --gift,
vr. het uitgeven; van een boekwerk is dit
woord niet in gebruik. —gijpen zie
Uitgorden. , b. w. gillende
uiten : Zij gilde Karen schrik uit;
p,emeenz.: Wig gillen het uit, wij stikten
schier van 't lagchen. *-, o. w. met H., met
gillen ophouden. —ginniken , zie
Uitgrinniken, —gispen o. w. met
H., met gispen ophouden. - gisten,o.w.met
H., ten e:nde gisten Dit bier bee/.
ft nog niet
uitgegist ; van bier : lk ben een liefhebber
van goed uitgegist bier ; ophouden :
Bee ft de volkswoede nog niet uitgegist ?
—g-fanzen , o. w. metH.,met glanzen ophouden. — gliibberen 0. w. met 11.,
ophouden met glibberen. glidden ,
ongel. o. w. met Z., van de plaats glijden :
De ladder gleed nit. Mijn voet gleed uit.
Het paard was niet gescherpt, het steed
o. w. met El., Ina
elk oogenblik nit.
Aden eindigeu : Zult don nimmer nitgegleden hebben ? —glianinen , o. w.
met El., ophouden te glirrunen. —glinste-

ren ,

0. W. met 11., ophouden te glinsteren ;
uitblinken. —glippen o. w, met Z.,
van de plaats glippen , tritglijden. —glis-

sen , o. w. met Z., weinig gebruik. riitglij11., ophouden

den. --gloeijen, o. W. met

te gloeijen. b. w. door en door gloeijend
makers. —gommen, o. w. met H., ophouden to gornmen. gonzen o. w. met. H.,
ophouden te gonzen. met Z., ziehgonzende

buiten den omtrek van lets begeven : De tol
gonsde de deur uit. —gooehelen, b. w.
goochelende uit lets brengen. *-, o. w. met
H., met goochelen eindigen. —gooijen
b. w. buiten den omtrek van jets gooijen,
uitdrijven : De knaap gooide den armen
man een oog uit. *-, gooijende ledigen : Gooi
het glas nit. - gooijing , yr. - gorden 9

b. w. losser gorden : Het zeil uitgorden.
- gorgelen, b. w.gorgelend uitwerpen.*-,

II., met gcrgelen ophouden.
--graanwen , 0. W. met H., ophouden

o. w. met

—
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met graauwen. ....graven, ongel. b. w.
gravende ontledigen : De geheele berg is
uitgegraven , d. 1. van alle ertsen. outledigd. *-, gravende dieper makes: Graaf
de sloot nog wat uit.*-,gravende te voorschijn
brengen : remand de oogen uitgraven. Een
lijk uitgraven. —gray eren o. w. met
H., met graveren eindigen. — graving , vr.
—graven, o. w. met 11., ophouden met
grazers. —grijnen, ova. en gel. o. w.
met H., ophouden met grijnen. b. w.
grijnend buiten den orntrek van jets brengen:
Die huilebalk zal zich de oogen nog nag IVnen. —grijpen, ongel, h. w. grijpende
verwijderen. —grinniken, b. w. fig.
gritimkend bespotten. *-, o. w. met H.,
ophouden te grinniken. —groeijen, o.
vv. met Z., groeijende nitzetten : De boom is
aanmerkelijk uitgegroeid. *-, met H.;
0phouden te grocijen. groeisel o.
uitwas. —groeven b. w. jets zoodanig
uithol len , dat men er groeven in maakt:Eere
pilaar van baven tot beneden uitgroeven.
—grommen, b. w. door gromtnen
uitdrijven : Hij heeft ons de keener uitgeyromd. o. w. met H.. met grommen
eindigen Hebt gij nog niet uitgegromdt
—gru.tten, o. w. met H., het grutten
eindigen: B. heeft nitgegrut. —gudsen 9
o. w. met Z., gudsettd nit iets komen : Het
bloed gudsde hem den mond uit. —gul-pen, b. w. gulpende ledigets: Eene kan
uitgulpen.*-, gulpende buitert den omtrek
van jets brengen : Zij gulpt al de rnelk (den
calmer) uit. —haasten (zich) , w. w.
zich uit eene plants wegspoeden : 1k haastte
mij de kerk uit. —hagelenonpers.w.met
H., met hagelen uitscheiden: Het heeft
uitgehageld. —haken , b. w. van den
haak of de haken losmaken : Een venster
uithaken.*-, door het verplaatsen van een'
of meer haken losser maken Hack het
kleedje wat uit. —hakken, b. w. weghakken : Men hakt in dat bosch eenige
boomen ult. 0. w. met 11., met hakken
eindigen. —haltking, yr. —haksel
o. het uitgehakte, spaanders. —halen, b.
w. uiteen of nit elkander halen ; rekken: Baal
den lap een weinig nit ; fig. gemeenz. van een
gesprek , enz.: Rif haalt het uit als kokinje ,
hij is zeer langdradig. voordeel aanbrengen , uitwinnen: Dat haalt veel ult. *-, ledig
maken : Rene pijp uithalen. Visch uithalen, de ingewanden er uit nemen. Het huis
uithalen, (bij verkorting ook enkel: uithalen ,) i. bet huis een weinig reinigen of
opknappen , verschillend van schoon maken,
dat het geheel bet.-eft. Vogelnestjes uithalen hetzij de nestjen met den inhoud merle.
nemen ofze van hun' inhoud beroovon. Eijeren uithalen. *-, uitvragen : Hij tracht
b,Y eduri ff een' ander' nit te halm, (uit te
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hooren) en yearn :elf nooitiets.*-,van hulls
halen : De vroedmeester werd verleden'
nacht tweemaal uitgehaald. uit bet
spoor halen : Heal den wagen nit , of, bij
verkorting : Baal uit, d. verlaat het spoor,
opdat ik passeren kan. *a, afmaken : Len
work wel uithalen. *-, op stroom halen : Re*
schip uithalen. o. w. met H., goed onthalen : Wanneer zij gasten heeft, rnoet zij
altijd uithalen. —haler, m. die uithaalt;
pijpewroeter ; fig. oyervlieger: Hij is Been
uithaler. *-, gerneenz. als: Dat is een uithaler (voor mij, u , enz.), dat bespaart
moeite , kosten, enz. —haling, yr.
b. w. bij slag., in het klein
Mtverkoopen, elders uitponden geheeten Hij
wil dien os uithallen. —hailer, m.
—ham m. ui l loopende boek eener
zeeknst. —bameren b. w. met een'
Kamer uitslaan. —hangbord o. bord,
dat aan een huis uithangt : Hij heeft vim
uithangbord weggenomen ; fig. uiterhjk
voorkomen: Zinn uithangbord toont niet
veel goeds. —hangen, ongel. b. w.
buiten hangen : Een :child uit Itangen ; fig.
Den vrome uithangen, den schijn van vroomheid aannemen. o. w. met H., buiten
hangen: Bij den nieuwen kastelein hangt de
gouden leeuw uit ; fig. gemeenz. van menschen, wonen , gehuisvest zijn : Weet gij ook,
waar Dibbel uithangt ? —happen, b. w.
happend ledigen; happend uit iets wegnemen.
--harden, b. w. uithouden: Wij kunnen
het uitharden. —huren, o. w. met H
met burets eindigen. —harken , b. w.
harkend buiten jets brengen : Hark het stroo
de schuur uit. harkend opknappen:
Is de twin uitgeharkt ? —harpen,
o. w. met H., met harpen eindigen. —hebben , onreg. 13. w. met uitlating van eel'
ander werkw. , als :H ij heeft den rok nit,
uitgetrokken. Wij hebben de flesch uit, leeg
gedronken. Hebt ge dat boek nog niet nit
uitgeiezen ? Wilt gij het vuur,, de kaars ,
ens. uithebben ? uitgebluscht bebben ? Zij
wil haar' man noo:t uithebben , wil nooit
bebben , dat hij uitgaat. Wij heVen de
meid niet gaarne uit ; fig. Bij ienzand
uithebben, zijne genegenheid verloren hebben.
—heemsch (-er, -ste,) by. buiteftlandsch : Ilitheemsche gewassen ;
vreemd , zonderling. —heemschheid 9
yr. —heerschen, o. w. met H., bet
heersehen eindigen. —hekelen, b. w.
hekelende zuiveren. *-. o, w. met H., ophouden te hekelen. — heffen onreg. b w.
uittillen. —hekseng b. w. uittooveren.
—helpen, ongel. b. w. met uitiating van
een ander werkw.: Help mij den jas nit, help
mij hem uittrekken. Wij hielpen haar tie
de stad uit , wij zijn haar bij bet verlattn
der stad bebulpzaarn geweest ; rig. uit nook
121

Uitk

IJith
Qu ongelegenheid helper). —helper , in.
fig. redder. —hengelen 0. w, met
IL, het hengelen eindigen. —hijgen
ongel. en gel, o. w. met H., 01)110m/en
met hijgen. —hijsehen , one,el. en gel.
b.w. hijseltend trabrengen,. —hijsching,
y r. —hinken o. w. met Z., zich hinkend
buiten den omtrek van iets hegeven: Hij
hinkt de poort uit. *-, met El., ophouden te
binken. —hinnetien , —hinniken
o. w. met H., ophouden met hinneken binniken. —hippelen zie Ilithuppelen.
- hoeden, o. w. met 11., met hoeden eindigen. —hoek m. uitloopende hock ; algelegen hock. hoepelen o. w. met
Il., met hoepelen eindigen. —hoeren, o.
w. met H.,ophouden te hooren. - hoesten,
b. w. hoestend nitwerpen ; fig. gemeenz. 1k
hoest Item wat nit, ik lath hem wat. - hoey en, o. w. met EL, met nitlating var., een
ander werkw., als: Ik hoef (behoei) van daug
niet uit , niet nit te gaan.11et licht heeft niet
nit , niet uitgedaan te worden. rn.
weinig in gebruik , plaats, waar ietnand zich
veel ophoudt.
b. w. van Nutter)
hol make! ' : Eel,' boom nithollen. Dewiji het
woord van hol,holle (bv. nw.) en niet van hol,
holen (z. nw.) afkornt , zoo kat), wat HUYDECOFER moge zeggen, uitholen niet goed zijn.
Bij WEILAND is het eel) vreernd versehijnsel
dat van bladz. 257 (letter 111) tot 269, waar
nitholen voorkomt , nithollett bij herhaling
gebezigd wordt. Van bier tot 291 Icest men
uitholen, en daar weer o. w.met
Z., van paarden , enz. den omtrek van lets al
hollende verlaten : De ?warden holden de
poort nit ; fig. Wij zijn de stall nitgehold.
* , met 11., ophouden te p ollee) ; zijrt
losliandig lever) er aan geven. --honing,
y r. - hompelen, 0. w.met Z., naar butte')
hompelen: II ij ho apelde zoo even de poort
- hongeren, b.w.cloar honger tot het
uiterstc breugeu.
o. w. met Z., door hotsger verteerd worden ZielJitgehongerd.
—hooijen o. w. met H., het hooijen
eindigen.
onpers. w. met EI , van bet
weer, als : Bet heeft uitgehooid, het weer is
niet meer goed om te hooijers . —hooren,
b. w. tot bet einde hooren : lk ton zijne retie
niet uithoorett , dewijl zij te long duurde.
*-, iemand zijne geheimen op yen 'ooze wijze
ontlokken : Die vrouw tezit de gave ,

anderen nit te hooren. —hoorn zie
rithoren. —hoozen, b. w. hoozend
uitbrengert ; hoozende ledigen. —hopen
o. met 11„ophouden te liopens—horen,
m. puraig uitloopende hock van een land,
zie Elora.
houden onreg. b. w.
vaneen houden ; nitgestrekt houden ; buiten
bet finis , den stal , enz. homier! : Houdt gij
's nachts de koeifen nog nit ? *-, van het
lijf houden : Gij null koude vatten , zoo gij

clenjas nog longer uithoudt; fig. volhouden,
doorstaan : kon het daar niet langer
uithouden. —houder, m een seheepstonw , waartnee iets nilvett wordt t;ehouden.
-i1101.111Vell ongel. b. w, houmende wegnemen ; van over toilige takken ontiasten ,
nitsnoeijen , nitdunnen , uitkappen : Die
boomen moeten nog wet
houwen
worden. Gen bosch uihouwen , (I.
liter
en daar een' boom vellen.
9c, door
houwen uitholien : Die steen moet nog Sneer
nitgehouwen worden. door houwen vormen of aibeeiden Eene spreuk in het

mariner uithouwen. Op mariner uithouwen.

—huichelen, o. w. met H., ophouden te
huiehelen. —huilen , b. w. huileud aan
den dag leggen: Zij huilde het ult.
o. w.
met H.. ophouden te —huizig,

(-er, -st,) by geneigd um buiten het huis te
zijri en daarotn gedurig nit te gaan: Eeneuilhuizige vrouw. - huizigheid,vr. - huppelen, o, w. met Z., buiten den oast rek van
iets httopelen: De kleine is de deur uitgehuppeld.*-, o. w. met H.. ophouden te
pelen. - huwelijken, —huwen,b.w.
tell huwelijk geven.
vr.

—ijien ,

o. w. met II., ophouden te Wien.
o. w. met Z., naar !miter) Ten :

Zij ij Men voor eettuur de poort uit. *-, met

El., ophouden met ijlen. ijzelen,onpers.
w. met
ophouden met iizelen. zeta, o, w. met ft; o p houden te ijzen.
—jagen gel. en ongel, b. w. door jageu
nitdriiven: Jaag de kippen de schuur uit.
Zij heeft gisteren lu cre meid de deur ut-tgejaagd. Zij jaagl hare dienstboden voor
(lag en claim het bed ult. o. w. met H.,

baastig buiten den omtrek van jets rijdrn :
11 ij is de poort uitgejaagd. *-,met H., optionden to jagen of op de jag t te gaan : De goede
man heeft uitgeiaagd. —jaging, vr.
—jainaneren , b. w. jarnmerende uiten,
o. w. met 11., ophouden te jammeren.
—janken , b. w. jankend
met
ophouden te janken. —jassen, b. w.
ten einde ,jassen Later we dit spel nog
uitjassen. 0. w. met H., ophouden te
jassen. —joelen, o. w. met EL, ten einde
jock!). —joithen , 0. w. met II , ophouden
te jokken. —jongen , o. w. met H.,
ophouden te jongen : Die teef heeft uitgejangd. —jouwen , b. w. naroepets ,
besehimpen :if werd ° rend uity ejouwd.
—jouwing, yr. —jubelen, o. w.
met II., ophouden te jubelen. —juiehen,
w. met ophouden met juiehen.-Itaarden , b. w. met de kaard zuiveren. *-, w.
met H.,ophouuen met kaarden. -kaarten,
o. w. met II., bet kaarten eindip,en.—kaatsen , b. w. kaatsend uitslaan. *-, o. w. met
H., ophouden te kaatseu. kaatser m.
-kaatsing yr. ,---kaauwen , b. w.
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spijs nit den mond werpen
Vleesch kaauwt de kleine guit aanstonds weder nit. *-, door kaaum en van de beste deelen
berooven: Zij lust zijne uityekaauwde
o. tritgekaanwde
ken niet.
brok of brokken. —kabbeien , b. w.
kabbelend uithollen : De behen kabbelen
hare oevers ult. —kakellen , kakelend Mien of openbaren : De hen kakelt het
nit, zoo dra zij een ei heeft gelegd ; fig.
verklapren : Ales wordt door hoar uitgekakeld.*-, 0. w. met 11., ophonden te kakelen. —kaki-ten, b. w. door buikontlasting
uitwerpen. *-, o. w, met 1-1., met kakken
(" indigene kallen , 1). w. al kallende
triter) ofopenhaar maken.*-, o. W. met 11.. bet
kallen eindigen. —kalven , o. w. met 11..
ophouden te kalven: lie hoe heeft nitgekalfd,
kalft niet meer. kammen , b. u. door
kammen in orde brengen : Heeft zij de kleine
Mina het hoar behoorkjk nitgekamd ?
0. w. met H., bet karnmen eindigen. -hamgeknauwde

mer,, m. —hamming v1". —hamster,, yr. —Ikampen, b. en o. w. met
H., ten cinde kampen. —kankeren , o.
w. met Z., door den kauker uitgevreter) of
uitgehold worden Die boom is op verschillende plaatsen uityekankerd. —kankering , yr. —kantellen , b. w. al
kantelcode buiten den omtrek van iets
brengen : Men kanteide het :ware blok met
reel moeite de poor! nit. --happen,
b. w. kappende wegnemen ; kappende van bet
overtollige ontheffen ; kappende nithollen
karnen , h. w.
zie Ifithonwen.
karnend van boterdeelen zuiveren : Die melk
is niet behoorlijk uitgekarnd 0. we met
H., ophouden te karnen : Die meid heeft
nog niet nitgekarnd. —kassieren, o.
w. met H., ophouden te kassieren of kassier
te ziju "'when hzi zoo voorgaat , zal hij
spoedig uitgekassicrd hebben. -kavelen,
b. w. hij kaYelingen aan den man brengen
of verkoopen : Dot landgoed , dewijl het zoo
uitgestrekt is , zal uisgekareld worden.
—keeren, h. w. uitvegen : Heeft rle meid
het voorhuis uityekeerd ? Zij keert 11,4 stof
buiten bonder):
meestal de deur ult.
Men kon het water niet longer uitkeeren.
een gedeelte van hetgene men ontvangt of
ontvangen heeft, aan eon' ander' af8 even of
uithetalen : De weduwe blijft in het bezit
van de gansche nalatensehap dock
moet aan de kinderen jaarlijks zeven
duizend gulden uitkegren. —keering,
y r. (mrr. -en,) bet uitkeeren ; hetgene
uitgekeerd of uitbetaald wordt : Eene uitkeering van duizend gulden. —kelfen,
b. w. keffende uiten *-, 0. w. met H., ophouden te keffen Naauwelijks had de hood
uitgekeft, of meer dan twintig hanen beyonnen hunne stem te verheffen , zoo dat

er aan Been slapen te denken was.
kegeten b, en 0. w. met H., ten
cinde kegelen. —hems/nen, zie Witkammen. —kepen b. w. kepen in
lets maken : tHe her ft dat how zoo uitgekeept ? —kermen , b. w. kermend uiten
of open baren : Zij kermt Haar Teed uit.'-, o.
w. met 11., ophouden met kermen. —kernen , zie tritharnen. --kerven 9
onyel. b. w. tritkepen. —kibbellen o.
w. met 11, met kibbelen eindigen. —kidsen b. w. kidsende nitwerpen , zie Madsen. , o. . met Z., tritloopen. * - .; met 11_, ophouden te kiemen.
—lkieming , yr. —kiezen , onreg. en
onyel. b. w. al kiezende nitkippen: Wien heeft
zij daartoe uitgekozen?
kiezing, yr.
9 m. het nitkijken : Kan er wel een
ruaijer uithijk ztjn, dan deze ? Op den uitkijk staan,zitten, plaats, van waar
men nit kijkt,fig.genicenz.gelaat: Zijn uitkijk
beviel hoar niet. —kijken, ousel. o e w.
met II., naar buiten kii ken KI:jk erns uit en
zey mij wat gij naar den lent der sled
nit eerie ruirnte in de ri f ting van
ziet.
iernand of iets kijken : Naar iernand
ken. Kij k pens near voren nit; fig. tri tsteken:
Er kijkt een vlagyelje boven uit den toren
uit. *., 1). w. fig. gemeenz. uitzien : &Pie
oogen uitkijken. Zieh de oogen uitkijken ,
, iets met
met verbazing staan te
kijker, m. die
verbazing aanstaren.
ongel. 0. w. met H.,
ophouden te kijven : Hebt ge nog niet nitgekeven? —kinderen o. w. met H.
ophouden kinderen te krijgen: Zij heeft
reeds long uityekinderd. —kippen b.
w. nit den dop kipper) ; uit iets kippers of
kiezer: : Men kipte hoar nit, om mij te veryr. —kissen zie
zellen.
—kitsen zie Kitsen.
—klaauwen , h. w. door middel van
een' tuinklaauw zuiveren Ge moet dit pad
uitklaauwen. —Madden b. w. door
kiadden onfeesbaar, ja zelfs onzigtbaar
maken: De imam was nitgeklad. o. w.
met Z., door kiadden uitgaan of uitgewischt
worden, *-, met 11., met kiadden eindigen,.
—klagen , b. w. kiagende uiten ; van
hier: Zij hart uitklagen , at zijne klagten
openbaren. met 11 , ophouden te kiagen.
—klappen, b. w. klappendc uiten,
verklappen: 1h, had niet gedacht, dat gij het
zondt nitgeklapt hebben. *-, klappende
uitblusschen of eindigen: De deur klapte het

licht ult. Bet venster klapte droom en slaap
nit. —Waren, b. w. fig. tot de uitreis
klaar of gereed maken, d. i. van de vereischte
papieren voorzien : Bet schip was voor Ant-

werpen uitgeklaard , dock zeilde naar
Londen. —klaring, yr. -klauteren,
o. W. met Z., uit eene ruimte klauteren: Den

ritk
boom uitklauteren. *., met 11., ophouden
met klauteren. —kleeden, b. w. ontkleeden : Een kind ilia leech n. Ik kleed mij
canstonds uit ; fig. van alles berooven : Bij
werd door zijn , advocaat tot op het Amid
uitgekleed. -.kleeder m. —kleeding , yr. —kleedster,, yr. -kleinzen, —klenzen , b. w. al klenzende
zuiveren. —kleppen, b. w. kloppende
bekend maken : Twee uur werd uitgeklept,
toen ik den brand bespeurde. 1-, 0. w. met
ophouden te kleppen: Die ooijevaar
schijnt eindelijk te hebben uitgeklept.
--kletsen, b. w. uit eene ruimte of door
gene opening kletsen; Klett het maar door
het venster -kletsend uiten. 0. w.
met H., ophouden te kletsen. -klimmen,
ongel. 0. w.met Z., klimmend nit iets komen :
.1.1fj klom het dakvenster ult. *-, met H.,
ophouden met klimmen. —klinken,
ongel. b. w. al klinkende bekend maken:
Het werd dezen morgen uitgeklon ken. *-, o.
W. met H., ophonden te klinken.-klinker,
klokken b. w. klokm. omroeper.
kende ledigen. kloppen , b. w.
kloppende van stof reinigen : Vloerkleeden
uitkloppen.*-, kloppende uitbuigen ; kloppende verbreeden of rekken ; kloppende
uitdrijven: Het stotuitkloppen.-ktopper,
m. die uitklopt; .werktuig , waartnede men
uitklopt. —kloven, o. w. met H., onder
het kloven als ware het uitdijen.

pelen,zie lUitknuppelen.-knaa u

b. w. knaanwend uithollen : De-wen,
rotten hebben de kaas uitgeknaauwd.
al knaauwende van sappen, enz. berooven.
—knabbelen , b. w. uitknaauwen.
—kungen, h. w. knagende nithollen ;
fig. knagend inwendig verteren.-knaliten
o.w.rnet H., met knal len ophouden.-knappen , o. w. met H., ophouden met knappen.
*-, met Z., knappend nitgaan. —kneden,
b w. knedend uitbreiden. *-, o. w. met
Z., zich onder het kneden nitbreiden.*-, met
kneden eindigen. —kneding, vi.

—kneppelen ,zielUitknuppelen.
—knetteren, zie ritknitteren.
—kneuteren w. met H., ophouden
met kneuteren. —kneuzen o. w. met
H., met kneuzen eindigen.—knevelen
0. w. met H., ophouden met knevelen.
—knibbellon o. w. met H., ophouden
met knibbelen. —Itnijpen , onset, b. w.
knijpend ontledigen : Een' Citroen uitknijpen.*-, knijpende uithollen: Wie heeft dien
koek zoo uitgeknepen? o. w. met Z.,
gemeenz. wegsluipen ; fig. sterven. —knijzen o. w. met H., het knijzen eindigen.
—knikken o. w. met 11., eindigen met
knikken. *-, met Z., knikkend uitgaan.
—knikkeren o. w. met H., met knikkeren eindigen. —knippen p b. w. knips

Wilk
pende vervaartligeri: W at heeft ze flu war tatgeknipt ? knippende nitsnijden Knip het
nog wet dieper uit. —knipsel O. het
uitgeknipte. —knitteren o. w. met H.,
ophouden te knitteren. —knoeijen , o.
w.metH.,ophouden te knoeijen.-knoopen,
0. w. met H., het kno p pen eindigen.-knop.
pen, 0. w. met Z., in knoppen schieten :
De boomen knoppen reeds uit. met H.,
ophouden met knoppen. —knorren, o.
w. met H., ophouden met knorren. -knotten, o. w. met H., het knotten eindigen.
—knutselen o. w. met H., het knutselen eindigen —koeteren , b. w. koeterend uiten. —koken , b. w. door koken
de kracht nit iets halen : Gij moet het
vleesch niet zoo sterk uitkoken. *-, kokende
zuiveren : Alle dekens en lakens werden
uiigekookt. 0. w. met Z., door koken van
kracht heroofd worden : Het vleesch kookt te
veel uit.*-, met H., ophouden met koken.
w. met
—koking,
H , het kokkden eindigen. --kolven, b.
en o. w. met H., ten einde kolven. o. w.met
H., het eerst kolven. —komen onreg.
0. w. met Z., te voorschijn komen, uit het
huis komen: Hy komt des daags zelden
uit; fig. aan den dag komen: Bet moet
uitkomen, al zullen de vogelen — de kraanvogelen van IBICUS - het uitbrengen. *-,
uit den dop komen : Wanneer zullen de
kuikens uitkomen ? *-, nit den grond
komen: De erwten komen reeds wit. *-,
doorhreken : De tanden komen uit. De
pokken komen reeds uit. sC, in het Licht
verschijnen , uitgegeven worden : De Wekker
komt cents in de week nit. Wanneer komt
de nieuwe roman van Toussaint uit? men'
uitgang hebben Deze deur komt can den
afloopen: Hoe zal dat uitkotuin ult.
men? fig. Het komt er op uit, zoo als ik
orde zijn : De rekening
voorspeld heb.
*--. rondschieten Zult ge daarkomt
tnede uitkomen ? zal dat genoeg zijn
komst , vr. het nitkomen , afloop
de uitkomst zal het blijken ; fig. ontzet ,
p ulp, redding :1k zie Beene uitkomst voor
hem. —kondigen, b. w. weinig gebruik.
afkondigen. —kondiger m. (des -s,
mrv. -s.) —kondiging , yr. —kook-

sel, o. het uitgekookte ; afkooksel.
—hoop , m. vrijkooping : Hij betaalt
honderd gulden uitkoop, om van iets bevrijd
te zijn. —koopen onreg. b. w. vrijkoopen : remand van de dienst uitkoopen.
*-, alles koopen , wat iemand te verkoopen
heeft Een' kramer uitkoopen ; fig. Den tijd
uitkoopen , men goed gebruik van zijn' tijd
maken ; ook : zich de gelegenheid ten nutte
maken. -koten, o. w. met H., ten einde koten; fig. Hi,/ heeft uitgekoot,het is gedaan met
hem, -koteren, b. w. koterende zuiveren.
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—korrelen o. w. met H., ophouden
met korrelen. —kouten, b. w. koutende
uiten.*-, o. w. met H., ophouden te kouten.
—kraaijen , b. w. kraaijende aankoudigen ; fig. Zijn' eigen' lof uitkraaijen. uitbazuinen.*-. o. w. met 11 , ophouden te kraaijen
—kraauwen , b. w. uitkrahben.
—krabbelen , b. w. uitkraauwen;
krabbelende uitvegen of onleesbaar maken ;
fig. slordig ten einde schrijven of teekenen.
—krabben , b. w. uitkraauwen ; uitschrappen, uitdoen. —kra.bbing , yr.
—krakeelen, o. w. met H., met krakeelen eindigen. —kraken o. w.. met H.,
ophouden te kraken. —kramen , b. w.
in eene kraam of op een stalleije ten Loon
stellen toonen , vertoonen met het bijdenkbeeld , dat het uitgekraamde niet op
zijne plaats is : Veel geleerdheid uitkramen.
—krammen, o. w. met H.. het krammen eindigen. —krassen , b. w. door
krassen onzigtbaar maken : Hij haste alles
mit , wat hij den vorigen dag gegraveeid
had. —krijgen, ongel. h. w. maken ,
dat iemand uitkomt : Men kan Naar niet
uitkrijgen. doen uitgaan. 1 k kon de schoenen
niet uitkrijgen , van de voeten doen gaan. A
kan die letter niet nitkrijgen.niet uitgewischt
krijgen. lk kan de kinderen het bed niet
uitkrijgen. Men krij,gt den brand niet
gemakkelijk nit, gebitischt. Krijgt gij het
boek van daag uit? uitgelezen ? *-, gel. o. w.
met H., den krijg eindigen. —krijsehen,
ongel. en gel. b. w. krijschend uiten. o. w.
met ii.,ophouden met krijschen. - krijten
ongel. krijtend uiten: Zij kreet hare droefheid uit. Zij kreet het uit , kreet hevig fig.
als met een' kreet ten toon stellen : lemand
voor een' eerroover,— voor dies wat leelijk
is,uitkrijten. *-, krijtend ergens uit vero. w.
wijderen : !Zijne Bogen nitkrij ten.
met H., ophouden te krijten - krollen
w. met H., ophouden met krollen.
--kruijen, ongel., onreg. en gel. h. w.
Wien den orntrek van lets kruijen: Men
bruit, de steenen de poort nit. *-, o. w. met
Z., al kr uijende buiten den omtrek van jets
B eraken. *-, met B., ophouden met kruijen : Hij heeft uitgekruid. - kruipen,
ongel. o. w. met Z., kruipende buiten den
omtrek van jets geraken : De kleine is de
deur uitgekropen. 1 k kroop reeds one Brie
uur het bed nit ; fig. in sommige streken :
Gij stopt de worst tevast,zij zaluitkruipen,
dat is,zal uitbersten en daardoor een gedeelte
van den inhoud verliezen , hetwelk dan
uitkruipse/ beet. —kruiping, yr.
—1kruipsel, o. (des -s, mrv. -s.) bet uit
een' darm,enz. gekropene,zie ITitkruipen,
—kugehen, o. w. met H., ophouden met
kugchen. -7 kuijeren , o. w. met Z., naar
buiten kuijeren; buiten den omtrek van jets

UUk
kuijeren Hij is om.tien uur de poort nitgekuijerd. *.-, met H., ophouden te kuijeren.
— kuipen , 0. w. met H., ophouden te
kuipen. —kunnen onreg. o. w. met H.,
met nitlating van een ander werkwonrd , als:
fk kan van daag niet uit , uitgaan. Die tafel
kan de raam niet uit, nitgebraelit worden.
De kagchel kan niet uit , moet branden.
Kan de lamp nog niet nit ? —kussen 9
0. w. met H., ophouden met krissen.— kwaken , o. w. met H., ophouden met kwaken.
- kwijlen,b w.kwijlend uitwerpen.41-,o.w.
met H., ophouden te kwijlen. —kwinkeleren , b. w. kwinkelerend 'Jaen. - kwispelen , b. w. met een' kwispel uitdrijven.
—labben, b.w. labbend openbaren. *-. o.
w. met H., ophouden met labben. —lachster, yr. die uitlacht. —laden ongel.
b. w. het geladene nit jets nemen : Zijn de
goederen reeds uitgeladen ? *-, van het
geladene ontdoen De pakwagen wordt uitgeladen. —lader , m. —lading yr.
—lagehen , ongeL b. w. door gelach
bespotten : hij weed door elk nitgelagchen.
o. w. met H., ten einde lagehen. —lagcher, m. —lagehing , yr. —lakken , o. w. met H., ophouden met lakken.
— lammeren, o. w. met H., ophouden
te lammeren. —lander, m. (des, -s, mrv.
-s,) buitenlander,, vreemdeling. —landig,
by . buiten 's lands : Hij is lang uitlandig
geweest. —landigheid, yr. verblijf
ten 's lands. —landsch , by. dat tot een
of meer andere landen behoort of daarnit
herkomstig is: Uitlandsche goederen, gewassen. —langen , h. w. buiten den omtrek
van lets lawn of reiken : Lang mij de bocken het raam uit. —langing, y r. —Ianterfanten, o.w.met H., met lanterfantell
eindigen. -1a.sterem,o.w.metH.,ophoudett
te lasteren. --laten, ongel. b. w. buiten
den omtrek van lets laten of laten gaan :
Laat de kinderen van daag niet nit ;
tot aan de deur verggezellen Wine
kan u wel uitlaten. uiten Hij last
zijne gedachten niet nit. Zich uitlaten ,
zijne meening, gewaarwoordingen, enz. open Hij heeft zich daar onvoorzigti g nitgelaten. Hii wade zich tegen mij over diem
man niet uitlaten. met opzigt tot kleedingstukken , die aangetrokken worden, van
het lijf laten : Laat denjas . de laarzen, het
vest uit.*-, weglaten , overslaan: Hier is e'e'a
repel uitgelaten. Zie oak ITitgelaten.
—lacing, yr. (mrv, -en,) bet uitlaten ;
het uitgelatene : Er zijn in dat week verscheidene uitlatingen, die blijkbaici can
den letterzetter te wijten zija. —latingsteeken o. teeken, waarmede
men aanwijst , dat er lets uitgelaten is.
—ledigen , b. w. geheel ledigen.
—leenen b. w. te leen gegeven : I k
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dat boek uitgeleend. Geld urilleenen. Prie
van zijnpaard hour!/, leert het aan niemand
uit, leener, m. — leening, yr.
—leenster,, yr. —leere n
v. ten
einde toe Jeerer ' : Hoe veel barber' leert die
knaap in een jaar wel nit ? Eene kunst
uitleeren. * , 0. w. filet 11.. ten einde Jeerer'.
Zie Litgeleerd. m. nitkgging : Ik kan heat er gee& uitleg van geven.
—legbaar. —Legge!jk , 1'14. VOW'
nide/Twir l; of verklaring vatbaar. -legzen,
onreg. en gel. I). w. huller' den omtrek van
lets leapt, : Leg de serretten nit , voor gib
heengaat, antlers kan de meid niet dekko ' ;
fig. gemeenz. Zij Leggett ea eel"' gulden nit
om sarnen naar A. le ripen. Wat let gij
nit, (wat geeft gij ,) als ik het u zeq ? *-.
niteen leggen : De meld legt op de bleek de
wasch uit ; fig. ontwikkelen , verklaren ,
duidelijk maken : De h.eilige schrift nitleggen. *-, vertolken ersta den Spanjaard niet. Wiltgij me zijne woorden uitleygen?*-. verbreeden,vergrooteri: De stad weed
voor een paar jaren aan de noordzijde nitgelegd. Gij moet dien rok latent nitleygen.
—legger,, rn. die nitlegt , b. v. rear stad.
een geschrift , iemands woorden ; schip,
baiter' de haven voor anker ligt , waehtsehip.
—legging , yr. ( 'nrv. -en.) het tritieggen;
rig. vei:hiring , opheldering. -legkunde,
bedreverrheid in het uitleggen of verk iaren.
b. v. der heilige schrift. —legkiandig
by. tot de nitlegkunde betrekkelii k : Vitlegkundig woordenboek. —legitundige ,
m. (des -n, -n.) die in de nitlegkunde
bedrev en is. —legster vr. —leiden
h. w. buiten den ointrek eerier Plants leiden :
Leid het paard det& stal
naar balite!'
leiden.
vr. —lekken o.
w. 'net
lekkeude nit iris vloeijen ; doe,'
bijna enkel lig. uitkomen oat) den dal;
kornen, openbaar worden : Er is nog niets.
vanuitgelekt.* -, met 11., vochten droppelswijze verliezen : Lard het linnen nog wat
uitlekken. —lekken,
w. uitlikken.
—lekking, vr. —lellen b. w. hl
lellende alien.
o. W. ;net
ophonden te
—leppen,b. w. opleppen; leppende
ledigen : Zij heel t het ;las nitgelept. o.
w. met Il ,ophouden te leppen.-lepperen,
h. w. nitleppen. o. w. met H.. ophonden te
Iepperen. —teselibbaar, —lessehelijk , by. dat nitgelescht kan warden.
—lessehen , b. w. met water trilblusschen —lessehin g, vr. —Leven, h.
w. leven tot bet einde van : Hij zal dlt jaar
nog weluitleven.*-, o. w. met H., ophonden
te leven : Hij heeft uityeleefd, bij leert niet
meer. Zie lUitgeleefd.—leveren, b.
w. lets in de magt van jemand leveren , die er
de naaste aanspraak op heeft: Eenafgelost
pond uitleveren. Gevangenen uitleveren.

Witt
• opieveren , op 'wen gen : Die groente levert
veel uit.*-, 0. w. met EI , ophouden te leveng , Yr. (ntrv.
) —leren.
zen ,
b. w. lezende sehiften en
seheider, , elders nit:oder,: Erwten nitlezen.
(een hook, p,-eschrtft) tot aim lid einde
lezen Ilebt ge de beide deelen nitgelezen?
•
V. met, ophouden te lezen. Zie ook
ritgelezen. —lichten , b. w. met
eel ' Relit tot aan de deur verzel len en nitlaten:
1k .wil u udlichten. onpers. w, met
ii, ophonden te liehten. —liegen °nye,.
0. w. met H., ophonden te -Jigger',
angel. h. w. tot aan bet einde van jets liner':
IIij had zijn' tija ttitgelellen. *-, o. w. met
11.. nitgesti ekt of nitgebreid Jigger' : Lint de
wasch nog nit ? —ligten, h. w. al lioend
nit nemen : Ligt het venster nit. Iernand nit
den hoop nitligten. —lilltken, 13, w. nit
lets optikken : Al de stroop is uit de km
uityelikt. *-, lik kende ledigen of school'
maker ' . *., w. met H., bet likken eindigen.
—lippen, o.
met H., ophouden 'net
—lispen , b. w.
tippet ' .
,
lispende niter' of zeggen. --loeren, o. w.
met H., nit eene ruirnte !mires ' : Loer erns
nit, of ltij karat. —lokkelijk (-er,
-st,) by. en bw. gesehikt oil' nit te lokken ,
tritiokkend , verleidelijk,
heid , yr. —lokken , b. w. buiten den
orntrek van lets lokken: Lok den hond den
stal nit; Het sehoone weer lokt tnij de
deur nit, lokt mij tot eerie wandeling uit.
yr. -lok—lokker,
set , o. hetgene uitlokt , lokaas.-lolkster,
b. w. lollende
vr.
met H., met lollen eindigen. —loodsen
zie ITitlootsen. —loofster,
gen , h. w. van hinnen door lung zuiveren
Eel'' ketel uitioogen. o. w. met H.,
ophonden te longer'. --loop, in. bet
uitioopen ; plaats, waar lets nitloopt : Die
airier heeft hoar' uitioop in een meir.*-,
hetgene nitloopt, sprint 9 loot; plaats, die
men dikwijls bezoekt Dat is mijn eenigste
uit loop. —loopen , ongel. b. w. ten einde
toe loopen, van eerie zwangere worm: Zij loopt
deze metand niet uit zij koint voor bet
einde deter maand in de kraarn.*., o. w. met
11 , ophouden te loopen.*-, met Z., van Buis
loopen, de deur uitloopen: Hij loopt lienmaal (bags nit ee'r vat, loopen :
Al de wija is het vat, het spongat, den
kraan ulgeloopen ; van bier bij zinverzetting : Het vat is uitg,eloopen , bet vocht is er
uitgeloopen. Dit is schijnt te strijden met den
aangenomen' repel voor de vervoeging met
zij n dewiji hier het uitloopende voorwerp
niet van plaats verandert. Welligt kan ledg
loopen daartoe aanleiding hebben gegeven.
*-, in zee steken: Wanneer zal de vloot
uitloopen ? Het schip liep dezen morgen de
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nithotten,
sprniten of loten
haven
*-,
tchieten: Loopen de &liken al uit? *-, zich
racer plaais beslaan don
nit br eiden d.
jets ;paters of clan men gist : Deze letter
ken(
van hinnen
loopt t.
nityeloopene naaf. jAc. eindigen. aflcoien :
Deze weg loopt bij A. op ne heide nit ;
.41 dat gesehreeuw liep ten laatste op een
schaterend gelack nit. —looper, in. die
nitioopt ; spirit, loot. —looping, yr.
—loopsel, 0. (des -s, mrv. -s,) helgene
uitloopt of uitgeloopen is, spirit, loot.
—loopster, y r. —lootsen, b. w. van
een' loots, uit de haven, enz. in zee b:erigen.
*-, 0. w. met H., ophouden te lootsen.
, b. w. nit een schip , enz.
lossen; lossende ledigen : Het sehip wordt
uitgelost. yr. —loten, b.
w. bij eene toting trekken : Hoe vele sehuldo. w.
brieven worden er nitgeloot ?
met H., ophouden te loten.
y r. (rnrv. -en.) —loven , b. w. openlyk
toezeggen aan , die eerie priisvroag
beantwoordt, enz.: Er werd eene som
of een prijs ran duizend gulden nitgeloold
uan hear, welke den rorst de eerste kievitsm. - loving,
eijeren bezoryde.
w. door middel van
y r. —luchten ,
doorstroornende lueht zuiveren : Ecn huffs
uitluchten ; wakker nitschelden of doorholm —Widen, w. door middel van
klokgelui bet einde van lets aankondigen :
De kerinis uitlniden. met klokgelui
nitbannen : Men luidde hem nit ; fig. weinig
gebruik. nitschelcen.*-, onpers. en 0. w. met
—luiding yr.
H., ophouden te
—Inkjet' , sic uiden. -luijing ,
yr. -maanwen, o.w.met H , ophouden ie
maaumen. -malien,b.w.doen nitgaan, nit wisschen ; does nit goon, ui t blussehen Niel
zonder moeite heb ik het rune udgemaakt ;
fig. gemeenz. ten einde brengen : Moak het
samen uit ; van flier: hest issen : It ie zal het
uilmaken? Het is eene uityemaakte zaak.
*-, hijeen breng en, somenstellen: Het maakt
eene groote sum uit Wij maakten sampn
twintig gulden nit, braehten die bijeen. Zie
flier al de goederen welke de lading ran
het sehip unmake—n. Wij konden Bret getal
niet uitmaken ; Dat maakt het schoolsste aogenblik van mijn leven nit ; lig. ge.meenz. Wat maakt dot nit? wat kau dot
schelen ? Dat maakt niet uit . dot heat niets
te beduiden. •-. sehelden : Zij maakte hem
ter degt, nit ,maakte hem nit roar al , wat
leelijk is. lemand voor een' schurk uitmaken , hem een' selmrk noernen. Zie ook
ritgemaalit. —making , yr.
, ongel. b. w. al moiety! nit jets yoeren :
Het water moetspoediy nityemalen worden.
droog manen:
anneer zal die plus
w. met H.,
worden uitgemalen? *-,

11Jitm
ophouden te manen. —waling, vr.-manen , h. w. tot hetaling manen. *-, o. w .met
II.. ophouden met manen. —inaner, m.
—Roaming. , yr. —markten, 0. w. met
H., ° phonily! ' te marl:ten. —stsarmelen
o. w. met H., ophouden te marmelen.-marmeren 9
w. not 11., ophouden te
marmeren.
martelen b. w. zie
Martelen. inzonderh. gemeenz.
martelende buiten den ornirek van lets
hrengen : Wij ',ebbe ', die zware-baill eindelijk het huis nitgemarteld. -meetawen ,
z ie ITitsnaauw en. —melken,ongd.
b. w. van meik ontledigen: Men meat eene
koe Bier hit; Iernand nitmelken ,
hem van lieverlede bet zyne aftroonen en
hem arm molten ; ook : hem zijn geheim
ontlokken.
o. w. met H., met melken
eindigen. rn. fig. die iemand

nitmelkt. —meiking vr. -mennen,
b. w. uit eene ruinite mermen. 4E-. a w. met
H., ophouden te mennen. — mengen, o.
w. met H., bet mengen eindigen. —snergelen, w.
uitputten , van krochten
berooven : De wellust heeft hem uityemer.
geld. verarmen: Zijne kinderen meryclen
hem ult. Zie ritgemergeld. —mergeling yr. —inergen , b. W. van
merg ontdoen. — inestezi , h. w. van mest
ontdoen : Den slat uitmesten. —meten,
ongel. w. bY de moat ' p icketer) of verkoopen ; fig. lets breed ilitmeten , het met veel
ophef vermelden. —meter, m. die hi.) do
(kleine) moat verkoopt.

Yr.

—metselen,b. w. rnetselende verwijden.
w. met H., ophouden ie metselen.

—misten , onpers, w. met H. ophouden
te mister'. 4E-, b. w. uitmesten.

meren o. w. met H., ophouden te mijrneren. modderen, h. w. van modder
zuiveren: De gracht werd nityernodderd.*-,
o. w. met H., ophouden met modderen.
—moeten onrey o. w. met H., met
nitlating van een ander werkwoord, ols: 1k
moet nit, nitgaan. Het bock moet nit,
uitgeleten worden. D+- lamp moet uit uitge •
(loan worden. De kinderen moesten reeds
vroeg het huis nit, d. i. bet Imis verlaten.
Noel die tat el het roam nit ? —smogen,
onrey. o. w. met H., mef nitlating van een
ander werkwoord , al-: 1k may van daay niet
uit , nitgaan. De schoenen moyen niet nit,
tritgetrokken worden. De lamp mag niet nit ,
uitgedoan worden. De howl may de deur
niet nit. De rqe1 may de kooi niet u t.
—mompelen b V. mompelend trite:).
o. w. met

. ophouden te mompelen.

mompeling, vr. —monsterezz
w. bij eerie monsiering nitsehieten : De
slt-chte paarden werden uitgemonsterd.
kraag en opslagen van eene andere !deur op
een'

rok zetten ; fig. opschikken , optooiji
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4—monsterIng, yr. het uitmonsteren ;
kraag en opslagen van ecne andere kteur.

—moorden, h. w. door moorden van
inwoners ontledigen t De geheele stad nerd
uitgemoord.*-, o. we met H., ophouden met
moorden. --morrelen, b. w. morrelende
uitmaken : get vuur uitmorrelen. o. w.
met H., met morrelen ophouden. —morwen, o. w. met H., ten einde morren. *-, b.
w. rnorrend uiten. --worsen, b. w. al
morsend uitwisschen of onleesbaar maker*:
Mors het schrift niet uit. o. w. met H ,
ophouden te morsen. —anotten,onpers.
vv. met H., ophouden te motten. -muiten,
o. w. met H., ophouden te muiten. —muimen o. w. met H., met muizen uitscheidcn.
—inunten, o. w. met H., uitsteken ,
nitblinken: Bij munt verre boven zijne
broeders tat. —muntend, (-er, -st,) by.
en bw. die of dat uitblinkt , voortreffelijk:
Een uitmuntendjongeling. Dat voldeed hem
uitmuntend. muntendheid, yr.
—narren, 0. w. met Z , zich narrende
buiten den omtrek van jets begeven : Hij is
met zijne zuster de poort uitgenard. o.
w. met H., ophouden te narren. —neemster,, yr. die uitneemt. —neijeu , b. w.
neijend uiten. *-, o. w. met H., ophouden te
neijen. —nemen, ongel. b. w van zijne
plaats semen , buiten den omtrek van lets
brengen: Bij nam zijne vrouw wee de stad
nitzonderen , doch
nit; zie Lithalen
enkel in 't dw. zie lUitnemend en
Vitgenomen.—nemend, (-er, •st,)
bv.en bw. uitstekend, yoortreffelijk Hij
gedroeg zich urtnemend. —nemendheid, yr. voortreffelijkheid; fig. Bij uitnemendheid , op eene uitstekende wijze. -ne-

mer, — neming,yr.-neuren,
—neuriPn, b. en o. w. met H., ten einde
neuriiin. —neutelen, o. w. met H.,
ophouden te neutelen. —nevelen, onpers. w. met H., ophouden te nevelen. -niezen, o. w. met H., bet niezen eindigen.
—nijpen, ongel. b. w. nijpende nit jets
wegnemen; nijpende ontledigen : IVijp de
spons uit ; fig. uitdrinken : Bij neep nog in
haast een pear glaasjes uit. —nijping,
yr. --nommeren, o. w. met H., bet
nommeren eindigen. —nooden,-noodigen, b. w. noodigen om nit te gaan , d.
te ga g. noodigen : Zij moorden gedurig
uitgenoodigd. *-, opwekken , aansporen ,
verzoeken remand tot jets uitnoodiyen , b.
v. eerie wandeling. —noodiger , m.

—noodiging, --nodding, yr.
—noodigster, yr. —nooijen , b.
w. gemeenz., zie Vitnoodigen, enz.
—oefenen, h. w. bet getcerde in praktijk brengen : De geneeskunst uitoefenen ,
als arts practizeren. —oefening, yr.
_offeren, 0. w. met H., eindigen met

titp
offeren. —01118n, 0. w. met R., het olidn
eindigen. — omberen, o. w. met 11.4
ophouden met omberen. —opperen, 0.
w. met opperen eindigen. —orgelen, o.
w. met H , eindigen met orgelen. —paehten 9 o. w. met H., met pachten eindigen.
—pakken, b. w. het gepakte uiteen
leggen: Zijne waren uitpakken. * , o. w. met
Z.. met waren van plaats tot plaats trekkea
en ze gedurendeeenige dagen in eene herberg
of een ander huis te koop uitstalien : B..
plagt vroeger pier wel Bens uit te pakken.
R.is met schoenen in de Kroon uitgepakt.
—pakker, m. —paklking, yr.
—pakster yr. — palmen, b. w.
allengs door zijne handers laten glijden :
Palm de lijn nog wet ult. —palming,
y r. —pappen 0. w. met H., ophouden
met pappen. —pauken, o. w. met H.,
ophouden met panken. —peilen, o. w.
met H. , het pcifen eindigen. —peinzen,
o. met H. , ophouden met peinzen. —pekelen , o. w. met EL, ophouden te peke len.
—pellen, b. w. at pellende uitnemen :
Boonen uitpellen ; fig. hi) wondheel. :
Eene verharding uitpellen, d. na het
opener der huid er uit ligten. —pennen,
o. w. met H., gemeenz. bet pennen
eindigen. —persen , b. w. persende
nit lets brengen Olie uitpersen. Vitgeperst sap ; fig. afpersen : Iemand eene
bekentenis uitpersen. al persende van
sappen ontledigen : Olijven uitpersen. *-, o.
w. met H., het persen eindigen. -persing,
y r. —peuteren , b. w. peuterende
uitdoen *-, o. w. met IL, het peuteren
eindigen. --peuzelen, b. w. peuzelend
ledigen : Bebt gij dat schaaltie uitgepeu.
zeld ? den inhoud daarvan opgepeuzeld ?
—piepen , o. w. met H., ophouden met
piepen.*-, b. w. piepend uiten.—pikken,
b. w. pikkende doen uitkomen : De hen pikt
pikkende buiten een'
hare jongen nit.
omtrek brengen : De eene kraai pikt de
andere de oogen niet nitkippen : W ij
twee werden juist uitgepikt. —pinnen
b. w. met pinnen of pennen uitspannen: Het
linnen wordt op de bleek strak uitgepind.
—pissen h. w. pissende uit jets brengen
of lozen : Bij piste steentjes pissende
uitbl usschen: Bij piste het vuur uit.*-, 0.w.
met H., ophouden te pissen ; buiten een'
omtrek pissen : Pis het ream maar ult.
—pissing, ,r. —plagen , o. VG met
H., ophouden met plagen. —plakken fp4o.
w. met H., met plakken eindigen. —planten, o. w. met H., ophouden te planten.
—plassen , b. w. plassende doen uitgaan. o. w. met H., ophouden to plassen.
--pleiten, b. en a. w. met H., ten einde
pleiten. —pleisteren o. w. met H.,
ophouden met pleisteren. —pletten
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o. met H., ophouden met pletten.

—ploegen, b. w. met den ploeg buiten
den omtrek van ietsbrengen:Dat onkruid moet
uitgeploegd worden. a-, met de ploegschaaf
het ploegen eindigen.
—ploffen 9 0. w. met Z., plofrend uit lets
vallen. —plonderen, enz. zie Litplunderen, enz. —plooljen , b. w.
plooijende verbreeden : Gij moet het breeder uitplooijen. *-, 0. w. met H., met plooiongel. b. w.
j en eindigen. —pluizen
pluizende wegnemen : Ens' Vogel de veiren
uitpluizert. pluizende uiteen werken :
Is al dat touwwerk reeds uitgeplozeu? ; fig.
Eene zaak uitpluizen, Naar naauwkenrig
on tleden. *-, uitpeuzelen. —pluizing
yr. —plukken b. w. nit den grond
plukken : Zij plukt de koolplanten met het
onkruid uit. *-, plukkend on tnemen Men
heeft den paauw eene zijner schoonste veeren
uitgeplukt.*-. al plukkende tot vezels maken : Pink dal linnen van daag eens uit.
—plukking, y r. —plunderen
b. w. al plunderende van alles berooven :
Men plunderde die lieden , de steden , de
—plundering, yr.
doyen , enz.
w. gemeenz. poepende
—poepen
lozen : De knaap heeft verscheidene wormers
uitgepoept. o. w. met H.. ophouden met
poepen &eft ze nog niet uitgepoept ?
—poetsen , b. w. van binnen poetsen :
Poets de List wet uit. o. w. met H., ophouden met poetsen. —pogcben o. w.
met IL, met pogehen eindigen. —pokers,
b. w. door poken doen verdwijnen Ge moest
de asch wat uitpoken , don zou de kagchel
ruim zoo t oed branded. *-. door poken doen
uitgaan, uitporren : Ge :nit de kagchel nog
uitpoken. —poltkisten o. w. met H., met
polijsten eindigen. --pompen , b. w. nit
lets pompen Net water wordt met een
stoomwerktuig dag en nacht uitgepompt.
*-, door pompen ledigen. --ponders, b.
w. bij slag., era. bij het pond of het gewigt
nitverkoopen. —pooijen, b. w. gemeenz.
pooijend ledigen.*-, o. w. met H., met pooijen
ophouden. —porren 9 b. w. porrend doen
uitgaan : Gij suit de kagchel uitporren.
—poten, b. w. potende verbruiken : Wij
hebben zeren mud aardappels uitgepoot.
—prangen, b. W. mein. gebruik., uitpersen: a Bet bloed werd hem uitgeprangd.”
prateu, o. met H., ten elude praten :
Bet duarde uiet larl, of hij had uitgepraat.
—pratten, b. en o. w. met H., ten einde
pratten of pruilen. —preêken , b. en o.
w. met H., ten einde preeken. —preutelen , o. w. met H., ten einde prentelen.
—prevelen o. w. met H., ten einde
prevelen. —protelen,

— prottelen,

zie Iiitpreutelen. —prevelen, o.
w. met LI., ten einde preveleit. —prunes',

Lttr
b. w. pruilend aan den dag leggen of openbaren : Ifij pruilt:zijn Teed o. w.
met H., het pruilen eindigen. —pruisen,
zie ITitbruisen. —pruttelen, zie
lUitpreutelen. —puilen o. w.
met H., buitenwaarts puilen Bare oogen
puilen uit Naar hoofd van vet. Uitpuilende
oogen. —pulling, y r. —purgeren 9
o. w. met I-1., met purgeren eindigen.
—puttelljk , b y . uit te putten. —putten , b. w. puttende wegnemen; fig. van
vermogen kracht , enz. berooven Gij put
uwe akkers te veel nit. Het land wordt
door belastingen uitgeput. Vijne kas

uitgeput. flare krachten waren uitgeput.
Iemands geduld uitputten. —putting, yr.
—rabbelen,b.w.rabbelend uiten.*-,o. w.
met H.. ophouden met rabbelen. - raden,
ongel. o. w. met H. , met raden eindigen.
—rafelen g b. w. geheel of ten deele tot
rafels makers.

o. w. met Z., tot rate's over-

met H., ophouden te rafelen.
—rafeling , yr. —ragen, b. w. van
binnen ragen : is de achterkamer al uitgeraagd? *-, o. w. met II., ophouden te ragen.
gaan.

—rakelen, b. w. nit de asch oprakelen.
—Taken, o. w. met Z., buiten den omtrek
van lets geraken : Om tiers rsur raakten wij

eindelijk de poort uit.*-,eindigen:Raakt dat
spel dun ninsmer nit ? *-, geledigd worden :
De flesch raakt ongemerkt nit.
melen , b. w. rammelend uiten. o. w.
met H.. ophouden te ramme!en. —ran g elen , b. w. ranselende uit eene ruimte
drijven remand de deur uitranselen.
—rapes • b. w. rapend afzonderen of nitlezen. ---raspen , b. w. raspend uithollen:
Rasp de kaas loch zoo niet nit. —ratelen , o. w. met H., ophouden met ratelen.

—ravotten , o. w. met H., met ravotten
ophouden. —razen , o. w. met H.. ten
einde razen : Eindelijk heeft zij uitgeraasd.
—redden , b. w. uit ongelegenheid
redden. —redder, m.—redding yr.
—redster , y r. —redeneren , o. w.
met met redeneren eindigen. -,reeden,
b. w. toerusten , uitrusten: Door wien zija

die schepen uitgereed t —reeder, m.
—reeding, Yr. --regenen, onpers.
w. Inet H., ophouden te regenen : Het heeft
e:ndelijk uitgeregend. *-, o. w. met Z., door

den regen worden uitgewischt , onleesbaar of
onzigtbaar gemaakt : De brief, die op de lei

stond , is uitgeregend. De kaars zal uitregene's. regeren o. w. met H., ophouden met regeren: Bij sal spoedig uitgeregeerd hebben. —regten, b,w. zie het meer
gebrnikelijkc tTitrigten. o. w. met
H., ophouden te regten. reiken , b. w.
uitstrekken ; verstrekken , toereiken , geven :

Aan de amen werden ververschingen
yereikt. —relker,#
(des-s, 1/11W, .54
122
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—reiking , yr. —reikster, vr. (wry.
-s.) —reis yr. reis van huffs. —reizen
0. w. met Z., uit ecuc plaats wegreizen ; van
Buis reizen: Naauwebjks was ik uitgereisd,
of ik moest terng keeren. o. w. met H.,
ophouden te reizen. —rekenaar , m.,
—rekenaarster,, yr. die nitrekent.
--rekenen , b. W. al rekenende uitvorschen : Reken eens voor mij uit, hoe veel de
slayer moet hebben. —rekening, yr.
—rekken, b, w. al rekkende of trekkende
verlengen: De onyelukkiye werd te vergetis
op de pijnbank nitgerekt. Refs dat leer een
weinig Zijne armen uitrekken. Zich
nitrekken, zijne ledematen al wringende
vaneen rekken ; fig. uitIneiden: Zijn levee
uitrekken. Ilij heeft dat werk al te Zang
nitgerekt.*-, fang doen dtiren : E'en proces
uitrekken. *-, o. w. met Z,, door rekking
!anger worden. —retailing ,
o.w. met El., ophouden te rellen.-renueu,
0. w. met Z., snel uitrijden of uitloopen : Ik
zag Item de poort uitrennen. 41-, met H.,
met rennen ophouden. —repelen o. w.
met H., met repelen eindigen. --ratan, zie
Ilitrenten. —reutelen, o.w. met H.,
ophouden te reutelen.-reuteno.w.metEl.,
ophouden tereuten.-revebeno.w.metEl.,
ophouden met revelen.-ridsen,zieUitritsen. - rigten , b. w. verrigten , uitvoeren,
doen Zij heeft van daag niet veel uityerigt.
Men kan er niets wee uitrigten. - rijden
ongel.o.w .weil.,zich op een dier.op een voertuig °lop sehaatsen buiten den omtrek van
jets begeven Hij is de poort uitgereden. Hij
s 0111 zes tzar uitgereden. b. w, op
een voertuig buiten den omtrek van jets
brengen : De voerman reed hem de Velper
poort nit. —rijfelen 0. w. met H.,
ophouden met riAlen. —rijgon, angel.
met rijgert eindigen. —raj pen , otipers. w.
met 11. ophouden te rijpen.
angel. b. w. uitscheuren uitrekken. —rijting vr. —rijzen onyel. o. w. met Z.,
zich rijzende buiten den onitrek van jets
rijzende
begeven: Zij rees ten bedde nit.
—ritsen, o. w. Wet ophouden met ritten. —ritten o. w. met Z.,
van buffs titter'. *-, met El., ophouden te
ritten : Hebt gij nog met uitgerit ? - roeijen , b. w. met wortel en al uithalen en
alzoo verdelgen : Het gelukte ons ten laatste,
dat onkruidin doze streek ?tit te roeijen ; fig.
verdelgen : cc De goddeloozen zullen van de
aarde worden nitgeroeid.» —roeijen
b. w. door middel van roeispanen buiten den
()muck van iets voeren : Men roeide ons de
haven *-, o. w. met Z., zich zelven naar
buiten roeijen : Wij kregen lust , eens uit te
roeijen. —roeijer,, tn. verdelger. - roeijing, vr.—rueister, VI'. —roemen
(zieb) , W. w. in het kaartsp., zoo Yee! roemen;

tritr
dat man de vereischte punten krijgt : Hij
roemde zich in eens uit. —roep m. het
uitroepen : Len nieuws Inj uitroep verbrei.
den. hetgene uitgeroepen wordt; in de
spraakk. uitdrukking eener levendige zielsaandoening door de stem. —roepen
onset. b. w. buiten den omtrek van jets
roepen : 1k werd de kamer uitgeroepen. *-,
met geroep uiten: « 0 Fader » riep hij uit.
*-, bij uitroep aankondigen De vrede uitroepen. Iernand als koniag uitroepen , bij
uitroep aankondigen, dat ietnand koning
geworden is. *-, o. w. met H., een' uitroep
doen. —roeper rn-. —roeping, yr.
(mrv. -en,) bet uitroepen het uitgeroepenes —roepingsteeken 0. teeken
waardoor een uitroep word!, aangeduid ( I),
verwonderingsteeken. —roepster , yr.
—roeren, b. w. buiten den omtrek van
jets roeren. o. met El., ophouden te
roeren. —roffelen o. w. met H., ophouden te rofFelen. —rogchelen , b. w.
rogehelend uitwerpen. *-, o. w. met H., ophouden te rogchelen. —rotten , b. w.
rollende buiten den omtrek van jets brengen:
Rol dat vat de deur uit.*-. uiteen roller :Rol
dat stuk linnen eens uit. *-, rollende yetbreeder, Dat deeg moet nog meet. uitgerold
worden.*,-, o. w. met Z., rollende buiten den
omtrek van lets komen : _De bal is de katner
o. w. met H., ophouden te
uitgerold.
roller' ; fig. ophouden een ongebonden
te lei-den: Ileert hij eindelijk eens uitgerold?
—rommellen, o. w. met 11., ophoilden
te rommelen. —ronden , b. w. lets derwijze uithollen , dat het van binnen rond
worde. —ronding yr. —ronken , o.
w. met 11, ten eindc rooken. -ronselen
0. w. met H., met ronselen eindigen. - rootW. uitroepen, verdelgen, school'
jen
zeldon in de fig. beteekenis. o. w. met H.,
uitscheiden met rooijen. --rooken, h. w.
ten einde rooken : Rook urge pijp eerst mane
nit.*-, door berooking inwendig van kwade
dampen zuiveren Dit verirek moet uitgerookt worden ; fig. doch weinig of niet in
gebruik , uitmaken, uitkrijten , jn een ongimstig licht voorstellen. *-, 0. en onpers. w. met
11., ophouden te rooken.—roomen , o. v..
met H., met roomer eindigen. —roosten,
0. W. met H., met roosten eindigen. —roosteren 0. w. met H., met roosteren eindi-.
rotten , o. w. met Z., door uitrotweggenomen worden : De oogen zij a
hem uitgerot. *-, van binnen verrotten : De
appel was yeheel nitgerot.*-, met H., met
rotten ophouden. —rouwen, b. en 0, w.
wet H., ten eiride rouwen Zij trail op niettw
in den echt , voor dat zij (haat' tijd) had
uite,)eroutvd. —rugclielen, zie
rogchelen. —ruijen , o. w. met
met Z., bij het ruijen
II., ten eitith. ruijen,

—
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uitvallen. rullen, o. W. met H., met
ruilen eindigen. —ruimen, b, w. ruimende geheel ontledigen: Is het sekreet uitgeruimd? #-, o. w. niet H., met ruimen
gen. —ruischen, o. w. rnet Z., buiten
den omtrek van iets ruischen. 4-, met II.,
ophouden te ruischen. —rukken , b. w.
met een' ruk uithalen Hij rukte al de paler
nit, Hij rukte zich de Karen nit ; fig. €loch
waarschijnlijk verouderd , tritroeijen.*-, o, w.
met Z., zijnestandplaats met snelheid verlaten : Op die tijding rukten onze troepen nit.
—rukker in. k des -s, mrv. -s.) —rukking, vr. —rukster, yr. (nary. -s.)
—runnen zie Uitrennen en Runnen. —rusten o. w. met H., zich door
rust van vermoeijenis berstellen Zij rustte
daar een weinig nit.*-, ten einde of voldoende rusten : Hij had naauwelijks uitgerust ,
toen hij weer te paard moest. - rusten, b.
w. van het noodige tot den uittogt voorzien :
Een se hip (ten strijdc) uitrusten. Zich ten
oorlog uitrusten. Iemand uitrusten ; fig.
bedeelen : De rnensch is met de heerlijkste
g,ermogens nitgerust. —rusting , yr.
(mrv. -en.) het uitrusten ; heigene client om
remand nit te roster) : Is uwe uitrusting
.klaar? —sabelen , h. w. met de sahel
buiten den omtrek van iets drijven : De ruiter
sabelde al de boeren de learner nit. w.
met 11„ met sabelen eindigen. —saninneo. w. met H., met sammelen ophouden,
—sausen 0. w. met H., ophouden met
sausen, sehaffen, —seha,ften b,
w. keg schalfen ofsehaften. *-, o. w. met H.,
met sehafien of sehaf ten eindigen. seisms,ken, o. w. met H., ophoudeu met schaken.
—sehamen , b. w. fig, gerneenz. enkel
Zielt de oogen uitschamen , zich [Footelijks scbamen. —schalnpen o. w. met
Z., al schampende uit iets glijden, springen :
Het mes schampte nit, zoo dat ik eene suede
over de hand kreeg. —schainping, vr.
--schateren b, w. schaterend uiten :
Zij schaterde het nit. *-, o. w. met H., kidkeels sehateren: Van lagchen nitsehateren.
-- schatten , o, w. met H„ ophouden te
schatten of &chatter te zijn. —schaven
b.w, met eene selle.af gnernen:Zoudt b ij die
vlek niet kunnen uitschaven ? *-, scha vende
nithol len : Die goot moet uitgesehaald woeden.
o. w. met Z., schavende of schurende
tritgehold worden. met H., met schaven
eindigen. —seheiden ongel. b. w.
scheidend afzonderen.*-, o. w. met Z., ophouden : Hij scheidt nit van het werk. Zij
Scheidt uit met spreken, Ik scheid nit.
--seheiding yr. —sciaelden,onge/.
h. w. hevig sehelden : floor die wii retz elkander erns uitschelden. Zij schold hem uit
voor ern' bedrieger , voor al , wet leelijk is.
—sehellten , b. w, met, geschel bckcod

Wits
maken.*-,o.w.metH.,ophonden met schel fen.
—schemeren, onpers.w.met IL, ophouden met schemeren. —schenken , ongel,
w. uit iets schenken : Schenk den wijn
maar
schenkende ledigen: De tweede
flesch is nag niet udgeschonken,
verschenken schonk al ha bier wider de
soldatenuit.*-, o. w. met IL, met schenken
eindigen. —schenking, yr. scheppen, h, w. nit iets scheppen: Schep al de
petrel nit, die er nog in den pot is. *-, sehep prude ledigen: De zinkput moet dezen avond
worden urtgeschept. 4 -,
W. met IL, met
scheppen eindigen, schepping, vr.
—seheren ongel, o. w. met II., ophouden te scheren. —sehermen o. w. met
H., ophouden te schermen. —sehertsen,
al
0, w. met H., ophouden te sehertsen,
schertsende nit erne ruimte vermijderen :
schertsten hem de kamer uit. -sehetsen,
o. w. met H., ophouden te schetsen.
—seheuken , 0, w. met H., ophouden
te scheuken. —scheuren, w. schenrend nit jets brengen Waar zijn de
uitgescheurde bladen.? k o. w. met Z.,
buitenwaarts scheuren : 'let zakgat is
uigeseheurd. 4C. , met H., met scheuren
gen, schieten ongel, w. sebietende
wegrtemen of buiten den omtrek van iris
brengen: Iemand een oog , de Rlazen
schieten ; fig. Den rok nitschieten , in haast
nittrekken.
nitschiften : Geen eten
nitschieten a p es lusten. *-, nitge% en : Geld
uitschieten , heizij voor rekening van anderen , of ter bestrijding van kosten , waarit)
anderen deelen moeten. *-, nitspelen : Een'
hal nitschieten. * doen nitspruiten Di?
: Den
boom schiet takken
LW(
met Z., Mt g lip •
ballast ultschieten.*--, o,
ten waar s
pen : Nlijrr 'Met school nit. *-.
uitstekeni: Die hock sehiet te rer ult.
nitsprititen.intloom: Het gowns begot, nit te
schieten.*-, 0.w.inet H., ophouden met schieten.-schiften,b.w.uitscheiden en thonderen. Sehij !Olen ongel, o. w. met IL,
zich schijnend buiten den omtrek van jets
vertoonen : Het licit scheen het venster uif ;
fig. De loosheid scht:int hair de nogen nit.
ten einde schijnen : Het licht h,epft
uitgeschenen ; fig. Hij of Ziju licht heeft
uityeschenetz , hij is dood. —schitinsea
straal of Licht, (tat nit jets schijnt.
—sehikken, 1).w. nitzenden. *-, 0.w.met
Z., zich al schikkende buiten den orntrek
van jets begeven : Hrj is den hock van
den haard uitgeschikt dewijI het daar te
heel was. —schifideren , w. schilderend afbeelden : Zink Lien nitschilderen ;
fig, Iemand leeltjk uitschilderen ved
k wand van here zeggeo. 0. w. met II.,
ophouden met sehilderen. -schififeren „
b, w, door schilieren nitho
o. w. met

— 972 —

Vital
Z., door schilfering uitgehold worden.
—schitteren , o. w. met H., fig. nitblinken , uitmunten : In dapperheid uitschitteren.*-, ophouden te schitter en. —schittering , y r. —schobben , o. w. met
11., eindigen met schobben. —schoffelen, h. w. door schoffelen geheel reinigen.
*-, 0. w. met H., ophouden te schoffelen.
--schoften, o. W. met H., met schoften
eindigen. —scholkken , o. w. met Z., al
schokkende buiten jets geraken : Btj is den
wagen uitgeschokt, —schommelen ,
—schongelen , o. w. met H., uitschop- .
pen, het schommelen of sehongelen eindigen.
—sehoppen , b. w. schoppend uitjagen :
Ilij werd het huis uitgeschopt. *-, met
eerie schop nit lets wegnemen. 4-, 0. w.
met H., uitschommeien. —schot , o. (des
-5, wry. -ten,) het tiitschieten ; uitgeschoten geld: Ik Arijg mijne uitschotten aim.
mer terug. *-, als slecht uitgeschoten goed,
twig; Het is truzar uitschot. Uitschot ran
yolk, slechtgepeupel. —schoven , o. w.
met H., ophouden of eindigen met whoyen. --schraapsel , o. uitschrabsel.
—schrabben , b. w. schrabhende
doen verdwijnen : Schrab dat woord uit.
•-, schrabbende ledigen of zuiveren : Den
pot uitschrabben. *-, o. w. met H. , eindigen met schrabben. —schrabbing 9
yr. —schrabsel , o. het uitgeschrabde.
—schransen , b. w. keg schransen.
*-, 0. w. met H. , met schransen eindigen.
— scisrapen, b. w. schrapende ledigen of
zuiveren : Den pot uitschrapen. —schwaping , y r. —sclarappen , b. w. schrappend doen verdwijnen: Ik heb twee regels
uitel eschrapt. *-, met schrappen eindigen.
—schreeuwen , h. w, schreeuwend
uiten : Thy schreeuwde het uit van pijn.
*-, o. sr. met H. , luidkeels schreeuwen;
ophouden te sell! eeuwen. —schreijen g
b. w. sehreijend buiten lets brengen : Zane
oogen nitschreijen. *-, schreijend uiten :
Zij schreide hare smart ult. Bet kind
schreide het nit ran pijn. *-, o. w. met
H., ophoudeli te schreijen : Lent de kleine
errs' nitschrefi en. —schrijden , ongeL
o. w. met Z., zieh schrijdend nit lets verwijderen : I1ij schreed in oiler tjl tie deur
uit. —schrijfster, y r. die uitschrijft.
—schrijven , ongel. uit,iets afschrijven :
1k schreef dat rers roor mijne zuster uit ;
fig. lemanduitschrijven , letterdieverij omtre3t iemand ntegen. *-, ten einde schrij.
yen: liebt ge dien brief reeds uitgeschreven?
*-,schriftelijk aankondigen: Er werd een landday , eene nieuwe belasting, eene heirraart,
brandschattingen , eene kerkrergadering ,
een jubeljaar uitgeschreven *-, o. w. met
H., met schrijven eindigen. --sehrtiver,9
in. —schrijving, y r. —achrobbeno

Wits
b. w, al schrohhende reinigen : De goof nitschrobben.*-, o. v. met H.. ten einde schrobhen. —schroeijen , b. w. schroeijend
doen verdwijnen. *-, o. w. met H.,met schroeijen eindigen. —sehroeven, b. w.
schroevend naar buiten drijven: Schroef
den passer nit , zet de beenen met de
schroef verder naar buiten.-schrokken,
b. w. schrokkend ledigen. *-, o. w. met H.,
niet meet schrokken. —schudden, b. w.
schuddend buiten den omtrek van lets brengen : Schad uw geld op de tafel uit. *-,
schuddend ledigen : Bij schudde zijne
bears op de toonbank , in haar' school nit;
fig. Iemand uitschudden , hem van kleederen , enz. berooven , uitplunderen. *-, sehuddend reinigen : Dekens uitschudden ; fig.
Zijn hart of Zijn' krop uitschudden , Zijue
smart uitschudden, zijne smart openbaren.
—schudding, vr. —schuljeren, b.
w. met een' schnijer reinigen : Eene broek
uitschuijeren. *-, o. w. met H., bet schuijeren eindigen. —schuimen , o. w. met
H., ophouden teschuinien. —schativen .
ongel. h. w. buitenwaarts schuiven : Schuif
de la uit. *-, uit eerie ruimte schuiven : Zij
schoven het zware rajtuig de poort nit. *-,
van eene koe zegt men : Zij schuift het tiff
nit, wanneer de baarmoeder onder 't kalven
mtgaat. *-,o.w. met 11., in bet ;dammen, beginnen te schuiven. —schuld, yr. schuld,
die men in te vorderen heeft,tritstaandeschuld:
In- en uitschulden. —schuren, b.
w. schurende verdrijven ; Roestolekken nitschuren *-. door schuren van binnen reini..
gen: Is de pan al uitgesehuurd? *-,o.w. met
H., bet schuren eindigen. —schurken,
o. w. met 11 , met schurken ophouden.
— schutten , b. w. naar buiten schutten.
—sissen , o. w. met Z., sissend uitgaan.
—sjouwen , b. w. sjouwend buiten den
omtrek van lets brengen : 1k sjouwde het
pak de poort nit. *-, o. w. met H., ten einde
sjouwen: Ilij heeft uitgejouw(l. —slaan ,
onreg. b. w. door slaan mtdriken : lemand

een oog , een' land uitslaan. Ben rat den
bodem uitslaan. Een'hond de deur uitslaan.
*-, door slaan van slot, water, enz. reinigen:

Nat linnen uitslaan. Nen slant dekens uit .
Is de salade goed uilgeslagea 7 *-, het toegeslagene losdoen : Sla de tweede plaat in
dot bock Bens nit. *-, slaande uitbreiden
of verbreeden : Men slant goud , koper,, en
audere metalen nit. *-, slaande uitdrijven :
Den bal uitslaan. *-, slagtende aan den
man brengen , uitslagten ; afleveren uit een'
kelder,, enz.: De wijnkooper K. heeft gis-

teren drie narn my n uitgeh lagen.*-,gemeenz.
uiten : Vuile taal uitslaan. Zotten klap
uitslaan. *-, o. W. met EL, ten einde staan ;
in bet spelen den eersten slag doen. *-, met
Z., weinig gebruiken , kiemen , naloopen ;
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van bier zich als met uitstag vertoonen,
als: De neus slaat item uit, bij krijgt
nitslag aan den neus. Het voorhoofd is hem
geheel witgesingen. De schurft begint uit te
:loan. beginnen te schimmelen Bet
brood slaat nit. *-, aan muren , enz. vochtigheid , enz. op de oppervlakte vertoonen:
De steenen slaan nit. -slabben, -slabberen , b. w. uit iets opslabben ; slabberend ledigen. --slag, m. (des -s,) het
uitslaan (van dranken , enz.): Verlof tot
uitslag van drie anker wijn. *-, afloop.
uit kornst : floe was de uitslag t *-, vurigheid
(op de !mid) : Zij heeft gedurig uitslag.
schimmel , vochtigheid, die zich op de
oppervlakte van jets vertoont. —slagbiljet, —slagbriefje, o. briefje van
verlof tot uitslag van dranken , enz. -slagten, 1). w. al slagtende aan den man brengen , uitponden. *-, o. met IL, ophouden
met slagten. —slapen , ongel. b. w. door
slapen verdrijven: Hij sliep zijni roes zijne
dronkensehap nit. *-, o. w. met H., ten cinde
of toereikend slapen : Hij heeft nog viet
uitgeslapen. — Hij is uitgeslapen , nilgerust, enz. verdienen Beene navolging.-slenderen —slenteren 9 0. w. met Z.,
slenterend bnif en den omtrek van iets geraken : Hij is dezen morgen de poort uitgeslenterd.*-. o. w. met H.. ophouden te slenteren. —slapen , h. w. buiten eene ruimte
stepen : Men sleepte het pak de kamer uit.
den kerel bij de Karen de deur uit. —slenren , b. w. sleurend buiten den omtrek van
jets brengen : Men sleurde hem de poort nit.
—slibberen o. w. met Z., weinig
gebruik. uitslippen. —slieren, o. w. zie
lUitglijden. —slijpen ongel. b. w.
door slijpen wegnrmen : Den roest uitslijpen.
door slijpen uithollen. *-, o. w. met H.,
ophouden te slijpen. — slliten, ongel. b.
w. in 't klein verkoopen. o. w. met Z,
slijtend uitgehold worden; fig. al slijtende
verdwijnen , afslijien : Die smart zal allengs
wel uitskten. —slijterem. slijting,
yr. —slijtster,vr. -slikken, kw. slikkende ledigen. —slingeren. 1). w.
slingerend nituerpen: Bet kind slingerde
den stok het raarn nit. o. w. met Z.,
slingerend uitgaan : Bij is voor een uttr de
poort uageslingerd. —slippers, o. w. met
Z., uitglippen uitglijden. —slobberen
b. w. uit iets slobheren ; slobberend ledigen.
'R.. , 0. w. met H., ophouden te slobberen.
—slollren, b. w. sloffend doen verdwijnen:
Wie heeft die krijtstippen weir uitgesloft ?
*-, o. w. met Z., sloffend uitgaan Hij aloft
de poort ult. —sloopen , b. w. sloopende
ontledigen : Nen sloopt dit lads van binnen
uit tot een pakhuis. —slooven (zich) ,
w. w. fig. moeite, inzonderb. vergeefsche,
tanwenden:Wat hebtgty u daar weder uitge-

lints
sloofd! *-, 0. w. met H., ophouden te slooven.—slorpen, enz. zie Ultslitrpen,
enz. —shaken ongel. b. w. sluikend
uitvoeren, *-, 0. w. met H., ophouden te
sluiken. ---sluimeren ,.o. w. met 11., het
sluimeren eindigen. —sluipen , ongel. o.
w. met Z., sluipend uitgaan: Hij sloop de
Ramer ult. —sluiten, ongel. b. w. buiten
den omtrek van iets sluiten : Den bond de
kamer uitsluiten ; fig. weren werd van
de erfenis uitgesloten. Men noodde het
ganse he huisgezin , dock *loot hem uit. *-,
uitzonderen: Niemand uitgesioten. Zonder
iernand uit te sluiten. Uitshatender wijze
met uitsluiting of veering van anderen.-slul-

Um; 9 yr. het uitsluiten , weren, uitzonderen : Een voorregt bij uitsluiting (uitslui-

tender wijze) genieten. —sluitsel, o. (des
-s,) gemeenz. opheldering, beslissend antwoord :1k kreeg geen uitsluitsel van hem.
Hij gaf mij geen uitsluitsel. —slurpen,
b. w. nit iets slurpen : Zij slurps al de
chocolade nit. 4-, slurpend ledigen : Een ei
uitslurpen. —slurper, m.-slurping,

yr. —slurpster vr. --smeden, b.
w. al smedende verbreeden: Smeed dat
plaatje nog een weinig uit.*-, o. w. met Z.,
onder bet smeden uitdijen : Dat ijzer zal
nitsmeden. *-, met H., ophouden met smeden.
—smeeken, o. w. met IL, het smeeken
eindigen. --smelten, ongel. b. w, smeltend van jets, b. v. vet, ontledigen: Zijn de
reuzels uitgesmoltent *-, o. w. met Z.,
smeltend van ,jets ontledigd worden; onder
het smelten veel uitleveren: Die boter is
goed uitgesmolten. o. w. met H., het
smelten eindigen. —smeren , b. w.
smerend ledigen ;smerend uitbreiden : Smeer
de zalf goed nit. o. w. met H., ophouden
met smeren. —smetten, b. w. smettend
doen verdwijnen. —smneulen, o. w. met
Z., smeulend uitgaan. —saniiiten , ongel.
b. w. door smijten uit lets brengen: Men
uit. remand tie glazen
sweet hem een ,
nilsrnijten.werd de deur nitgesmeten.
—smoken b. en o. w. met H., gemeenz.

uitrooken. —svnokkelen, h. en o. w.
met H., uitsluiken. —smoren , b. en o.
w. met Z., smerend uitdooven. -smullen,
b. w. smullend ledigen. *-, o. w. met H.,
ophouden te smullen. —snaau wen , b.
w. snaauwend uit eene ruimte verdrijven. *-,
w. met H., met snaauwen eindigen—snap...
pen. b. w. snappend uiten. *-, o. w. met
H., het snapper eindigen. --snateren,

o. w.metH.,met snateren eiudigen. -sneeuwen , o. w. met Z., door de sneeuw worden
uitgewischt: Bet spoor is geheel uitgesneeuwd. *-, onpers. w. met H., ophouden te
sneeuwen: Nu zal het weldra uitgesneeuwd
hebben. —snellen, o. w. met Z., naar
buiten snellen: Een ieder .cneide nit, de deur
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uit , het huis uit , de poort uit , de stad nit.
—snerken o. w. met H., ophouden
to snerken. —snijden ongel. b. w. snijden uitnemen : De tong werd Item uitgesnedert. Men speed Attar eergisteren den
kanker nit. *-, snijdend iiithollen : Ge moet
de kaas niet zoo uitsnijden. De rug van
dat kleed moet nog meer uitgesneden worden ; van bier : gen' bijenkorf uitsnijden,
ook enkel : Uilsnijden een gedeelte van
den honig met het kortmes er uit nemen.
snijdend albeelden: In koper uitsnijden.
De knaap wist aardige figuren op meshechten uit te sniiden. *-, snijdend (d. i.
in 't klein) verkoopen: Laken: uitsnijden.
*-, o. w. met Z., onder 't snijden uitdijen :
Dat vleesch snijdt weinig uit ; fig. gemeenz.
zich stilletjes wegmaken of verwijderen :
Hij sneed uit , toen men den champagne
binnenbracht. --suijder,m. die uitsnijdt;
inzonderh. die in 't klein verkoopt. —snijding, yr. —snijdsel,o.het nitgesnedene.
-snijdster, y r.-snikken, o. w. metH.,
ophouden te snikken.-snippelen,-snipperen , b. w. al snipperende uitsnijden.
*-, o. w. met H., ophouden te snipperen.
—snoeijen, b. w. al snoeijende van bout,
enz., ontledigen &mei de boomen nog wat
ult. o. w. met H., bet snoeijen eindigen.
—snoeijing, yr. —snoepen , b. w.
snoepend ledigen. *-, o. w. met H., ophouden
met snoepen. -snoeven, o. w. met H., ophouden met snoeven. —snorken, o. w.
met H., ophouden met snorken : Hij had nog
niet uitgesnorkt. —snorren o. w. met
Z., snorrend uit iets geraken. met H., ophouden te snorren. —snotteren , o. w.
met H., ophouden te snotteren. —snuffelen o. w. met H., het snuffelen eindigen.
—snuffen, b. en o. w. met H., Vitsnuiven. —uitsnuiten, ongel. b. wa snuitend ontledigen : Snuit uw' neus nit. al
sti tritende doen uitgaan : De kaars nitsnuiten.
—snuiven, ongel. b. w. snuivende naar
huiten voeren ; snuivende ledigen : Hebt gij
die gansche doos uitgesnoven ? o. w. met
H., tritblazen, tot adem komen : Laat de paarden een weinig uitsnuiven. *-, met Z., gemeenz. Urgers.: op uitsnuiven , zich met ijver
op iets toeleggen of naar iets streven. —soppen, b.w. soppende nit iets wegnemen Wie
,
heeft al dat vleesehnat uitgesopt ?
soppende ledigen :Laat haar die pan uit:oppen. 0., W. met II., ophouden met soppen.
—sort6ren , b. w. sorterend uitschieten.
—spanen , b. w. spanend wegnemen ;
spanend ledigen Spaan het vat ter de-ge
nit. —spannen ongel. b. w. vaneen
spanner' : Zijne netten uitspannen. uit
het garcel spannen ; Span (le paarden nit ;
fig. 'Lich uitspannen zich eenige veradeoi W. met
ming of vcrpoozing schenken,

Wits
H., de paarden in eene herberg wit het gated
spanner) of laten spannen ; fig. pleisteren.
—spanning, yr. (rnrv. -en,) bet nitspannen ; verademing , verlustiging,
verpoozing : Nets kan hem eenige uitspanfling verschaffen, dan het omberspel.
berberg , waar men paarden uitspant en op
stal zet , plersterplaats. —spansel , o.
hemelgewelf,, firmament. — spanten
yr. mrv. zie Spant. --spares , b. w.
ui t iets sparen en tot later gebruik bewaren :
lets voor den ouden dag uitsparen.*-, o. w.
metH.,ophouden te sparen. -sparing, yr.
-spatten,o.w.metZ.,spattend uitspringen:
.Het bloed spatte hem news en rnond uit.*
met H., fig. zich buitensporig gedragen : 11 tj
heeft lang genoeg uitgespat.-spatting,vr.
(mrv. -en,) het nitspatten ; fig. ongeregeldbeid , losbandigheid , buitensporigheid : Zijn
tegenwoordiq lijden is het gevo.79 ziiner
vroegere uitspattingen. spelden, b. w.
met pelden ruimer steken. —spelen b.
w. al spelende uitwerpen : Bij wist niet , mat
hij uitspelen zou. ten einde spelen : Men
speelt een spel , eene party , een stuk , eene
rol uit; fig. tiitvoeren , verrigten. *-, o. W.
met H., eene kaart opspelen ; beginnen te
spelen ; ten einde spelen : De klok heeft nog
niet uitgespeeld. --spellen, b. en o. w.
met H., ten einde spellen. —speuren, b.
w. weinig gebruik. nasporen. spijen,
zie ritspuwen. —spikliefen o.
w. met H., met spikkelen eindigen. --spinnen, ongel, o. w. met Z.. onder het spinnen
veel uitlevcreu. *-,met H., ten einde spinner'.
b. w. ten einde spinners ; spinnend rekken ; fig. gen verhaal tot vervelens toe uitspinnen.—spitsen , b. w. weinig gebruik.
spits doen uitloopen. b w. spittend nithollen.*-, o.w. met H., ophouden met
spitten.- spliniereno.w.metZ.,alsplinterende uitgehold worden : De naaf splintert
uit. -spoeden, o.w.metZ..zich !miter ' den
omtreklvan iets spoeden:Hij spoedde het rertrek nit. —spoelen, b.w. spoelend nit lets
wegnemen: Hebt ge het vuil uitgespoeld .7 -,
spoelend uithollen : Het water spoelt den
oever ult. spoelend zuiveren : Spoel e
mond goed uit. De kan is niet uitgespoeld.
*-, o. w. met Z., door spoelen uitgehold
worden : Wat is die oever uitgespoeld! *-,
met H., ten einde spoelen. —spoeling, yr.
bet nitspoelen. —spoelsel , o. het uitgespoelde. —spoken b. w. fig. gemeenz.
uitvoeren.doch enkel in een'kwaden zin: Wat
heeft hij daar tacit uitgespookt ? * , o. w.
met H., ten einde spoken. —sponsen
b. w. meteene spons uitwisscheu. -sporig,
(.er, -st, b y . en bw . buitenspori;;.
, y r. —sporiglijk , bw.
—spotten, o. w. met H., bet spotter'
cindigen, -sponwen, the Litspuwen.
m w'

— 975 —
Lits
— spraak , yr. het uitspreken wijze van
uitspreken : Zijne uitspraak verraadt den
Eng elsch man. *-, het uitspreken van een
vonnis : Uitspraak doen , een vonnis uitspreken ; van bier ; fig. Daarover is Beene uitspraak gedaan , dat is nog onbeslist. *-, het
vonnis zelf; antwoord van eene godspraak.
—spraakleer yr. werk , hetwelk de
uitspraak eener taal inhoudt : De uitspraakleer van Oosterzee. —spreeuvven o.
w. met H., ophouden to spreeuwen.
—spreiden , b. w. vaneen spreiden :
Spreid het tafellaken geheel uit.— spreken, ongel. b.w. sprekend uiten ; fig. Rare
smart was niet uitte spreken.*-,iets openlijk
bekend maken Wanneer wordt zijn vonnis
( het vonnis over hern)uitgesproken? o.w.
metH.,ten einde spreken: Laat hem uitspreken.-spreking,yr.-springenongel.o.
w.metZ., springende uitgaan ilij sprong het
venster uit.*-,uitschieten:Ilet slot (de schoot)
wil niet uitspringen.*-, uitsteken: Die hock
sprint te ver nit, *-, met 11. , ten einde
springen : De fontein heeft uitgesprongen.
b. w. springend naar buiten brengen Bij
sprong zijne breuk uit. spritsen, b. w.
spritsend uitwerpen: Laat de fontein het
water nu eens uitspritsen. --spruiten
ongel. o. w. met Z., spruitende voor den
dag komen : Het sezaaide begint uit te
spruiten. spruiten voorthrengen : Die
roos beyint reeds uit te spruiten. — spruiting y r. —spruitsel, 0. spruit, loot.
—spugen ongel. b. w. spugend nit+ erpen: Gij spuuyt uwe beste sappen
uit. * uitbraken ; fig. Zijne gal witspuyen.*-, o. w. met H., ophouden te spugen.
— spuijen, b. w, al spuijende van
zand , enz. ontledigen. —spuijing yr.
—spuaiten ongel. b. w. spuitend nitwerpeu: Die pijp spuit een' dikken waterstraal nit. *-, spuitend nitdrijven : Jan
:T oot de glazen
*-, spuitend reinigen:
spuitend nitEerie wond uttspuiten,
biusschen : Het vuur uitspuiten. —spuwen , b. en. o.met E1, uitspugen.
wing, Vi'. —spuivsel o. uitbraaksel.
—staan , onrey. o. w. met H., buiten
staan , uitsteken ; uitgezet hebben : Ik heb
zes fiches uitstaan, die szy mij nog betalen
moet. voordeelshalve uitgezet zijn, op
interest staan : Zijne gelden staan ult. Rij
heeft aanzienlijke kapitalen uitstaan; van
bier: Uitstaande gelden . sontmerz , kapitalen. Uitstaande schulden, uitschulden ;
fig Jets met iernand hebben uitstaan , lets
met iemand te vereffen hebben. Wet hebt
gij met kern uitstaan ? *- , b. w. doorstaan
linden , verduren : Hij Lon de pijn niet nitstaart. Ik Lon den vent niet uitstaan , met
verdragen. Dit harnas kart eere geweerkoel etitstaaft, —stallen , b. w. kits op cen

lUits
stalletje ten verkoop uitspreiden : De Looplieden stallen latrine waren nit. —stalling, yr. —starnelen .—stamelen , b. w. stamerend uiten : Het knaapje
begird zijn verlangen reeds nit te stamelen.
*-, o. w. met H., het stamelen eindigen,
--stare eling , yr. —stampen , b. w.
stampend ontledigen : Een meelvat uitstampen. -, 0. w. met H., het stampen eindigen.
--stamping, y r. —slap , m. stag
buiten den weg ; fig. afwijking. —stapje ,
o. verkleinw, van uitstap ; inzonderh reisje :
Een uitstapje naar Arnhem doen. —stappen , o. W. met Z., al stappende uit een
rijtuig enz. geraken : Wij zullen te Groningen uitstappen. Ik nam hoed en rotting
en stapte de poort nit. *-, b. w. stappend
uitwisschen of doen verdwijnen. —staren
b. w. starend nit jets brengen : De oogen
uitstaren. —steeksel o. (des -s, mrv.
-s,) uitstek. —sick o. het uitsteken , enkel in : Bij uitstek , ongemeen zeer , ten
hoogste. *-, een uitstekend gedeelte , inzonderh. aan een Finis : Vele winkeliers hebben
uitstekken. balkon. —steken, ongel.
b. w. stekende uitnemen: remand de oogen
uitsteken ; fig. hem door schoone beloften of
door geschenken als ware het verblinden. *-,
stekende uithollen: Steek het gat nog een
weinig uit.
van zich afsteken : Raj stak
de hand nit. Men steekt de vlaggen uit. De
tong uitsteken. door steken afbeelden ,
graveren : Dat wapen is goed uitgestoken.
*-, door sicken aanwijzen , afsteken : De
plants voor het yebouw is reeds uitgestoken.
o. w. met H., buiten lets uitkomcn: Die
punt steekt te ver uit. Er steekt een vlag den
toren uit; fig. nitmunten Rij steekt boven
al zijne stadgenooten de hand met
jets (b. v. geld) daarin , om door het raden
van even of oneven te beslissen : Laten wij er
orn uitsteken. —stekend (-er, -st.) by.
en bw. uitmuntend, uitnemend , voortreflelijk : Een nitstekend rerstand. Eene uitstekende schoonheid. Uitstekend lekkere
soep. stelkendheid , yr. uitnernend
—steker, m. fig. oyervlieger, die
uitsteekt. —steking vr. --stet, o. bet
uitstellen , verschuiving tot lateren tijd:
Vitae/ van betaling geven. Sprw. Uitstelis
Been —steldag, m. respijtdag.
—stelen , ongel. b. w, leeg stelen : De
dieven hebben het huis uitgestolen. -stellen , b. w. tot een' lateren tijd verschuiven
De zaak wordt van day tot dug uitgesteld.
Wij kunnen de reis langer uitstellen.
Eene betaling uitstellen. --stern men
o. w. met R., met stemmen eindigen.
—stempelen o. w. met H., ophouden
met stempelen. —sterven ongel. o.
w. met Z., door den dood vernietigd worden
Dat geslacht sterft ?net hem nit,
door
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het stervert van menschen ontledigd worden :
De stad is door de laatste ziektebijna geheel
uitgesiorven, IVu Willem ontbreekt , is het
huis als uitgestorven. —sterving ye.
—stevenen o. w. met Z., stevenend
uitraken. — stijgen 9 ongel. o. w. met Z.,
steep het vensler
stijgend uit iets gam)
ult. Zji stegen te B. uit (het rijtuig).
stijven, ongel. o. w. met H., het
stijven eindigen. —stikken o. w. met
H., het stikken eindigen. —stinlien
ongel. o. w. met H., ophouden te stinker).
stippen b. w. stippend ledigen.
—stoeijen o. w. met It, ophouden
met stoeijen. —stoelen o. w. met Z.,
bij zich van onderen uitbreiden , hetzij
door nieuwe loten als andergins, -stoilPil
b. w. inwendig van stof zuiveret): Is de
voorkamer uitgestoft? --stokes, b. w.
leég stoken.*--, o. ophouden met stoker).
—stolpen, b. w. door eerie stolp doer)
uitgaan. —stomen , o. w. met Z., stomend
uit eene ruimte dringen.*-,met H.,ophoudert
met stomen. —stommelen o. w. met
Z , stommelend uit eene ruimte gaan of
geraken: Hij stommelde de kamer uit.
—stompers w. buiten den orntrek
van jets stonyen: Men stompte hem de
kamer uit. —stooten onyel. b. w.
stootend nit iets brengert: femand het
vertrek uitstooten. Hij stiet zich het linkeroog ult. De meid heeft in de zijkanter eene
suit uitgestooten ; fig. lemand uitstooten ,
hem den voel ligten Zotten Map uitstooten,
voor den dag brengen. —stooting, yr.
--stormen onpers. w. met H., ophouden te stormen. met Z , zich stormend
buiten den omtrek van jets begeven : De
soldaten stormden het huis uit. -storten,
b. w. stortend uitwerpen : Stort het koren op
den zolder uit. *-, stortend ledigen : Stort
het vat in de beek nit; Zijn hart voor
ienand uitstorten, hem zijne geheimste
gedachten openbaren. Zijne gebeden uitstorten. o. w. met Z., stortend uitvallen : De
man stortte het raarn ult. —storting, yr.
bet uitstorten ; inzonderh. De uitstorting
van den Beiligen Geest. —stotteren,
b.w. stotterend uiten. s-, o.w. met 11., ophouden te stotteren. —stoven , o. w. met H.,
tyboudert te stoven. '1-, met Z., al stovende
van overtollig vocht outlast worden Laat de
andyvie nog wat uitstoven. —stralen 9
fu. w. met H., stralen uttsehieten ; ten einde
3tralen.*-, met Z., als stra lett nit iets voortkomen. —straling, y r. —strekken,
1). w. van zich strekken : De armen naar
iemand uitstrekken. *-, vaneen strekken :
De beenen uitstrekken. Uitgestrekt op het
bed liggen ; fig. uitbreiden , vergrooten :
De pales ran zip. rijk al verder en verder
w. w. zijne leden uitetitstrekken.

wits
strekken: Zij strekte zich op helgrasuit.Zich
naar iets uitstrekken , fig. het tracliten te
verkrijgen ; fig. reiken, gaan: Zoo ver strekt
zichuwe mayt niet uit. Zie llatgestrekt.
---strepen , b. w. met eene of )seer
steepen (iets geschrevens, enz.) uitdoen :
Streep den vierden regel ult.
w. met H.,ophonden met stribbelen : Befit gij beide nog niet uitgestribbeld?
—strijden 9 onyel. b. w. ten einde
strijden : Die strijd is eindelijk uitgestreden. o. w. met H., ophouden te strijden:
Men had eindelijk uitgestreden. *-, met
Z., zich door strijden afmatten, dock enkel
in bet veil. div. De soldaten zijn uitgestreden..—strijken ongel. b. w. al strijkende rimpels, vouwen en plooijen nit iets doen
verdwijnen: De vellen uitstrijken ; van bier:
fig. gemeenz. Een uitgestreken gezigt, gelaat , een efTen gezigt, waaruit alle plooijen
als ware het opzettelijk weggestreken zijn.
*-, strijkend doen verdwijnen : Strip; die
vlekken met den witkwast tat. *-, weinig
gebruik. doorhalen, uitluchten
scherp
berispen.
o. w. met H., ophouden te
strijken. met Z., strijkend uitgaan : Poor
een half uur streek hij de dear uit. -strijking 9 v ,—strikken o. w. met H.,
met strikken eir.digen: Z4 had. bijna uitgestrtkt ,toen men Agar riep. —strompelen o. w. met Z., strompelend nitgaan :
IN is de deur nitgestrompeld.
met
ophouden met strampieten. —strooljea 9
b. w. strooijende verbreiden: Geld order de
meniste qitstrooilien. bij werd &erne ,
terwifi hij tin eene achterbuurt paskwillen
uitstrooide ; lig. verbreiden , inzonderh. wat
onwaar is: Wie heeft die leugens uitgestrooid? o. w. met H., ophouden te
strooijen. —strooijer , m. fig. die nitstrooit. —7-strooijing 9 y r. -stroolsel
o. hetgene uitgestrooid is of wordt, los
gerucht , onwaarheid. strooister , yr.
—stroomen , o. w. met H., wanneer de
voortduring , en met Z., warmeer de plaatsVerandering bedoeld wordt, stroomend
uitloopen ; ophouden te stroomen. —strooming vr. — stroopen 9 b. w. strno-

pende ontkleeden ; stroopende uittrekktin :
Stroop de kousen uit ; al stroopende
ontledigen , uitplunderen : Bet land uitstroopen. -stud4ren, b. en o. w. met H.,
ten einde studeren. Zie ILTitgestudeerd.
—stailven ongel. b. w. stuivend uit
iets doen vliegen: Stut:f niet zoo reel ascii
o. W. met Z., stnivende nit
den lak
jets korner): Bet meel stuift de vensters uit;
Zip stoof (snelde , vloog) de deur nit.
—stnkken 9 b. w. bij kleêf fn. en naaist.,
der% ijze verstellen , dat fen lap in en niet op
jets gezet wordt: Ik lief mija' borstrok
uitstnkken. --sturen b. w. nitynden
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lemand om eene boodsehap, orn sulker,
ont den arts uitsturen, d. i. hem uitsturen,
urn eene boodsehap te doen, an suiker era.
te *-, naar buiten sturen : Wij stunrden het sehip de haven Hit - sukkel en ,
o w. met Z., sukkelcud iiitgaan Hij is voor
een uur de deur uitgesukkeld. *-, met H.,
ophouden te sukkelen. —sullen , o. w.,
zie Sullen , ritglijden. - takelen,
b. w. met takelazje uitrusten : Bet sehip
wordt uitgetakeld. aan een' take! naar
buiten roeijen. —takken , b. w. takswijze
uitsnijden. —tanden , b. w. tandswijze
uitsuijden of uitstelien. —tappen, b. w.
tappende tut lets nemea : It ie heeft al het
bier ultgetapt? *-, tappende ledigen Een
vat uittappen. *-, o. w. met H., ophouden te
tappet): De man heeft uitgetapt , tapt niet
meer, is geen tapper meer. —tarnen 9 b.
en o. w. met uittornen. —tarten , b.
w. op eene tartende wijze uitdagen: lk turtle
hem uit, maar hij dorst niet; fig. trotsëren.
—tarting , yr. --teekenen , b. w.
teekenend uitbeelden en voorstellen : Hij
teekent landgezig ten uit. o. w. met H.,
ophouden te teekenen. —teekening
vr, —teezen , b. w. uitpluizen. - tellers,
b. w. teilend uitgeven : Sommige huishoudsters tellen niet enkel de tureen, maar zelfs
de aardappels nit, De geheele som liyt op de
bij het tat verkoopen:
tafel uitgeteld.
Deze soort van turf wordt niet uitgemeten
o. vv. met H., ophouden te
maar uitgetela'.
m. —telli rig, yr. -telster, yr. —tes-nen 5 b. w. temend uiten.
*-, o. ophouden te temen. —teren , b.
w. terende doen verdwijnen : De droefheid
leer( haar nit; van bier : .an eene mitereside ziekte kwijnen , lijden. Eene uittereside ziekte hebben. o. w. met Z., door
eene tering uitgeput worden: Hij teert geheel
ult. *-, met H., ophouden te teren. —ternen, b. w. uittornen. —terning 9 yr.
—teuten 9 o. w. met H., ten einde toe ten:
Heeft zij !mast uitgeteut ? —tiegen
ongel. b. en o. w. met 11., uittrekken. fliervan is enkel de vent. tijd ik toog nit en het
dw. uitgetogen in Bebruik. - tieren,
o. w. met 11., ten chide tieren : .Hebben de
kinderen nog niet uitgetierd? aan lion getier
nog geen einde gemaakt ? —tijen , b. o.
w. met Z., uittiegen , uittrekken, - tikken,
0. w. met H., ophouden te tikken. -tillen
b. w. tillend intnerneti : 7i1 even het venster
nit. tillend hinter) den omtrek van iets
brengen. —tininieren , b, w. timrnerend
uitbreiden : Men timmert eene schuur,, een
hills , eene stud nit. *-, o. w. met 11.,
ophouden te tirnmeren : De Heer heeft
uitgetimmerd , tiunnert met meer; fig. hij
beelt al zijn geld met timmeren doorgebracht.
—tintelen, o. w. met H., tintelend uit-

sehijnen : De vreugdirj
e it. nt telt haar de oogen
nit. —toeren , o. w. met H., ophouden te
toeren. —toeten , b. w. toetend bekend
waken, o. w. met H., ophouden te toeten.
--tort, m. het uittrekken, uitreis,
vertrek : Bij Israel's uittoyt uit Egypte.
—toliken , b. w. naar buiten tokken :
Die knaap tokt Hein gedurig ult. Zie
Tokken. o. w. met H.,
ophouden te tollen. —tooveren , b. w.
door tooverij uitmaken: Wij kunnen den
brand niet uittooveren. - toppen , b. w.
de toppen van of uit iets wegnemen. —tornen , b. w. lostornen en uitnemen : Torn de
inouwen —torschen, b. w. torschend
uitbrengeu. —touwteren go. w. met H.,
het touwteren eindigen. —trappen , b.
NV trappend uitbrengen : Ilij trapte het wijf
de deur uit.*-, uit den grond trappen: Gij
(rapt de slaplanten ult. *-, trappende uitblusschen , uitwisschen , verbrijzelen: Trap
dat vuur nit, opdat er geen brand
ontsta. Het spoor was uitgetrapt.
Be deur weed uitgetrapt, *-, trappende
uitbreiden: Trap die kid nog wat ult.
—treden ongel. 0. w. met Z., tredcnde
uitgaan : Treed een oogenblik de kamer nit.
*-, met Z., onder bet treden nitdijen: Dat
deep zal niet veel uittreden. *-, b. w. tredende uitblusschen, uitwisschen : Treed die
honk nit. De sehapen hebben de voetstappen
der roovers uitgetreden. b. w. tredende
ititpersen ; tredende van vocht ontlasten :
De turf moet nog meer uitgetreden worden.
*-, tredende uithollen ; tredende uitbreiden.
—treding yr. -trekken g ongel. b.
w. al trekkende van zijne plaats brengen:
Iernand een' Land uittrekken. Het zwaard,
Het onkruid uittrekken. trekkend uitdoen: then trekt den rok, den jas, de laarzen,
de kousen , handsehoenen ult. *-, ontkleeden , uitkleeden : lemand uittrekken. Zich,
uittrekken.*-, een uittreksel nit iets makers,
dock weinig gebruik. : Een bock uittrekken.
de kracht nit jets halen Kruiden door
raid del van brandewijn uittrekken. o. w.
met Z., zijne kracht van zich geven: .Last die
kruiden nog wat uittrekken.*-, zich buiten
den omtrek van lets be ;even :Zij trokken met
zak en pak de stud uit. ten strijde
trekken : De burgerij ?noest uittrekken ;
inzonderh. van zoodanige , welke , zonder
krijgslieden to zijn , bij dreigend gevaar, aan
den oorlog deel nemen : In 1830 trok de
bloeni van Nee:viand's jongelingschap
vrijtvillig nit. --trekking, y r. --trekset, o. bet uitutrokkene : Een nittreksel nit de registers van den burgerlijken stand. *-, verkorting van een
geschrift ; van kruiden , anders veelai extract geheeten. —treuren, o. w. met
H., ophouden met treuren : Eindelijk had
123
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de weduwe uitgetreurd en besafzieh weer
in 't hutvelijk. —tritien o. w. met H.,
ophouden te trillen : Zoo dra de sonar heeft
uitgetrild , hours t het gelutd op. —trip
pelen o. w. met Z., trippelund nitgaan :
Daar trippelt zij weer de kamer nit.
—trommelen w. bij trornmelslag
bekend maken : Er wordt iets uitgetrommeld. *-, o. w. met 11., ophouden te
trommelen. —trammeling, vr.
—troanpetten b. w. met trompetgeschal bekend maken ; fig. nitbazninen ,
met veel oplief roemen. *-, o. w. nwt H.,
ophouden te trompetten. —lroutven
b. w. nithuwen. —tuilen , b. en o. w. met
H., ten cinde tuilen zie Tuilen. - tuimelen o. w. met Z., tnimelend uitvallen : De knaap tuintelde het venster nit.
met H. ophouden met tunneler,. —tuiten , zie Littoeten. —turen h. w.
turend buiten den orntrek van iets brengen:
Zij halide hare oo8 en uit (bet hooks).
--twister, o.w. met 11 ten cinde twisten:
Zij Itebben eindellak uitgetwist. —vaagset o. des -s, mrv. -en, -s.) het uitgevaagde
(uitgeveegde) ; inzonderli , fig. een nietswaardig voorwerp of scliepsel: Ultvaagsels der
samenleving. Hetuiteaassel van het menschdom. —vaart, y r. bet uitvaren : Zijne
vaart went door stormen vertrangd. *-, inzonderh. uitvoering van een lick naar de begraafplaats: De worst had eene praehtise
vile-aart. —va,deanen b. w. met den
vadem uitmeten of uitverkoopen. - vagen,
zie bet inner gebriiik. Iritvegen. —vat ,
in. bet nitvallen ; inzonderh, bet, nitriikken
van eene hezetting ri'g'or de belegeraars: Een'
uitval op 's vijands werken doen. .8 ij een'
uitval verloor hij zijn regleroog. in een
weegevecht , poging om zijne tegenpartij le
hevige losbatsting van toornige
wooden ;
of beleedigende nitdrtikkingen , het zij
woorden of gesehrift : Door zulke nitvallen
maakt iemand zieh zeleen belagehelijk.
—vallen, ongel. o. w. met Z., vallend
uitgaarn lint bock viel het roam nit. De tanden vallen Item nit. Wanneer het koren al
te rijp is , valt het uit. Het Itaar begint Item
nit te valien ; Het haar zal u niteallen,
ge zult nog iets ergers ondervinden. *-, nit
eene belegerde plants tegen den vijand aan rukken : De beleyerden vielen gedurig
uit. *-, in een t ‘lee,;evecht op zijne tegenpartij aandringen : Daar hij te doldrifti3 uitviel liep hij zich des and, ren
degen in de borst ; fig. Tegen iemand
nitvallen , in toornige of beleedigende nittegen remand losbarsten:
drukkin
vielen heels teyen elkander ult. *-, zoo of
zoo nitkornen of afloopen : Het zal welyoed,
slecht , naar wensch uitvallen. Het Niel beter nit , dan men dacht. Hoe is het baksel

Vita,
nitgevallen ? *-, b. w. vallend uit zijne plants
brengen : Zij viel een' tand, een oog nit.
—vatting, vr. —valpoort, vr. poort ,
waardoor men nits/alt. --varen, ongel.
0. w. met Z., varende nitreizen : lk voer met
de Johanna nit, en ktvam met de Jacoba
weer binnen. zieh in alle y 61 nit iets begeven : De daivel is nit den bezetene uitgeraren ; fig. in toornige of beleedigende nitdrukkingen losbarsten : Tegen ietnand uitraren.
*-, met H., ten einde varen : Dat schip heeft
nitgeraren d. i. kan Met meer varen , is
onbriiikbaar geworden. b. w. in sonnnige
streken , waar raren in zijne oorspronkel6ke
beteekenis nog gebriiikt viordt, nitrijden ,
door rijden uit holler : .Een uitgeraren wry.
De sporen zijn te veel nitgeraren.
nitvoeren.*-, o, w. met Z., uitrijden ; spelevaren , in een rijtuig uilgaan —vasten
b. w. door vasten tutdrijven heb nzijne
hoofdpijit nitgevast, door vasten verdreven.
*-, o. w. met 11., ten einde vasten : Hij heeft
uityevast, —vechten , ° nye& b. w.
door gevechten uitputten : Ilium door een'
tieujurisen oorlog nitgevochten. 0. W.
met H., ten einde vecbten : Laat die lumen
uitreehten. —veegsel, a. het uitgeveegde ;
zie 11Jitvaagsel.-vegen
b. w. Imiten den onstrek van iets vegen; Veey
het stof de dear uit. door inmendig vegen
reinigen: Veeg den pot nit. Eene kanter
uitregen. Een ylas nitee,gen reinigen ; fig.
een glas ledigen ; zie ook Mantel. —reging , vr. —veiten, b. w. veilende to
koop aanbieden. , vr. — y enen <, b w. al veneride ledigen of uitgrayen : Men rindt char eeni,ge uitgeveende
plassen. —vensteren b. w. p;emeeriz:
doorhalen , scherp berispen. --venters,
b, w. te koop aanbieden. --venter m.
(des -s, mrv. -s.) —venting, yr. -ventster,, —verhaten, w. ten cinde
toe verlialen. —verkocht, b y . die of
dat geene waren meer te verkoopen beeft:

Die wink-1 is niteerkoeht. lk ben uitverkaeht ik heb al mijne waren uitverkocht;
ik ben ten einde rand, geld, enz.

—verkoopen onreg. b. en o. w. met
11., ten einde verkoopen : Nij verkoopt zijte
winkel nit. IN verkoopt nit , d. hij verkoopt zijn' voorraad van goederen , zonder
Diemen in te slaw). Die winkel vet koopt ult.
Hi)* heettbijna uitverkoeht. Zie ook
verkocht. —verkooper, m.
—verkoopster yr. —verkoren,
veil. div. van bet veroud. nitverkieren :
by.
heeft mij uiteerkoren , nitgekozeu.
verkorene, m, en vr.
(des -n, mrv. -rt.) in de goclgeleerdli. die tot
bet ectiwige Ieven is voorbesch.kt; fig. die
boven anderen de voorkeur heeft ontvangen.
—vertellen , zie ITitverhalen,
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—verzoeht verl. dw. van uitverzoeken.
—verzoeken onreg. w. verzoeken
om nit te gaan , inzonderh. op een pactiNe :
110s uitverzocht. —veutlenen , 0. w.
met H , ophouden te veidenen. -vezeien 5
—vieren
b. en o. w. met Z..
w. Eene verkoudheid nitvieren , d.
na eene verkoudheid niet te spoedig uitgaan.
—vii len , b. w. door vijlen uit lets brengen : Die roestvlakken moeten nitgevijld
wordeta.*-, door vijien nithollen : Vijl het
sleutelpt nog teat nit. , yr.
—vinden ongel. b. w. iets voortbrengen ,
dat vroeger Met bestond , of ten rninste niet
op die wijze bestond: Wie &eft het buskrttid uitgeronden? —winder , rn. -vinding, yr. (mrv. .-C11,) het nit% inden ; het
uitgevondene. —vindsei , 0. (des -s,
mrr. -s,) bet ti:tge y ondene; fig. verzinsel ,
verdiehtsel. —vindselltje , (dos -s,
zurv.-s.)verldeinw, van uitvindsel.
ster,, y r. —viinken , o. w. met H., met
vitiken ophouden. —vissehen , W.
'edi t; visschen: Een' viper uitrisschen ;
fig. nitvorsehen Zij heelt het ten laatste
uitgevischt. *-, 0. w. met /1 ophouden te
visschen. —vitten o. w. met 11., opitouLittden to vitten. —vflaidten
w.
—viechten otigel.
vlechtend verbreeden: Vlecht ?nip, hear wet
, b. w. door vlakken
o. w. met Z,, door
viekken nitwisschen.
vlakken of vlekken nitgewiselit warden.
—viliteden ongel. o. w. met Z., zich
vliedend uit eene plaats verwifleren: Men
vldod in eller tjl de stand ult. — viliegen
ongel. o. w. met wanneer de voortduring,
en met 11., manneer de plaatmerandering hedoeld wordt , vliegend uitgan : De lanerie
vloog de kooi uit. De bijen vlogen reeds
vroeg oat bonig ult. inzonderh. van
jonge vo8els, het nest verlaten Toen de
knaap weder bij het nest beam , waren de
gietelingen reeds ultgevlogen ; v!ugtig
uitkowen : De arch vloog het ream nit.
De hondis de deur uitgevlogen. Is die woeste knaap weer uitgevlogen ? *-. b. w. vliet end van de plaats hrengen : De ranf heeft
twee ruiten uityevlogen *-. vliegend
bitisschen De museh bee ft de kaars
uitgerlogen. —vlieger m. vogel , die
o, w. met
nitvliegt. —vlieten ,
, vlietend uit lets komen : Er vloot een
fielder water de rots uit. *-, zich vlietend
nitbreiden : Men liet water over de rty.strelden uitvlieten.
met 11. , ophonden te
vlieten. , yr. —vloeijen,
o. w. met Z., vloeijend nit lets te voorschiju
komen : Het water vloeit rle weiden nit. -,
zich vlorijend nitbreiden: Bet :eewater vloeit
naar alle kanten ult.
vloeijing , yr.
_vloeisel , 0, (des -s, mrv. -s,) betgerie

City
nitvfoeit ; fig. hetgene uit jets voortkomt :
Een uitrloeisel van 's Ileeren goedheid.
—vloeken , b. w. vioekend uitdrijven :
IIij vloeKt ij elken morgen het bed uit.*-,o.
met , ophonden te vloeken. vlooio. w. met 11 , ten elude vfooijen.
b. w. van vlooijen zuiveren. vlotten ,
w. vlottend nitvoeren. *-, 0. w. met H.,
ophouden met viot ten. —vingt y r. bet
plaats waardoor
nitvliegen ; ontsnapping
niteingten dig!.
men ontvingt : Sluit
plaats, wane men 'Lich goat verlustigen ;
NO lain is littjtte eent fi e nitvIngt ; eene
ongegronde erontschuldiging : Hij zocht
allcrlei nitrlugten. Eene kale nitvlegt.
—vingten o. w. tact Z., %divert!
uilgaan : Iltj is het huis , de stall, het land
vcier,, in. het nitvoei en :
Belesting op den nitroer der runderen ; fig.
'emends bevelen ten nilvoer bren,;en , d, i.
nitvoeren. Ten uitvoer Lomeli, nitgevoerd of
gedaan ‘vorden. het nitgevoerde: De
nitroer orertnft den inroer,, er ai ordt meer
nit- dais ingevoerd. —voerder, In. die
nitvoert. —voeren , b. w. buiten
land of plaats voeren Bier warden in de
laatste jaren veel aardappels nitgeroerd ;
fig. , ten nil voer henget) , bewerksteHigen ,
verrigt en , doen: Een 21, 14 ulill er oe i d gebouw. lemands tevelen ulivaeren. Ern
muziekstuk nitroeren. Wet beeft Itij to
Arnhem nitgevoerd? *-, nitleiden. —voe.
rig, (-er, -st,) ha. en hw. hreedvoerig: Een
witvoerig beri ll t. Eene nitroeriye beschrijving van lets geren. Vitvoerig mededeelen,
verhulen. —voerighteid., y r. —woe.
riglijk, hw. ---voering vr. -voer113k (-er, -st.) bv. gesehikt om nitgevoerd
of verrigt te warden. – voerlipheid,
vr. —voerster, vr„(ntrv. -s.) -vonkelen , 0. w. met H., lonkelend uitkomen:
De blijdschap vonkelt hear de oogen
ophonden te vordielen. —vorsehen b.
w. door navorschen of onderzoeken te weten
komen: lk kon die zank niet uilvorsehen.
lemand uitrorsehen , zijne gedachten of
geheimen traehten te ontdekken. —vorsating , y r. —vouwen ongel. w.
los y ouwen. —vraagster vr. die uitvraagt. —vragen , gel. en ongel. b. w.
door vragen iernands gedaehten pogen te
vernemen ; nitverzoeken, nitnoodigen. -vrager,, rn. —vra,ging, y r. —vreten
angel. b. w. vretende nit jets wegnemen:
De krulm van het brood uitvreten. *-,
vretende ledigen: _theft de bond
bak
al nitgevreten ?
vretende uithollen: De
171 ui,:en hebben de kaas 8-elect uitgevreten ;
-vretiug
fig. De roest vreet het iizer
%F. —vriezen, onreg. en ongel. onpers.
w. met H., ophouden te vriezen: Eindelijk
heeft het uitgerroren, uitgevrozen.
0.
W.

jest
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w. met Z., door vriezen van de plaats ge.
braeht worden : De figure), die men
gisteren nog op de glasruiten zag . waren
door
dezen rnorgen geheel uitgevroren.
de vorst gezuiverd warden: Het linnen is
door de vorst nitmooi uitgevroren.
gehluscht worden: De nachtlamp was
uitgevroren. —vrijen o. w. met H , het
vrijen eindigen : Eindelijk hebben zij uityevrijd. —vnren o. w. met 11., ophonden
te vuren. —waaijen gel. en angel. h.
w. waaijende van zijne plaats voeren : De
wind heeft een' dock het roam uitgewaaid.
*-, waaijende uitblusschen : De wind heeft
de kaars uitgewaaid. *-, o. w. met Z., door
waaijen buiten den omtrek van lets gevoerd
worden: Mijn hoed is het raam uitgewaaid.
door waaijen worden nitgewischt of
weggenomen: De voetstappen der roorers
zijn uitgewaaid. Zoo ge de blinden niet loot
sluiten, zullen de glazen uitwaaijen. *-,
door waaijen nitgebluscht worden: De kaars
zal ttitwaaijen.*-, met H., en onpers w. met
ophouden te waaijen : De wind heeft
uitgewaaid. Bet heeft uitgewaoid.-waaijing, yr. —waarts bw. naar bniten ,
buitenwaarts: De plank wij kt te veel uitwaarts. —waauwelen, o. w. met H.,
ophouden te waanwelen , zie Waauwelen. —waehtelen, o. w. rnet H.,
ophonden te wachtelen. --wagers (zich) ,
w. w. het wagon nit to gaan : De zieke
durft zich nog niet uitwagen. —waggelen o. w. met Z., wap;gelend uitgaan Hij
is de deur uitgewaggeld. —waken , o.
w. met H., ten einde waken: 1k zal dezen
nacht uitwaken.*-, ophouden te waken. *-9
met Z. enkel in 7 t verl. als: lk ben nitgewaakt, ik ben nitgeput van 't waken.
—waggelen, o. w. met Z waggelend
buiten den omtrek van iets geraken: IN is
zoo even de poort nitgewaggeld. —wandelen 0. w. met Z., van Buis wandelen:
Wandelt ge van daag nog uit?*-, wandeleud
nit lets gaan : Ilij is de poort uitgewandeld.
*-, met H., ophouden te wandelen. —wan
nen, b. w. met de wan zniveren : is die
rouge behoorlijk uitgewand? o. w. met
H., ophouden met wannen. —was , o. (van
het -, mrv. -sen,) al wat tegen den gewonrn
gang der natuur nit lets wast : H ij heelt
een leelijk witwas aan kin. —wasemen o. W. met H., wasem van zich geven:
Zoo dra de zoo op de vochtige voorwerpen
sehijnt, beginners zij uit te wasemen.
zacht zweetvn: Ik begin reeds nit te wasemen. *-, met Z., in wasem vervliegen: Al
dot vocht zalbinnen kart zijn uitgewasemd.
zijne vochtdeelen al wasemende verliezen
Laat de hernden goeduitwasemen. b. w.
als wasem van zich geven: Die ro:en wasemen liefelijkengeur -waseming,

yr (mry -en,) het nitwasernen ; het nitgewasernde ; zacht sweet. —wassehen
onge1.1). w. wassehende doen verdwijnen :
Men ziet van de uitgewasschen vlekken
geen spoor meer.*--, van binnen wasschen
Was de kom goed nit. geheel reinigen :
Zijn de /tanddoeken al nitgewasschen?
—wassehing , yr. —wassen ,ongel.
o. w. met Z., nitloopen kiemen , nitsprniten ; De rouge zal uitwassen , zoo dit warme
voehtige wedr aanhoudt.*., wassende biliten
iets geraken : Die planten wassen de rumen
nit; fig. Hij is oil zijn' rok nitgewassen ,
zijn rok is hern te klein geworden. met
H.. ophonden te wassen. *-, met Z. enkel in
't, verl. deelw. uitgewassen , als Ztj is nog
niet geheeluitgewassen. nog niet volwassen.
—wassing, yr. —wateren , h. w.
zie het minder besehaarde LJitpissen.
o. met H.. zijn water nitstorten : Die beek
watert in den IJssel nit. *-, ten einde
wateren: Laat het kind eerst uitwateren.
—watering, yr. (mrv. -en,) mond eener
rivier,, beek enz.; gedeelte van een schip,
dat met het water gelijk is. —wavrelen,
zie ITitwaauwelen. —weeken , h.
w. door water van rout ontdoen : Hebt ge
dien haring in melk uilgeweekt? *., al
weekende doen nitdijen: Week die gedroogde
peren eerst een weinig vit. o. w. met Z.,
weekende van zont, ens. outlast worden :
Lent dot pekeldeeselt nog wat uitweeken.
*-, nitdijen: Wat zijn die pruimen uitgeweekt weellang , yr. —weenen
b. w. weenende nit iets brengen ; doch enkel
fig. Zijne oogen uilweenen, sterk weenen.
Loot rnij mijne franca in uw' boezem
uitweenen.*-. weenend of door tranen verdrijven: Een kind weent zijne smart spoedig
uit. o. w. met H.. ophouden te weenen.
--weg, m. weg om ergens nit te geraken ;
fig. middel tot ;Tait
eene verlegenheid,
nitvingt, nitkoinst : Ik zie nergens een'
uitweg. —wegen ongel. b w. wegend
verkoopen : V leesch uitwegen. -weiden ,
ens. zie ritwijden enz. —wellen ,
o. w. met Z., wellend nit lets to voorsehijn
komen : Bet water welt overal den grand
nit, —wendig „ by. en bw. niterlijk , van
buiteri: Zijne uitwendige gedaante wijst
het nit. Uitwenelig beralt het rnij niet.
-vsrendigheid, yr. -vvenditglijk, bw.
—werken angel. b. w. al weekende
bniten den omtrek van iets brengen : _Fernand
de deur uitmerken, gerneenz. been de deur
uitzetten ; fig tot stand brengen, uitvoeren:
1k kon mots btj hen uitwerken. Ilij heeft
reeds zeer veel goeds uitgewerkt. *-, door
werken ten einde brengen ontwierp het
plan , en zij werkten het nit. Eerie sorn
(con rekenvoorstel) nittverken. Een rekenboek uitwerken , al de vraagstukken in een
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rekenboek oplossen. voltooijen. *-, o. w.
met H., ophouden te werven: De pillen
hebben reeds uitgewerkt. —werker ,
—wet-king, yr. (mrv-en,) het uitwerpen;
het uitgewerkte, uitwerksel. —werksel,
0. (des -s, mrv. -s ) hetgene uitgewerkt is of
wordt: Kent gij de uitwerkselen der drunkenschap ? —werkster , yr. —werpen,
ongel. b. w. werpende nit iets brengen:
_remand de deur uitwerpen. lemand pen'
land , een oog , de glazen uitwerpen. De
Etna werpt vuur uit. lief net nitwerpen,
orn te visschen ; Zane netten ergens
uitwerpen , daar iets tracliten te verkrijgen.
Het anker uitwerpen, het anker laten val len;
fig. Ergens zijn anker uitwerpen, ergens
zijn' intrek semen. *-, van hover) of heneden
nit de ingewanden lozen Bloed en slijrn uitwerpen.*-, uitdrijven , nitbar.nen Duivelen
uitwerpen. —werping, yr. —werp•
sel, o. (des -s, wiry . -s, -en ,) hetgene wordt
uitgeworpen inzonderh. verteerde soijzen ,
afgang. werven, ongel. o. w. met H.,
ophouden te werven : Die offirier heeft
uitgeworven , werft niet meer. —wetten,
b. w. wettende verdrijven : Het mes is vol
sehaarden ziet ge kens, die nit te wetten?
—weven, ongel. o. w. met H., ten einde
woven: Hij heeft uitgeweven,weeft niet meer.

---woven,

—wieden

b. w. wiedende wegnemen: Wied het onkruid
overal roorzigtig wipdend zuiveren :
Zijn de worlds al uitgewied ? De gansche
tuin o. w. met H., ophouden te wieden. —wiegen , o. w. met H.,
ophouden te wiegen. —wijden, o. w. met
H., uitvoerig spreken en wijd en breed over
lets handelen ruimte is te beperkt,
om verder daarorer nit te winder,. Wii geven
met BILDERDIJK aan nitwijden hover) het
gewone uitweiden de voorkenr. -wijding,
yr. (mrv. -en.) —wijiketing, m. en Yr.
(des -s, mrv. -en,) die orn de eene of andere
reden nit een land wijkt, zie ITitwijiken.
—wijken , ongel. o. w. met Z., wijken ,
nit den weg gaan : Hij wilde niet uitwijken.
*-.ontwijken; huitenwaarts %,‘ ijken. uitzakken:
Deze muur wijkt ult. uitglijden : Mijn
voet week nit ; fig. Hij wijkt nit , Zijn voet
wijkt nit, hij begaat een' mistap, verlaat bet
regte spoor. *-, om deze of gene reden zijn
land verlaten , in vrijwillige ballingschap
gaan : Zij weken near Engeland uit.
—wijking, yr. —wijzen, ongel, b,
-w. iemand door teekenen te kennen geven ,
om ergens nit te gaan : then wees hem de
Kamer uit; fig. later doen zien : De tijd zal
het uitwijken. Eene zaak uitwiizen , heslissen. Rev vonnis uitwijken , yeller).
—vvijzing, yr. —willies, onreg.
o. w. met El., met uitlating van een ander
werkwoord , als • .14:7 wil (de deur) niet nit,

uitgaan. Het kind wil gedurig de deur nil ,
de stud nit ; fig. van zaken : De leaner:
tvillen niet uit, laten zich niet uittrekken.
Het vuur wil niet nit. .---winder,
on.i, el. b. w. winderid nit jets brengen:
wond den ganschen lintworm uit. vaneen
winder) : Wind dot band eens ult.*-, windead nithollen : Dat kluwen is reeds aanmerkelijk uitgewonden. —winding,
yr. —winnen , ongel. b. w. als eene
winst uit iets verkrijgen or van iets overhouder) : Wat wint yij daarmede uit ? doen
besparen. : Dat iciest tijd en moeite uit,
doet ors die besparen. —winning, yr.
het nitwinnen; bij regtsgel. uitspraak : B ij
geregtelijk, uitwinning. —wippen 9 o.
w. met Z., wippend uit jets geraken van
bier : Zij wipt elk oogenblik de deur uit.*-,
met 11.„ ophouden te nipper/. -wisschen,
w. wisschende nit okan iets wegnemen :
Hij heeft alles op de lei nitgewischt ; fig.
doen verdwijnen , wegnemen Uitgewischt
tat mijne herinnering. Onze schuld weed
uityewischt.*-, wisscbende van binnen reinigen: Wisch den pot nit.—wissching, vr.
-wisselen, b. w. bij wisseling overp;even :
Het puard werd tegen het rijtuig uitgewisseld. Honderd krijgsgevangenen werden
tegen den pries uitgewisseld.*-,o.w. met H.,
ophouden te wisselen. —wisseling 9 yr.
(mrv. -en.) —witten, b, w. door witten
verdrijven : Er stonden op den maur vele
namen , die onlangs uitgewit zijn. *-, o.
w. met El., ophouden te witten.-woeden,
o. w. met IL, ophouden te woeden • De cholera heeft naanweltjks uitgewoed. !heft die
driftkop nog niet uitgewoed ? —woekeren , h. w. al woekerende uitwinnen :
Ik tree/st wekelijks eenige uren van mijne
vele beziyheden nit te woekeren , ow die eau
de schilderkunsi le wijden.*-, door woeker
uitznigen : 1-115 woekert alien nit , die lot
hem zijne toevlayt neaten. *-, o. w. met H.,
ophouden te woekeren: Nu heeft hij eindelijk
uiqewoekerd : hij is dood. —woelen ,
b. w. woelend nit iets brengen : De ui tgewoelde Filen dreren weg. *-, woeleird
nithollen : De rivier heeft den dijk op
meer den et;ne pleats' uitgewoeld. *-, o.
w. met H., ophouden) te woelen , eigenl. en
fig. ; Wanneer zullen de volken eens uit,g-ewoeld hebben? —wonen , b. w. door
wonen inwendig beschadigen; Wat is dot
huis uitgewoond. Die menschen wonen het
huis geheeluit.*-, o. w. met H , buiten den
omtrek van jets, inzonderh. een huis, wonen ,
duels weinig in gebruik, behalve in het
tegenw. deelw., als: De uitwonendeeigenaar,
d. de eigenaar van een gebouw, dat ,
inzonderh. aan verschillende personen ,

vcrhuurd is. —worrnen 9 zie Witwurmen. —worp , m. weinig of niet
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gebruik, uitwerping. —worsteen o.
w. met H., ten einde worsteten. *-, met Z.,
worstelende nit iets gerakets Hij warstelde
met rnoeite de zaaluit. —worsten, o. w.
met H.. ophowlen Le worsten : HAI ye dart
nooit uitgewors-t? —wortelen, w.
w. ontwortelen ; lig. verdel;en. - Avrij wen ,
onyel. b. w. wrilvend we/ie:nen; isitwissehen,
wrdvend reinigen: Zoo dra de rok drooy is,
tnoet hij uityettreven worden. *-,o. w. 'net
H., het wrijven eindigen. —wrijving,
y r. —wringen, onyel. h. w. al wringende van vocht ontlasten: Linnen nitwringen.
—wroeten, b. w. uit den grond wroeten. —wurmen, 0. NV. met U., ophowlen
te wurmen. --zaaijen. b. w. zaakjende
gebrniken: floe veel roge hebt 91j uitgezaaid? *-, o. w. met H., 11,...t zaaijen eindi3ets.
—zagen , h. w. zagend uit holler) ; zagend
uit jets wegnemen. w. met 11., met
zagen ophouden. —zaktien, o. w. net
Z., buitenwaarts zakken : Die muur zakt uit.
—zeemen w. van hinnen met eels'
zeernets lap reinigen. —zeeming vr.
—zeggen onreg. b. w. ten einde zeggen :

Laat het mij uitzeggen. —zeiken, b. w.
e. w.
gerneen , door zeiken uitidusschen.
met El., het zeiken eindigen. --zeilen, o
w. met Z., wegzeilen ,
*-, met H.,
ophouden te b. w. ten einde zeilen:

Zullen wij dot rak nog wet wit:ellen?

—zendeling, m.ets vr. nitgezondeee,
zendeling. —zenden ongel. b. w. nitsturen , van zich zenden : Ik heb de meid ()In den
carts, om sulker, jenever,, kaarsen uitgezonden, namelijk ons die te haler'.
ding , yr. —zet, m. voorraad van !deederen enz. aan iemand, dice men nithuwt
of anderszins aan zich zelven overiaat : De
nitzet bij hear huwelijk was rig ; onvriendelii ke bejegening, harsels antwoord.
—zetejzer, o. bagel, vvaartnee de kap
van eels rijtuig uitgezet worth. —zetsel, o.
Let uilgezette. —zetten, b. w. nit eel'
sehip . enz. zetten: Zet mijne koffers te V.
aan land zetten: Kludge ntij te halfwey uitzetten? nit iets anders ter zijde
zetten, hetzij ten gebruike, of ter herinnering, enz.: Ik heb alles, wort zij noodly heeft,

rour haar uitge:et. Hoe reel fiches hebt
roor mij uitgezet? Tienden uitzetten , bij
Iandhouw. den tienden Bast op den akker met
cen' p,roenen tak merken ten bewijze, dat de
hoer diem bij het inhalen voor din eigenaar
der tiende moet later ' staan. Geld uitzetten,
op interest zetten. Eerie schattiny over
iets uitzetten. daarop leg gen. *-, nit eene
plaats zetten: Iemand de deur, het huis , de
kamer,, enz. uitzetten. Schildwachtert of

Posten uitzetten. De boot uitzetten.
uiteen zetten, uitstallen: Zijne waren nitzetten.
uitbeeiden : Zijne landpalen

Uitz
uitzetten. *-(zich), w. zich uitbreiden ,
grooter' ornvang krijgen.. *-, o. w. met Z.,
tuLdijen ; drk worden ; nitinsigen.-zetting,
vr. --ziettera ongel. b. en o. mciZ.,
uitkokers.—ziehen o. w. met Z., door
ziekte gezniverd worden: Hij is udgeziekt.
met
ophouden ziek tezijn Dat huisgezin &e ft eindelijk uityeziekt. - - zien,
onrey. 13. NV. door zien buiten den orntrek van
iets brengen, doeh enkel lig. in : Zipie oogen
nitzien , snot slerke inspanning zien. *-,
kiezen , uitkippen: Ik heb iets voor /near
nitgezien,*-, 0. w. met II., mar Guiders zien:

Zie erns nit, Zie het roam. eens uit , of de
wager' konit; fig. Ont leis nitzien, iris
zoeken. Naar erne rijke vrouw
van zaken , het nitzigt hebben:
karner ziet op ern' tuin uit,*-, zulk of zul k
errs voorkomen he! ben, dock meestal met
er, als: Zij ziet (er) goed uit, zie Zien.
—ziften, h. w. door ziften van iets
afscheiden : Zft al de wikke zorgruldig nit.
'Reel
door ziften reinigen Wie zal
nit:iften? ;
naauukenrig !tit is! uizen
zift alles te fijn ult. —zifter ,
yr. o. met nitgezifte.
—ziftster, vr. —zigt, o. (des -s,mrv.
-en ) het uitzien lentand het uitzigtbeletten. opening, waardoor men uitziet;
ruirnte , waarover men uitziet : Een fraai
uitzigt ; fig. betp;ene iemand met Lle oogen
van zijrs' geest als voor zich ziet, betgene
men hoopt en verwaeht: Ik heb de schoonste
uitzigten. 'I -, het uitzien met de oogen vats
den vest: Een retrukkend uitziyt in de
eeuwiyheid. —zijgen onset, b. w. door
zij gels van vocht. ontiedigen : Oat alle vocht
uit te zijyen. 9f-, 0. w. met Z , zijgend nit iets
p;eraken. —zijn,ottreg. o. w. met Z., met
nit lacing van cent wider werkwoord , nit het
huis : Zijn radee was uit, isitgegaan.
De laarzen zijn uit, nitgetrokken. De kaars
is uit , uitgedaae. Ilet vuur is nit. De
school is nit , geeindigd. De flesch is nit,
uitgedronken ; fig. Het is uit (gedaan) ntet
hem Met dit uitzzja heeft cen zonderling
gebruik plaats. Het wordt meermaten gevolgd
van cents onbep. wijze , die te kennen geelt,
om welke reden iemand uit is, als: Hij is uit
dorschen, plagyen steAen , wandelen, zij
is uit naaijen , wasschen, schrobben, d. i.
11kj is nitgegaan om te dorselsen , onz plaggen
te steken, om te wandelen ; zij is uitgegaan
om to naaijen , om to wassehen , orn te
sehrobben Om te schijnt hiarbij uitgelaten.
—zijpen, o. w. met Z.,
zijpelend of zijperid nitvloeijen. -zijping
vr. --zingers, °vet h. w. ten einde
zingers : Zing het lied nit ; Hij kan het
liedjen uitzinyen , bij kan het volhonden tot
bet chide toe. bij heeft de noodige middelen
Ilij moet het liedjen uitzingen , het ga hoe

Litz
het wil, hij houdt niet op, voor bij zijn duel
bereikt heeft. w. met H., ophouden te
zinger): 7.1j heeft ?Oil ezongen , zingt niet
meet. —zinnig, (-er. -st.) by en hw
ontzind van miler) beroofd: Ben nitzinnig
mensch "-, (Naas, met verstand trr wijshcid
Met overeenkomende: Uit:innige deal. Wie
handelde ooit udzinnigerLzinnigheid,
‘r. zinniglijk bw. —zitten, ongel.
b. w. tot bet einde zitten: Hij heeft
zijn' tijduitgezeten, bij v. in de gevangenis.
—zoeltzen, onrest. b. w. al zoekende
uitkiezen: zoekt de beste kersen uit.*-.
sorteren en zuiveren : De papiermakers
zoeken de lompen en de snippers uit. Zie
ook Vitgezocht. —zoelking 5 yr.
—zogen, Nv. met H., ophouden te
zogen. —zonderen, b. w. arsebeiden ,
uitsluiten: Ik zonder niemand ult. Zie ook
Titgezonderd. —zondering, yr.
(mrv. -en,) het uilzonderen: Met uitzoodering van eenige bijdragen, eenige bijdrage!)
Met medegerekend. Zonder uitzonderiny
zonder iernand of jets nit te s!niten. Met
, van den koop
uitzondering van F1
prijs. Geene nitzondeling waken. bet
uit gezanderde: De uitzonderinyen ziju
talrzjk. Geef den regel met de uitzonderingen. —zonderlijk, b y . die of dat
uitgezonderd kan of behoort te worden.
--zoomen, b. en o. w. met 11., ten einde
zoomen. — zuchien, b. w. zuchtend
o. w. met 11., oplionden te
verdrijven.
zuebten : Beef, zij eindelijk uitgezucht?
w, znigende tilt lets
—zuigen, ongel.
haler) znigende ledigen: De borsten
gen ; langzaam en zonder openlijk e e d
van bet. zijne berooven : Die prorincie wend
onbarmhartig uityezoz;en. —zniger,m.
m. —zuiging, vr. —zuigster, yr.
—zuinigen 9 b. w. door zninigheid
sparen of oyerbouden Zij wet op alles fet e
nit te zuinigen. —zniniging, %r.
—zuipen, ongel. b. w. nit icts zuipen ,
uityezopen?
opzuipen : ie heejt dien
zuipende ledigen : llij zoop beide stiesschen nit. —zuiper m. verkwister
van eens anders goed : Een nitzuiper van
weduu'en en weezen. --zullen, onreg.
o. w. met H., met nitlating van ten ander
werkwoord , als : Jan zal nit , zal de deur
uit , d. uitgaan. De laarzen zullen ult.
uitgetrokken worden. Het bock zal van
avond uit , nitgelezen worden. Het licit :al
nit , uitgedaan worden. De fle3ch zal nit
uitgedronken worden, zwaaijen, o.
w. met Z , zwaaijend buiten den omtrek van
iets geraken : Ilij is de poort du- ezwaaid.
—zwarten 9 b. W. door lets zwarts doen
verdwijnen. —zwavelen, h. w. door
zwaveling van binnen ZIliveren: Het vat moet
w
behoorkk uitgezwaveld worden.

met II., ophouden met zwavelen. —zwavr. (nary. -en.) —zweepen,
1). w. met eene zweep nit drijven: Nen zweepte
hem de stad
—zweeten 5 b. w. door
zweetin l l uit d ripen :
kan het niet nitzweeten. al zweetende verdrijven : De koorts
nitzweeten. *-, 0. W. met Z., door of met het
zweet vervliegen : Uwe verkondheid zal wel
uiztweeten. *-, met H., ter delve of ten einde
zweeten Zweet maar eens goed nit. Zij
heeft nitgezweet. —zweeting yr.
—zwellen , ongel. o, w. met Z., zwellende van zijne plaats geraken : Bet eene oog is
hem uitgezwollen.*-, Lich zwellcnde uitzetten : De .s. tokvisch zwelt nit. zwemmen, onyel. o. w. met Z., zich zwemmende
buiten eene ruimte begeven: Hij is de haven
nitgezwommen. *-, met IL, ophouden te
zweramen. —zwemsning, vr. —zweren, ongel. o w. met Z., al zwercnde
binten iets geraken: De wratten zijn hem
vitge:Woren. Het guile vleesch , dat er in
de wonde was, is uitgezworen. Die Land zal
u nog nit:wren ; fig. fiet zal hem nog den
nagels uitzweren , hij zal er zijn' loon ruim
voor vangen. le -, met FL, ten einde zweren:

De wood heeft nitgezworen. —zweren
ongel. o. w. met 11.. bet zweren, d. bet doer)
van een' eed , ten einde brengen : Laat hem
uitzweren. zwermen , o. w. met H.,
ophouden te mermen : De bijen hebben vitgezwermd. —zwerven , ongel. o. w. met
Z., zich zwerveride biker) den omtrek van
lets hegeven : De schurk eindelijk het
land uitgezworren.*-, ophouden te zwerven:

Wel, Piet, hebt gij eindelijk, eens uitgezworren ?
zwedsen , b. w. zwetsend
uiten : Overal zwetsen zij hunne wandaden
o. w. met 11., ophouden te zwelsen.
—zwieren, o. w. met H., ophouden te
zwieren : Jan heeft uitgezwierd. —zwijnen, o. w. met H.. gemeenz. ophouden te
zwijnen. —zwoegen 9 o, w, met H., opbonder) te

'LW

oevii.

flitTlevel, yr. (Inry -len,) —letje o.
Ides -s, mgr'. -s,) zekere soort van snikerballetjes: haul een pond ulerelletjes. Het yen.
kleinw. rs nicest in gebruik.

*Uniform, m. (des -s, Tory . -en,) regements'deeding.

Universiteit

9 y r. (nzry -en,) boogeschool,
maar allerlei metenseliappen worden °ridervezen.
Lnster 5 m. en 0. (des -s. wry . -s,) een week._
tuig met eene schaal , waaraan fnen zonder
evenaar weegt,0 0 k we/ eens ponder gebeeten.
—arm 9 in. balk , in. —gewigt,
o. gem igt , dat zich tangs den /angel) arm
beweegt. —baak 9 m. bank , waaraan de
te megen last wordt gebangen. —tie (>0.
(des -s,mrv. s.) verkleinw. van tipster.
IJre s yr. (nre. -n,) waarvoor men thus,
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be halve in sommige uitdrukkingen,doorgaans
uur o. gebruikt , zie 'Uur.
*Wrist, m. (van den -, mrv. -,) die bij het uur
werkt, schrijit , enz.
ITur, o. (des -s, mrv. uren , en , na een
bepal. teiw. , veelal -,) tire, het vier en
twintigste gedeelte van een etmaal : lk ben
er ?Haar weinige uren geweest. Zij bleef
er twee uur , twee voile uren. Te drie uur ,
(niet : ten drie uur.) Binnen een uur ben
ik terug; fig. een onbepaalde tijd : Ter
goeder ure , te gelegener tijd , van pas. Elk
uur van den dag. Op een ongelegen uur
komen. lets in een verloren uur doen. *-,
afstand , dien men in een uur gnat : Een uur
wandelens , gaans , rijdens , enz. —bord,
0, wtjzerbord; bij zeelied.,houten schijf, op
welke de windstreken geteekend zijn.en Welke
de stnurman aan den mast !weft hanger), om
bet getal uren daarop te doen zien , die de
wind in de zelfde rigting heeft gewaaid.
--gins, 0. zandlooper,, die een uur loopt.
—Wok, y r. klok, die enkel de uren slaat.
—looper, m. uurglas. —plaat, yr.
wijzerplaat. —rad o. rad , hetwelk den
uurwijzer beweegt. —tje , o. (des -s, mrv.
,10,) verkleinw. van uur; Zijn uurlien (ziju tijd) is yekomen. —werk, o.
week in eerie klok, borlogie, enz. hetwelk
de wijzers in beweging brengt : Het uurwerkweek (de torenklok) opwinden.
't welk de uren aanwijst b. v. horlogie,
klok , wekker, pendule, enz. —werkma,-

Vann
wege. — entwil , sic Mijnenthalve, enz.
V.

V , de twee en twintigste letter van het alpha-

bet en de zeventiende van de medekliukers.
Zij is eene lip!etter,, behoort tot de zachte
medekliiikers en is verwant met de scherpe
f. Ms verwantschapte medeklinker heeft zij,
even als de z, het eigenaardige , dat zij op bet
einde van CCU woord of lettergreep steeds in
f verandert : Leven , leef , schaven, schaaf.
Voor eene kliiiker en voor 6 of d luidt dezef
intusschen als v, b. v. kiffachtig , geef
boter,, WV' daar.*-, yr. (mrv. v's ) als : Eene
Duitsche v.
Yang, yr. vettigheid van den grand inzonderh. door bernesting veroorzaakt, elders
gunst of liever gaast geheeten : De yang is
er uit; fig. jeugdigheid , kracht: Hij stierf
in de may zijner jaren. o. het
regt , dat de bruiker van een stuk gronds
heeft, om van den eigenaar eenig geld te
vorderen voor de vaag, die er nog in is: Het
Geldersche vaagregt. —sel 9 (van vagen ,)
zie Veegsel en Vagen.
Vaak (vaker. -st,) bw. dikwijls Zijt ge
vaker bier geweest, dan uw broeder ?
Vaak , in. (des -s ) geneigdheid of trek tot
slapen : Vara hebben. Den vaak door eene
wandeling verdrijven.
Vaal , ( valor, -st,) Licht roodachtig bruin :
Een vaal paard. Eene vale koe. vcrschoten , inzonderh. van donkere en vooral
ker M. werkmakerskunst,
zwarte stoffen : Ilw rok begint vaal te woryr. —wijzer, wijzer , die ons de uren
den. —aclatig, by. —brain. —heid
toont , tegenstell. van minuutwijzer seconyr.
dewijzer , enz.
bezitt. voornaamw.van Gij, als: Uw vader Vaalt yr. (mrv. -n,) mest.kuil inzonderh.
op eerie boerderij , waarin de mest uit de
kornt morgen terug. — De verbuiging is:
stallin tot later gebruik wordt hewaard
Enkel v.
De vaalt is ledg. — . e, yr. (mrv. -n.) vaalt.
Vatim m. (des -s, mrv. -en. en , na een bep.
VR•
M.
0.
telw., veelal -.) vadem. en , zie Vade1. Uw,
awe,
UW.
men.
ewer,
2. Uws,
rms.
Va,an , yr. (mrv,„ vanen,) stuk dock , hetwelk,
ewer,
0. Uwen ,
uwen.
boven aan eerY stok gehecht, daarvan afwapowe,
"
Uw'
uw.
pert , vaandel : De vaan zwenken , zwaaijen.
uwe,
4. Uwen , uw*,
UWE,
Zie ook Vaantje. *-, getal krijgslieden ,
die onder eerie vaan optrekken : Drie vanen
Meerv.
ruiterij en twaalf vanen voetknechten. -,
M.
Vr.
0.
veroud. vier mengel of mingel . —del,
o. (des -s, mrv. -s. -en,) vaan : De schutterij
uwe
1. Uwe,
uwe.
heeft een nieuw vaandel gekregen. Het
2. Uwer,
Uwer,
uwcr.
vaandel zwaaijen. Met vliegende vaandels
uwer,1
3. Uwen ,
uittrekken. 4f-, zoo veel krijgslieden te
voet , als onder een vaandel optrekken :
uwe,
uwe.
4. Uwe,
Ken vaandel Oostenrijkers nam het dorp
in. —delkoord yr. —delkwast
Men gebruikt bet ook onverbogen : Ilet geld
In. —delpeloton, o. —dellstoik, m.
is uw , het uwe. Vw is het koningrijk. Zie
—deltje u. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
GU en Haar. —e zelfst. bezitt, voorvan vaandel. —drager m. vaandrig.
naamw. van den 2. pers., zie Mijne, .ent,
mrv. *s,) officier,
tie Mijnent. —enthalve, —ept—drig m, (des
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inzonderh. gezondheid , worth toegewenscht :
Welke de vaan of bet vaandel draagt.
Zij riep mij het laatste vaarwel toe. Iemand
—drigsambt o. —drigsdochter,
vaarwel zeggein , afscheid van hem nemen ;
yr. —drigsmontering , vr. -drigsfig. Iemand of Iets vaarwel zeggen, er van
plaats , y r. —drigspost 9 m. -drigsatzien of er zich verder niet mee inlaten.
vrouw , yr. —drigsweduw yr.
—drigszoon m. —leen , o. leen , Wafts , yr. (ntry varen) een pot van aritieken
aarmede imamd voor het overreiken eerier
vorm en gedaarite , meestal enkel tot sieraad
gebruikt : De ko,iingin schonk twee porsevaan beschonken werd. —tje , o. (des -s,
leinen razes. —je o. (des -s, mrv. -s,)
mrv. -s,) verkleinw. van vaan ; inzonderh.
verkleinw. Van vaas.
windwijzer in den vorm eerier vaan , schoon
meestal van metaa I vervaardigd: Uw vaantje Vaatdoek, in. in de hnishoutling , dock ter
afwassching van vaten, enz. : De vaatdoek is
wijst niet coed.
te nat. je , 0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
Vaar , in. (des -s,) bijna zoo niet geheel,
verotiderd , angst; gevaar.
van vat ; fig. Iemand crat een ander vaatje
tappen, iemand anders toespreken of hem
Watsr, m. (des -s, wry. -en.) zie Wader en
anders behanclelen. Sprw. Het is nit paters
Vaarschroef.
vaatje, zie --sch, (-er, -ste,) by.
Vaitraal, in. as I , dies men naar bet mannetje van den moeraal (bij de ouden murena)
dat naar het vat srnaakt, vatvuil : Bet bier
is vaatsch; fig. Die kroeg is vaatsch, cr
houdt of hield.
worth in die kroeg niets meer vertapt.
Vaarbaar,, (-der, -st,) by. bevaarbaar :
Eene vaarbare rivier. *-, van het weer,
weinig gebruik , laf: lien vaatsch antwoord.
—waschster , y r. , —wasscher
geschikt urn er in te varen. —baarheid ,
in. die de varen wascht. —water, o.
yr. —beurt vr. beset om te varen.
sehotelwater , in hetwelk men de vaten
—der , in. (des -s, mrv, -s,) die of dat
waselit , heeft gewasschen of zal wassehen :
vaart, zie de sarnenstell. lioopvaa,rliangt het vaatwater al over ? —werk 9
der,, Iiruisvaarder , enz. ,
(-er, -st,) by. en bw. snel van beweging en
o. vaten : Het vaattverk is slecht.
werkzaawheid: Vaardig in al zijn does. Vacant, by. van een ambt of post, open
Vaardig met de tong , met de pen zijn.*.,
gevallen , oribezet : De post van stadsheelmeester is vacant. *-, van eene plaats , waar
gereed, bereid: Zich vaardig houden.
eery post van onderwijzer, predikant, enz.
Vaardig maken. --digheid yr. —digvacant is : Aalten is vacant. Gant uw
lijk , bw.
ondermeester ook solliciteren ? —ie, vr.
Vaarkoe, zie Vaars.
( mrv. ien, -ies,)rnsttijd voor geregtshoven :
Vaars, vr. (mrv. -zen,) eene jonge koe , die
voor bevruchting vatbaar is.
De vacantie voor het hof eindigt heden.
rusttijd voor leeraren en leerlingen van alterVaiirsehroef,, yr. spit, die in de moor.
lei hoogere, middelbare en lagere scholen :
sch roef past.
Eene vacantie van yes weken. De vacantie
Vaarsj e, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
begint morgen. dag of tijd , wanneer er
vaars.
1;eene school wordt gehouden Wij hebben
Vaart, yr. (ntrv. -en,) het varen : Op de
van daag vacantie. Het is morgen vacantie.
vaart zijn zijn werk van varen maken. De
Men gaf ons :leads een'halven dag vavantie.
vaart is slecht, geeft weinig verdienste. De
vaart is open, gesloten , vri j ; (1 4 . snelle
—iedag , in. —iemaand , yr. —iereis yr. m. —ieweek
voortgang Bij liep.er met eene yaw t keen.
yr. —iewerk o. week , dat in de vacan*-, water, door hetwelk men vaart of varen
tie worth verrigt : 1k krijg nooit vacantiekan : De vaart loopt door het dorp. —diee.
werk toip
per, m. die eene vaart uitdiept. — gra- va
yr. (mrv. -ien, -ies,) tijd veelal
ver , m. die eene vaart graaft. —je, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van vaart.
van twee nue , dies een notaris. enz. tot lets
besteedt. b. v. bet waken van een' inventaris,
lir attrtje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
ens. : Wet ontvangt de notaris voor iedere
vaAr ; zie ook Aardje.
vacatie ? geld , o.
Vaartschouw,, vr. het sehouwen der
*Vacatuur,vr. (ram -nren,) vacante plaats.
vaarten.
Vaartuig ,o. schip, enz. ; in Gelded., enz. Yacht , yr. (mrv. -en,) de samen verbondene
wol van een schaap lam , enz. vlies : Poor
rijtuig. —water , o. water , door hetwelk
hoe reel verkoopt gij de yacht?; fig. Iemand
men vaart: Iemand in het vaarwater liggen,
bij zijne rack Arligen , hem bij de hirven
( waarvoor men , welligt minder goed , elders
zegt :) Iemand in het vaarwater zitten , hem
pakken. —je, o. (des-s, mrv. -s,) verkleinw.
van yacht.
de vaart belemmeren ; iemand dwarsboornen ; ook : iemand tegenspreken. - weg, Vadde, enz. zie Vadze, enz.
m. in Gelded., enz. rijweg. —wel , o. V ad cm , In. (des -s, mrv. -en, -s, en , van
een bep. telw. voorafgegaan, dikwijls -,)
afscheidsgroet, waardoor iemand weivaart,
124
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als naaat , zoo veel als iernand met beide
uitgestrekte armen meet: Geef maj zes
vadem bindtouw. *-, maat van zes voet: Een
kabel van 120 rodent. Bet is zes vadem
breed , en twee vadem diep. Een vadem
bout , een stapel bout van zes voet hoo f; en
vierkant . Een vadem water. — en , b. w.
rneten , hoe veel vademen iets lang is : Een
boa touw vademen. van een' draad voorzien Rene naald vademen , een, draad door
de naald steken. —hunt , o. hoot , dat
bij den vadem wordt verkocht. yr.
—pje, o. (des -s, mrv. -s.) verkleitiw. van
vadem.
Wader , rn. (des -s, mrv. -s. -en ) rnanuelijke
rrsoon , die bij eene vrouwelijke can kind
!weft verwekt , met betrekking tot dit kind ;
en in verdere beteekenis ook van een mannetje
der dieren in de zelide betrekking : Trader
worden. Hij is wader van zes kinderen. Wie
is de vader van dat fraaije hontlje 7 Men
geeft den naam vader ook aan een' schoonvader, een' stie/vader, emu' opziener van een
weeshuis enz., aan hem , Welke op de
eene of andere wijze de plaats van een'
vader bekleedt , ja aan iederen ouden man.
Kunt gij nog zoo ver gaa n, Vader(onde man)?
*-, zie Pater. (mrv. -en,) voorvader,,
stamvader : Zoo leefden ooze vaderen. *-,
inzonderh. naam , dien men aan God geeft :
Ooze Vader , die in de hemelen zit. God
is de vader van alles *-, de eerste
der,, voorganger,, oritwerper: Een vader van
alien die gelooren. De vader der leugen.
Wie is de vader onzer dichtkunst ? ; fig.
Len vader des vaderlands , een getrouw
voorstander van bet geli: des land. -aard,
aard , dien men van zijn' vader he&
geerld. —ftehtig, (-er, -st,) by. en hw.
dat eel,' vader betaamt of voegt;zoo als ten vader behoort te dom. —erve,o. het van zijn
vader geedde goed. —gek , in. kind , dat
zijn' vader bijzoridere liefde toedraagt. by.
veal van zijn' vader houdende. —hart , o.
hart eens vaders ; fig. liefde of genegenheid
eens vaders. — land , o. laud, waarin iernand getogen en geboren is : Hij verliet zijn
eaderland.*-, land , waarin men als burger
opgenornen is. --sander, no. (des -s, vary.
-s,) vriend van zijn vaderland ; fig. gerneenz.
bowel (Selliedaminer) jenever. -landsch
b y. van het vaderland ; vaderlandsgezind.
–/andsp,;ezind , by. vaderland
ifelle8e11. –landsgezindheid, v r.
liefde voor zijn vaderland. -landsliefde,
yr. —landsminnaar, rn. vriend van
zijn vaderland.
, m. lieve vader ;
(loch zie Lief; gemeenz. soort van kindermuts.
yr. liefde voor een'
vader. , (-er, -st,)bv. en bw. van den
vader herkomstig of hem toebehoorende:
Vaderlijke liefde r liefde van een' vader

Val
voor zijn kroost. Vaderlijke magt. Vaderlijk goed , erfderl. *-, dat aan de won.
vaderen behoorde of Vail hen afkomstig
is : Vaderlijk regt. Hunne vaderlijke zeden
en wetten. *-, een' vader voegende :
Eene vaderlijke zorg, lemand vaderlijk
(als een vader) behandelen. — 100S 9
by. zonder vader: Vaderlooze kinderen.
moord aan een' vader
gepleegd. —moorder, m.
-derij yr. —moordster, yr.
—naam, m. de riaam vader. — pligt, rn.
pligt van cm' vader of als van een' vader.
—sehap , o. toestand van vader Le zijii
Zijn vaderschap ontkennen. —slag, rn.
vadermoord. stad , yr. stad , waarin men
geboren en opgevoed is. —vreugd yr.
vreugd van een' vader over de geboorte van
CCU kind. — zegen , rn. zegen eens vaders.
Vadze , rn. en yr. (van den -, tnrv. -11,)
weinig gebruik. vadzig filmset). —ig (-er,
-st,') by. en hw. traag, loom , slaperig : Welk
een vadzig weasels —igheid yr.
agebond m. (des -s, mrv. -en,) landlooper , die nergens te huis is; fig. gemeene
kerel, lage vent.
Vagen h. w. weinig gebruik. vegen ,
reinigen. —evuur, o. volgens de leer der
11.-C. kerk eene plants, waarin de zielen van
vele rnenschen bij hun verscheiden kornen ,
om vow- de ceuwige zaligheid rijp te worden.
V ak o. (des -s, yarn, -ken,) ledige ruiinte ter
bevattitig van iets , inzonderh. in acne kas:
Wanrtoe moet dal opene yak dienen "-, cen
bijzouder gedeelte van een' wand , enz. Dat
vak is voor de portretten zijner voorouders
bestemd ; lig. yen gedeelte der wetenschappen: Hij was in zajra vak een uitstekend man.
Het vak der wiskunde. beroep : Dat
behoort niet tot nqjn vak. Zijn eiyenlijke
vak is het landmeten ; fig. Dot is zijn vak,
daarin is hij sterk.
Vakeloos,(-zer.-ste„) by. slapeloos.
held, vr. —rig, (•er, -st,) by. slaperig.
—righeid vr.
*Valtgenoot iernand , die met, een'
ander' het zelfde yak drip : Hij en al zijne
vakgenooten waren er tevreden over. —.le ,
o. (des -s, wry. - s,) vet kleinw. van vak.
Val, m. (des -s, mrv.
het vane!): Hij
deed een' zwaren val. bet bevallen of
gevallen : Het eten heeft green' val bij hem,
hij vindt er gem' smaak in. 4f-, itivallen ,
instorten: Dat gebouw stunt reeds lung op
den val , op zijn' val , dreigt reeds fang in te
storten. 4L, sterven, dood , doch weinig in
gebruik ; het zwaar zondigen : Adam's val.
bet vernederd worden, vernedering ,
ongeluk : Men had zijn' val reeds lang
voorspeld. *-,onder trang: Hij kon den val
zijner geboortestad niet overleven. De val
des rijks.*-,bet vcrleid worden tot onkuisch -
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fleid:Voor haar, val was zij de beminnelijknierstaseh , y r. –enlerswerk, o.
held zelve. Door behaagzueht nerd zij ten
–enoog, 0. estaart, m. –eveer, vr. –evleugel,m -evIugt,
vat gebracht. sommige spraakk.
yr. —erij, yr. de kunst om valken te
naamval ; op schepen, een loopend touw .
waarmee een zeil , enz, opgehaald of neergetemmen of of te rigt en ; de noodige personen
laten wordt ; rigting eerier stof,, welker
vGor de valk6agt ; de plaats, waar zich
bloemen het onderste boven staan , tegenafgerigte valken bevinden en de voor de
stell. van klim. *-, yr. (ntrv. -ien,) neervalvaikejagt noodige personen monen.
lend deurtje: De val is toe.*-, neerhangende Valikruid a. zeker kruid , ook wolverlei
strook aan een' schoorsteen , om den hernel
en wondkruid geheeten, arnisea. lel, sin
bet betere Valei. -len, ongt-l. o. w :net
van een leclekant , enz. enz.: Die vat moest
een weinig breeder zijn. soort van kast
Z., schielijk neerkomen door zijne (game
met een neervallend deurtjet: of sehuifje,
zwaarte : De pruimen rallen von de boomers.
waarin men muizen , rotten , vossen enz.
Laat het born niet rallen ; fig. Den moed
listen vallen verliezen. Hij heeft (Langan
vangt : Er is eene mitts in de rat ; fig. In de
valgeraken, in eene plaats geraken , waaruit
een wooed laten rallen, daarvan gerept.
men niet ontkomen kan ; ook : in ortgelegenDe ;ellen latest vallen , ze neer laten. Luet
de gordijnen sauce , laat ze neer fig.
heid komen , waaruit men zich niet redden
kan. Eene oude rot in de val krijgen, een'
Indien ge niet ern' gulden (van den' gevraagden prijs) laat vallen , neeso ik de tafel
geslepere Bast bedotten of beet nemen.
suet. Het pert laat zijne horens vallen
--blok, o. neervallend blok; in de
werpt die of , verliest ze. Sprw. tlet vanen en
scheepv., blok, waardoor de vaI van het
groote slagzeil , enz. loopt. —brug, yr.
opstaan kom ik er loch, wanneer ik mane
brut; welke derwijze ingei igt is, dat zij
volhoud , hereik ik toch rdju doel ; zie
nedervalt, als men er over gaat; ophaalAppel , Boom.
dater: , zakken ,
t)rng. —deur, vr. deur , inzonderh. aan
lager worden ; Het water of De rivier is me
kekters, wanneer men ze wit openen ,
met gevallen. 4-, van regen, sneeuw , enz.
wont opgeligt worder: en bij het sluiten
als : Er watt regen , sneeuw. Er is een' volt
nedervalt; deur, welke n..dervalt, wanneer
dik sneeuw gerallen. bevallen : Het etes
volt (bij hem) niet heeft geen' val. Vat
men er op treedt. --el, yr. (mrr,-ien,) dal.
—eltje, o. (des -s, w ry. -s,) verkleinw. van
kleed volt wet , het sluit in zijne vatting naar
vale:. —gordijn yr. neervallende gorbeneden wet om het lijf. *-, omkornen ,
snenvelen , voornamelijk in den striju : Hij is
60. —hoed, m. een aan de zijden opgevulde hoed voor k !eine kinderen , die nog
in den eersten veldslag gevallen,bij Quatreniet goed kunnen loopen , out hen bij het
Bras gevallett.*-, sterven: Then zijn rader
vallen voor hesehadiging aan het hoofd to
kwam te ratios , (te sterven,) was bij naaubeschutten : Waarom set gij het kind geese
welijks een jaar ottd. *-, vernederd en van
valhoed op?
zijn' stand heroofit worden : Toen de minisValles, o. (van het nirv. -zen,) een zak
ter midi kreeg alles een ender aunzien.
^ zwaar zondigen Toen Adam viel, kwam
van vel of leer, om daarin onderscheidene
voorwerpen op reis men te nemen ; inzonde zonde op de aarde. ft-, zich !men mitt eren : Zij leende het oor zijne beloften
derh. sulk een , welken de miter aehter zich
en viel. *- bankeroet gaan : Er zijn. vtrop het paard bevestigt , mantelzak. -gesp,
In. —je, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
scheidene korenhandelaars , Brie kattrorett
valies. —sleutel, tn. —slot, o.
gerallen. plants hebben : Er vallen
Valli, m. (des •s, ntrv, -en,) een roofvorl
slab en. Er vielett beftige woorden. *-,
zijn : Er valt spiels aatt re does,. Zorn bier
welke tot do haviken behoort en ziel, door
nog lets re verdienert valten? Er volt
korteren nek , langere pooten en ka!e selseen• aatt te doen,van re zeggen.Ientand lastig
beenen van de adelaars en gieren ondervullen , hem tot last zijn ,
remand lastig
seheid t. Spew. Elk meent zijn.' uil een valk
om lets vallen , hem er dringend :ma aanzuetezijn, zie lUil. —a,chtig, hv. van orals
ken. De tied valt mij lang. flat werk ratt
van een' valk. edrelt , m ejagt,
moeijelijk.Valt het uniet gemakkelijk?
yr. jagt met valken. —ekap , yr. -ekop,
uityallen :
Dat werk viel
t». –eklaauw, m. –emaag, yr.
vans..
Naar het valt. Het voile hoe het wit. De
–emest g –emist, m. enei , o.
treffen : Dat volt
appels vallen groot.
—enest, 0. —enet, o. klein veldstuk.
goed , gelukkig , ongelukkig. *-, in verhand
veldslang. —enhuis, o. Buis, waarin de
met onderscheidene voorzetsels in meer of minvalken worden gehouden. —enier, m. (des
-s,mrv. .s.) afrigter van valken tot de jagt.
der afwijkende beteekenissen , als : 1) a a n,
–eniershandschoen, tn. – eals: Ilan stukken vallen. Aan't werk rallen , zich snel aan 't werk begeven. lemand
nierghoed, m. –eniersjongen,
aan (ow) den hats vallen , hem met zekete
–enlerskleeding, vr.
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railer, zie fleurt. Iemand te voet
drift omhelzen. Aan ietnands voeten vallen.
voor hem nederknielen; '2) b i n n en, als : Dat
een' voetval voor iemand dom. Ten deelvallen
valt niet binnen mijn bereik, fig, dat is boven
zie Dee' ; 11) tegen als 111, t het hoofd
tegen den muur vallen ; 12) tot, als; Tot
mijne bevatting; 4) h ti i t e n, als: Buiten iets
iemand vallen zijne partij kiezen ; 13.)
vallen , anders nitvallen , dan gegist werd ;
u i t, als : Bij vigil nit het dakrenster en
4)door, als : Door den zolder vallen; fig.
Door de mand vallen , bekennen , belijelen ;
brak een been. Ergens uit vallen optionden een deal van iets nit te maken. De tan5) i n , als : In slaap vallen , inslapen.
Iemand in de armen of In iemands armen
den vallen haaruit den mond ; Uit dat
vallen. In 's vijand land vallen , een' inval
taken kan geen rok vallen, de lap is er te
klein toe ; 14) van, als : Van de trappen
in bet land van den vijand doer, In 't vervallen ; fig Van de graat vallen, gemeeriz.
derf vallen , storten, In iernands handen
vallen. In goede handen vallen , komen.
verrnageren; 15.) v o o r, als Voor iemand
In het roode vallen, naar het roode trekkeu.
te voet, op de knien vallen
door wilier;
Bet viel mij in de hand ; fig. het viel mij
in zekeren toestand geraken : flood
mede. lernand in de rede vallen , zie
Te pletter vallen. Te bersten vallen b.
w. door cent vat te weep; brengen: Bij viel
itede. In het belagchelijke vallen , helagchelijk worden ; ook : zich belagchelijk
een gat in rt hoofd , eels' toad nit den mond
en tene punt van de tajel. —lend , Irv.
maken. Zij valt in het belagehelijke. In
vijn zwaard vallen, zich het zwaard" met
overhangend : Een vallende gevel. •-,
opzet in het lijf valien. Iemand in het Naar
dalend : Rene vallende stem hetgene
vallen , been bij de haren pakken. In eene
doet vallen, als: De vallende ziekte. vie
boete vallen , tot eerie boete veroordeeld
Valziekte. —lig, (-er, -st.) hy, weirrig
worden. Mij valt daar (in den cin) , daar
of Met meer in gebruik , die in yen regtsgeschiet mij in of te hinnen. Veze rivier valt
ding onderligt. —ling, yr. --Inik,
bij A. in zee, loopt daarin nit. In onmagt
ltiik , dat nedervalt ; luik , dot nedervalt ,
wanneer men er op trapt. —net, o. net em
of zwijm vallen, eene flaauwte krijgen. In
eene ziekte vallen , ziek worden. In aanwilde dieren te vangen, slagnet. —poort
vechting vallen , voor de aanvechting bevr. soort van hek dat men in rear poort
zwijken, In de tweede klasse vallen , daartoe
last nedervallen , em den indringeriden
behooren of gebracht worden. In de loting
vijand te neren. —reep m. reap aan
vallen, voor de militie moeteri loten. Jan is
de zijne van bet schip aan wel ken men zich
er in gerallen , Jan een laap, nommer
bij het nit- en ink limmen vasthoudt ; fig.
getrokken , zoo dat hij moat nittrekken.
Een glaasjen aan den valreep,een afscheidsin het cog vallen , gezien worden. In den
dronk.
smaak vallen , bevallen. In ongenade val- Valsch (-er, -ste,) by. en bw. oneeht ,
len, zich iemands ongenade op den hats
nagemaakt anders dan bet schijnt: Een
valsche diamant , steep. Valsch hoar.
halm BJ iemand in ongenade In
het net vallen, geraken. Met iernand in
Valsche wissels maken. Een valsch testahorde woorden vallen , harde woorden met
ment. Eenevalsehe handteekening. Valsche
hem krijgen. In de asch vallen , fig. bedertandem. Valsch gewigt. Valsche munt ; van
ven , verloren gaan. Met de deur in het huis
hier : Een valsche-counter. in een'
vallen ,fig. plotseling van iets ophalen of iets
zedetijken zin , hilichelachtig , hedriegelijk,
zeggen ; 6) o rn , als : Iemand one den hall
geveinsd , gemaakt : Valsche profeten,
vallen , hem met zekere drift ornhelzen ; 7)
goden. Valsche vriendschap,deugd,schaamte , zedigheid. *-, onwaarachtig, orijuist ,
onder, als: Onder de zinnen vallen
opgemerkt worden. Onder de roovers vallen,
verkeerd : Een valsche loon. Fritsch zinger,.
Eerie valsche stem. Valsche passen maken,
geraken. Onder de voet vallen , raken.
8) o p, als:Op de knien vallen. Op iets vallen;
verkeerde passen maken ; fig, allerlei buitenlig.zich op iets werpeh;zijn vedangen naar iets
sporigheden hegaan ; fig. gemeenz, toornig,
uitstrekken ; zijne gedachten op iets vest igen.
boos: ralsch worden. Zij is valsch op inij.
k viel er niet op , ik dacht er niet aan.
bw. ten onregte: lemand valsch beschulHet lot viel op hem trot hem. Bet gesprek
digen. —aard m. (des -s, mrv,, - s,) valsch
viel op den tegenwoordigen minister. Op
mensch. —el ijk , bw. (Valseheren •
zekeren dog vallen, invallen. De termijn
werktnip; , dat naar een groot schemi
van betaling valt op den tweeden paaschdag
gelijkt , maarop men zonder gevaar van eerie
De keus viel op hem , hij nerd gekozen.
aanzienlijke hoogle kan nederdalen; inzonKermis valt op zaturdag ; 9) over, als:
derh. aan een' luchthol , parachute.)
Over iets vallen , daarover struikelen en
—hart, m. en Yr, valsch menseli.
tig, (-er, -st,)
vallen ; fig. zich over iets ergeren: Ik zou
valsch
trunneloos,
verraderlijk. —hartigheid vr.-heid,
hem niet kennen , al viel ik over hem, ik
ken hem volstrekt niet;10) t e ; als: Tebeurt
vr.--tongig
-st,) by. en bw. die
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enders spreekt dan hij denlo , verraderlijk.
tongigheid Yr.
Valstrik , m. strik , on) dieren in te vangen ;
fig. hetgene client , om iernand listig te
verstrikken : Zijn goed is hem ten valstrik.
—wind , m. eel) land w ind , die met
heftigheid nit de heirs, ' Loma . en maartegen
zijn.
zeelieden Niel op brume hoe& !noel
ziekte , y r. eel) woord . door LUBLINK
yoorgeslagen ler vervanging vi i n het minder
gepaste valknde ziekte.
Van voorz. waarmee de 2. naamv. corns
vervangen wordt: Bet finis van den koning .
bet Inns des koliings. Het kind van die
Trout',, het kind cher vrouw. Dit heat.
inzonderh. plaats, a ) wanneer een mann. of
onzijd. substantief on) zijn' tritganp . den 2.
naamv. niet gedoogt : De vervulling van
zijn' wensch. De zwaarte van het beet ;b.)
wanneer twee (of !neer) tueede naamvallen
op elkander volgen , in welk geval de verbogene 2. nv. na den samengestelden orn
de meerdere wellnidendheid de voorkeur
verdieni : Het paleis ran den loon des konings , en niet: Het paleis des zoons van den
koning. De man van de nicht der hertogin,
en niet: De man der nicht van de hertoyin
*-, het beteekent eene beweging van eerie
plaats, hetzij langs rein' elDn' weg , of van eerie
hoogere plaats: Zij komt van het land. Hij
steeg van den berg Den hoed van het hoofd
zetten. Van het paard valet,. Van Terre
komen. lets van Terre zien , hooren. ter
aanduiding van het punt, waar lets begint :
Het vierde huis van den hoek. Van daar tot
p ier. Van ouds her. Van den beginne af.
Van zijne jeugd aj , aan. Van nu af. Van
toen at: Dat is noy van gisteren. Van deur
tot deur. Van den morgen tot den avond.
ter aanduiding van der) tijd, gedurende welken
jets gesehiedt: Ik ga van deny niet nit. Van
arond. den zanier. ter aanduiding
van afkomst, ontstaan, oorsprong: De regen
komt van den kernel. Zij is van Leiden.
Mijne vrouw is van buiten. Het these h van
fen' os. Een viertel van een kalf. Een stuk
van het brood snijden. Van veel ^cerken ziek
worden. Van een' hand yebeten worden,
waarvoor men thins minder juist meestal
door gebrnikt. Een werk van een,
beroemden meester. Dat was eene groote
font van u. Dot is &chi van hem Ik bemin
haar van /carte. *-, ter aanduiding van de
stole waaruit iets bestaat of gemaakt is: Een
hoed van stroo. Een ring van goad. Een
Ibis van hardsteen bouwen. De koord is
ran zijde. Eene som van honderd gulden.
Een gewigt van Wily pond. Een vat van
zes anker. Een man van taehtig jaar. Hiertoe laat zich ook brengen de in het gemeenzame verkeer voorkornende zeggingen, orn eerie
gesteldheid bij vcrgelijking uit te drukken :

Vang

Zij is een duirel ran een f. De artne
schapen van kinderen Hij is e'en boom van
yen' keret. Zelfs iu der) goeden sehrijtstijI
s'aat van in verhinding met een substantief,
om eene gesteldlic id van die zaak nit te drtrkken , welke deze gesteldbeid eigenlijk bezit:
Zij is klein van persoon , bevall :g van
uitz4t, schoon van gestalte, d. wat haat.'
persoon , tritzigt , gestalte betreft. IN is
bloanw van oogen zwart van haar,, traay
van gang. *-5 ter aanduiding. eerier verwijde ring of seheidnig: Vrij van gebreken. Los
van deze aarde. Van alle hull) verstoken.
lemand van zijn plan afbrengen e Van zijn
verstand konten.*-, ter aandinding van eerie
stof, een onderwerp, over betwelk men

handelt Van lets spreken. Vertel mij iets
van den oorlog. De fabel ran den vos en den
druivetros. Ik heb geene kennis van tabak.
H ij pee, van rey t en billijkheid niet het
minste begrip, ter aanduiding van een
hezit, inzonderh. ter voorstelling van adeldom : De van Ileeekeren's zijn talrijk.
School) vele niet-adelijken voor hurl , naam

van hebben, hij v. Van Kenlen de smid ; en
sommige adelijken bet van niet voeren b. v.
Baron Sloet tot Olthuis.*-, ter aanwijzing
van een bezit: Fen tnan van talent, van
verdienste , van vermogen, van geboorte ,
van stand.Eene zaak van gewigt,van belting.
Van eene zwakke gezondheid zijn. Van een
sterk gestel zijn. Zre ook Vir ege.*->rn. (des
-s, »Irv. -s. -lien.) geslachtnaarn, familienaam : Voor onze inlijring in Frankrijk
hadden vele families yeen' van.

Vandbeker,

m beker, waaruit men op
een kraarnbezoek drinkt , zie Vanden.

Va,ndehandsch by. ter aanduiding eens
paards , 't welk van de band loopt, d. onder
de linkerhand van den koetsier, tegenstelling
van bijdehandsch.

Vanden , o. w. met H , een kraarnbezoek
afleggen. —ing y r. kraambezoek. -tijd,
rn

Vang,

m. (des -s, mrv. -en,) het vangen,
vangst , doch weinig of niet in gehruik ;
werktuig of klern waarmede een windmolen
in zijn gang wordt gestuit: De molen is door
den yang, de yang is p,ehroken , hij luistert
daarnaar niet; alle bestuur is weg, men
luistert naar niets, gedeelte van het lijf
eens rands , waarbij men bet vat of vangt ,
orn over zijne vetheid te oordeelen. —en ,
ongel. b. w. (ik ving, gevangen .) met de
handen, klaauwen, enz. snel vatten of grijpen: Men vanyt een' bal, vlooijen, muggen , rliegen. een' vingtende pakken en
vastzetten Een dief vangen; lig. in zijn'
voortgang stuiten : Waarom rang, ge den
molen niet? zie Vang. Regenwater y ang en bet in ecn' emmer, kuip of ton vergaren. Wind vangen , den wind tegen zieb
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Ten haring *wren:, d. om haring te vangeg.
hebben , of van den wind blootgesteld zijn.
op allerlei wijze in zijne magt
Voor (als) stnurman varen., b. w. varende
Men vane vogels met netten, strikken
vervoeren , hetzij met een' wag en , enz. of
lijmroeden, enz. Hoe veel wachtels iheeft
met een schip , enz.
hij gevan,p,-en? Ilij ving den wolf in een' Varengras, o. eene plant. —kruld , o.
kuil ; fig. Iernand ire zijn eigen net vangen,
varen. —mos o. eene mossoort , die met
in zijne eigenc woorden vangen, iemand
de varen eenige overeenkomst heeft.
door zijne eigene woorden overtuigen. lemand Varensgezel, m. matroos, zeeman. - sgevangen , jets uit hem krijgen , dat hij gaarne
mind (-er -st,) bv. gezind tot varen.
verborgen wil houden. Zirh Mien vangen.
--smart m. varensgezel. —stijd , m.
Wij zitten Kier niet om vliegen te vangen,
tijd , waarvoor zich een matroos , enz. verom den tijd te verbenzelen. Spew. In vine
boriden heeft : tijd der afvaart, —svolk
waters vangt men ;mike vissehen . zoo jets
o. matrozen , zeelieden.
moet men van zulke lieden verwachten.-en- Varenwortel , m. wortel van het varenlanis , o. gevangenhuis. —eni§ zie
kruid. —zaad, o. zaad van het varenkruid.
Gevangenis. —enstok zic Stok. Varken, o, (des -s, mrv. -s,) zwiin : Hoe veel
—er, m. (des -s,. mrv. -s,) die vangt.
varkens mese jaarlijks ? Zijn er wade
—lijn, yr. zeker tonw,, om eene boot daarvarkens in Nederland? Spr. Vele varkens
aan te hevestigen , enz. —st vr. (mrv. -en,)
maken eene danne spoeling , vele monden
het vangen: Hoe is de vangst geweest? *-,
vorderen veel spijs ; fig. Wij sullen dat
het gevangene : Zie Kier de gansche vangst.
varken wel wasschen , wij zit lien die zaak ,
—ster , vr. (mrv. -s.) —stJe o. (des -s.
hoe moeijelijk ook , wel nitvoeren Een
mrv. -s,) verkleinw. van vangst.
varken maken,een' bok schieten, een' missing
Vanhandsch , b y . vandehandsch.
bet aan. vuil mensch : Zij is een varken,
Var , nt. (ties -s, mrv. -ren.) jonge stier.
enn regt varken.*-, stofvarken , stoffer van
Varen , yr. een bekend plantgewas : Len bed
varkensborstels : Geef mij het varken eons
van varen.*--,onverb. b y . van varen geniaakt:
aan. *-, scheepsw. schrobber ; watervat.
Een varen bed.
—acktig, (-er, -st,) by. en bw. naar een
Waren, ongel. o. w. met H., wanneer de
varken gelijkende ; fig. rnorsig , you'. — en ,
voortduring en met Z., wanneer de plaatsb.w scheepsw.met een varken sehoon make:).
verandering bedoeld wordt , eene beweging
--hoeder, m. -saard, in. -sbak, m.
maken , strijken : filet de hand over de tafel
zeunie. -sbeen,u. -sblaa g ,o. . sborst,
raren. zich met sulk eene beweging very r. —sborstel, m. —sbrood, o brood
voor varkens ; in bergachtige streken eene
plaatsen , met eene slepende , in een,
plant , waarvan de wortel door de varkens
wager , enz., (in de noordelijke streken van
Nederland weinig of niet meer in gehrnik .)
wordt gegeten cyclamen. - sbuik
als : In eene slede, Iwets, enz. varen; fig. lets
— sdarm m. sdistel, vr. kruisdislaten varen , het laten loopen , zich er niet
tel. -sdorst , m. -sdraf,, tn. -sdrek ,
!anger [nee inlaten , er van afzien. floor den
m. —sdrijver m. %arkenhoeder ; man
d,oinntel varen , naar den drommel loopen.
die met jouge varkens ten verkoop rood trekt.
Ienzand in den scald varen,zich manmoedig
—sfoltker, m. —siokkerij , yr.
eigen hem verzetten. Ientand in den baard
—sgra,s o. weggras , duizendknoop ,
.varen , sic Iiaard. Ten kernel varen , in
kreupelgras. —sgebraad, o. —shaar,
o. —shart, o. -s p onger, m -shok,
den helml opgettomen worden. Ter belle
varen , in de hel afdalen. De duivel, is in
0.—shoofd,o. —shuid, yr. —sjagt,
Item gevaren , hij wordt door den duivel
vr. jagt op wilde zwijnen. —skanen yr.
bezeten,
zich bevinden : Hoe vaart tar
mrv. —skers yr. soort van lepelhiad.
brodr ? Wij varen wel ; Wel of kwalijk
—skinnebak y r. — sklaaulv,, in.
bij iets varen , voordeel of nadeel bij ids
—sklaver, y r. roode klaver. —sknie,
lijden. Hij mart er wel bij ,het verschaft
yr. —kooper, m. skop, -skost,
hem nut , voordeel. Ik ben kwalijk met hem
m. —skot, o. —sltrap, yr. —sleder,
gevaren ik lieb schade , enz. bij hem gele—steer , o s —sleven o. —slever,
den, Zoo moet gij varen , dat is wat ge
yr. —slong, y r. —sloop, m. afgeslotene
ruitnte buiten het hok , wane de varkens iii
verdient. Achteruit varen , (weinig meer in
de opene lucht kunnen rondloopen. —sgebruik ,) tcgenspoed ondervinden. *-, meest
gebruikelijk met een schip , enz., stevenen ,
maag, yr. —swarkt vr. —sm.elk,
zeilen : Tegen den stroom varen. Noordy r. melk eener zog , die jongen beeft. —s waarts varen. Tegen den wind varen. Over
mest, tn. -sntester, m.-smesterij,
eene ririer,, de zee varen. Lang: den oever
y r. -smet o. -smetworst,vr.-smist,
m. —*mull m. —seek,
—snest,
varen. Ann land varen , het land aandoen.
schcepvaart bcoefencn zeeman zijn :
o. — sneus 9 m. —soog o. —soor,
vaart reeds twintig fnar.Te kaap varen.
0. oor van cen varken ; een schelpvisch.
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—spezerlk, m. -spoof, m.-spruini,
vr. groote pruim op de Autillea. —sreuzel , m. en o. —srib, vr.—ssehot, o.
—ssehouder,9 —ssehouwer,
rn. —ssehrabber, ssehraper,,
ssehrobber sslager —sslagter, m. —ssrneer, o. -ssinout,
o. —ssnuit, m. varkensmuil. *-, en
y e. persoon met een' vooruitstekenden mond.
—ssoep , yr. soep met varkensvleesch.
—sspek o. —sstaart, m. staart

Vast
stelde van roerende ; laraderijen en gebouwen;
b.) onvervreemdbare goederen. Een vast
inkomen. Vast geld , dat op bepaalde tijden
inkomt. *-, bepaald, geregeld , zeker,, onwrikbaar,, onveranderlijk : Op een vast mfr.

Hoogd. Vasall.
Vast, (-er, -ste ) by. zoodanig samenhatigend

Vast werk hebben. ls liet vast , dat hij
komt ? Een vast (onwankelbaar) geloof.
Vast in het yeloot zijn. Eene vaste hoop.
Ben vast rertrouwen. Vaste beloften. Bets
vast besluit. Eene vaste overtuiying. Vaste
sterren , tegenstel I. van planeten en kometen;
fig. gemeenz. Eene vaste :chards rijden,
Hoch in het schaatsrijden noch in andere
dingen watikelen. Bet is nog zoo vast niet,
als eene 'nuts met zeven teelbunden , men
kart zich er nog Met op verlaten. Hij verkoopt al , wat los en vast is , zijne roerende en onroerende gtederen. IN is aan 't
touwtie vast, hij kart met nicer los. bw.
met de bo%en opgegevene beteekenissen: Len'
knoop vast toehalen. Vast ineen stamper).
Bet brood moet vaster gebakken zijn. I ast
yeweven linnen. Ilij slaapt zeer vast. Gij
kunt er vast op aan , er vast op rt kenen. 1k
heb liet u vast beloofd. Alles is vast bepaald.
intu,schen, middelerwijl : aDat vast jaminert on' genade. ar lk zal maar vast beginnen. Zij kleedt zich vast aan. Met werkw.
verbonden, heeft vast , waarop de klemtoon
valt, de beteekenis van naauw of hecht
verbonden ,en staat tegen los over. In andere
beteekenissen , wanneer vast niet bepaaldelijk

in zijne deelen , dat het niet zonder moeite
kan gescheiden worden : Vaste ligchamen.

den klemtoon heeft, wordt het van het
werkw. afgescheiden : Dat linnen is stertg ;

Een caste muur. Eene vaste rots. Vast
linnen. Vast brood. Vastrnarrner. Een vast
yebouw. Eels taste knoop. Vaste spijs,
tegenstell. van vloeibare. Vaste grond. Vast
land; van hier: Het vaste land, de droge

neer het brood vast yebakken is, kan de
oude man het niet bijten. —a,rbeiden
b. w. vast werken. —bakken, ongel. b.
w. al bakkende aaneen hechten : Ge moet de

van een varken ; krasser; varkenmenkel.

-ssteen,m.naam van een'stinkkenden steer).
—sstront , in. —sstrot ,
m. -stijd , rn. - stong, vr, —straan,
in. fig. gehnichelde train : Varkenstranen
schreljen. — strut; svel o.
svenzel, vr. zeker gewas, anders varkerisstaart geheeten. —suet. O. —svleesch,
o. —svoeder, —svoer, o. —sworst,
yr. szwoord, o. —tje, o.(des -s, mrv.
-s,) verkiciuw. van varken. --tor, yr. eene
tot. mar haat .' snuit dus genoemd. -visch,
een lipvisch.

Varsch enz. zie het bijkans uitsluitend
gebrulkte Verseh , enz.
Vassaal, 114. (des -s, mrv. -alen.) leemnan ;
klein worst, die zich wider de bescherming
van cell' gt ooteren stelt.BILDERDIJK schrijf t.;
elligt beter,, vazal , (mrv. vazallen,)

oppervlakte der aarde , in tegenstell. der zee;
ouk tegenstell. der etianden , een groot sametthangend gedeelte van de oppervlakte
der aarde : Bet vaste land van Europa met
de eilanden ; fig. mat slechts met inoeite
ingenomen kan voider): Ern vast slot. Eene
taste plaats , stud. Een vast lever, dat Mel
erschanst is. *-, duurzaam : Een vast liy-

chaam. Eerie vaste gezotalheid. Len vast
yestel. Een caste (standvastige) yeest. Een
vast karakter. Een vast man. Eene vaste
vroutv,, vier gezondheid Met ligt verstoord
mordt. Een vaste slaap, die met ligt afgebroken wordt. Erne vaste meld hebben,
eerie die ons op den dut y bedient. Eene vaste
woniny hebben. Eene vuste kleur, eerie
duurzarne. Vaste lucht , die zich niet verheft Etta vaste tied, die niet wankelt. Eene
vaste stem. Eene vaste hand van breijen
hebben, vast breijen. Eene vaste hand, die
Beene on willekettrige bewegingen maakt. E'en
wondheekr behoort eene vaste hand to hebben. Vaste goederen , a.) het tegenoverge-

zal het mister wel zoo vast blijven ? Wan-

broodjes niet (tan elkander vastbakken. *-,
o. w. met Z., zich onder bakken vasthechten : De koek bakt aan de pan vast; fig.
yastkleven , zich vasthechten. —binden
ongel. b. w. bindende vasthechten of bevestigen: 1k bond het paard aan den peal vast.
blazen ongel. b w. al blazelide aan
icts verhinden (let voetje is niet (tan het
alas vastgeblazen. —blijven , ougel. o.
w. met Z., onderling verbonden
; anti
lets anders gehecht blijven: 117a
strik
vast. in beelitenis , enz. blijvcri : Ike
lang blijft hij nag vast .2 Hoe lang moeten
de honden nog vastblijven? —boeijen ,
b. w. boeijetide vasthechten: De sehelm
werd aan den many. vastgeboeid. —braden , ongel. b. w. al bradende vasthearten : Broad de worst niet clan den
rooster vast.'-, o. w. tnet Z., al bradende
vastgeheeht worden: De vischzel can de puts
vastbraden. (Vastdag m. vastenclag.)
—doen 9 onrey. b. w. vastmaken. - douwen , zie Vastduwen. -draaijen
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al draaijende vasthechten : Zorg , dal ge den
sleutei in het slot viet vastdraait.*-,o. w.
met Z., al draaijende vastraken : De windwijzer schijnt vastgedraaid. —drijven,
ongel. b. w. al drijvende vasthechten : De
bout moet in den balk vastgedreven warden.
* us, o. NV. met Z., al drijvende vastraken : Het
ijs dreef Ivor de poort vast. —drukken , h. w. ineen drnkken : De aarde moet
aan de heesters vastgedrukt warden. * , al
drukkende vasthechten Druk de kurk niet
vast. *-(zich), w. w. zich vastklemmen. Bet
kind drukte zich aan hare borst vast. -duwen, b. w. vastdouwen , vaststooten.
Waste , vr. vastentijd : In de vaste is
den R.-C. het trouwen verboden. —etavond , tn. vastenavond. –elavonden,
zie Vastenavonden. (Vastelijk ,
bw vast.) en , o. W. met H., zich
van spits onthouden : tic heb reeds twee
dagen gevast , in twee dagen geeue sptjs genuttigd.Sprw. Men kan er wel naar wachien,
maar niet naar vasten , het zal vooreerst
nog niet geheuren. *--, zich volgens de
voorschriften van deze of gene kerk. op
gezette tijden van de bepaatde sprjzen
onthouden : Duar is magere soep voor degenen , welke vasten moeten. zich van
veel of te %Tel spits onthouden , minder eten
dan gewoonlijk : Ge moet leeren vasten ,
indien uwe gezondheid dit vordert. *-(zich),
w. w. zich door vasten in zekeren toestand
brengen : .Hij Wilde zich rijk vasten , dock
hij vas te zich dood. —en, o. (des -s,) de
daad van vaster): Bet vasten is soms nadeeliy
voor de gezondheid,*-, m. vastentijd . vaste:
In den vaster? zijn sommige eetwaren duurenavond, rn. avond
der , dan
voor den dag , waarop de groote vasten (van
dagen) N oor paschen begint : Op vastenavond hebben er vele vermakelijkheden
pleats. Bij iemand vastenavond houden of
vastenavonden , d. i. den vastenavond hij iemand doorbrengen. *-, tijd van driekoningen
tot het begin van den vasten , doch vooral de
dagen. —enavonden o.
Iaatste
vastenavond , enz.) zie Wasw. met H.

van vastbinden. –gedaan, verl. dw.
van vastdoen. —gedreven vent. dw.
van vastdrijven. —gegoten verl. dw.
van vastgieten. —gegrepen , dw.
van Yastgrijpen. • •geha,d verl. dw. van
vasthebben. —gektonken verl. dw,
van vastklinken. —geknepen verl.
dw. van vastknijpen. —gekonnen, vent
dw. van vastkunnen. —gelegen., verl.
dw. van vastliggen. —geleid vent. dw.
van vastleggen. —gereden vent. dw.
van vastrijden. —geregen, verl. dw. van
vastrijgen. —geschoven , vent. dw. van
vastschuiven. —gestagen vent. dw. van
vastslaan. --gestoken, vent. dw. van
vaststeken. —gevlochten dw.
van vast vieeliten. gevroren , —gevrozen s vent. dw. van vastvriezen. —geweest , vent. dw, van vastzun. gewrongen verl. dw. van vastwringen.
—gezeten vent. dw. van vastzitten.
—gezogen , vent. dw. van vastznigen.
—gieten , ongel. h. w. al gietende vasthechten : Het handvat wend er aan vastgegoten. —grijpen ongel. b. NI. ter dege
grijpen greep de tat vast. *- t gevangen
semen. 5-(zich) , w. w. zich al grijpende
vastklemmen : Ik greep mij aan eel's' boomwortel vast. —groeijen o. w. met 1.,
zich al groeijende vasthechten: Die tweelingen waren aan elkander vastgegroeid.
—haken , b. w. met een' of meer
haken aan, jets bevestigen. —hangen
ongel. b. en o. w. met H., zoodanig aan iets
hangen,dat men voor geen afvatlen te vreezen
beeft. —hebben, onreg. b. w. fig. als
Het niet vast hebben, niet wel bij zijne zinnen
wezen. *-, met uitlating van een ander werkwoord:Hebtgij het slot vast? vastgespijkerd?
k heb den hond noy niet vast. lk had haar
bij den arm vast , vastgepakt. —hechten , b. w. door aanhechting bevestigen
Becht de voering op het laken vast. *(zich) , w. w. zich hechtende vastklemmen
De klissen hechten zich aan de kleeren vast.
—held , yr. vast zijn : De vastheid van het
brood , enz. van iemands karakter,, enz.
—houden onreg. b. w. vastgektemd
houden : Houd het kind vast , opdat het niet
vole. De ankers zijn besternd , am den
muur vast te houden ; fig. Zijn stuk wel
vasthouden , en (gemeenz.) &an eindje
vasthouden , niet toegeven, zijne zaak
verdedigen. gevangen houden : Hij
werde eene maand vastgehouden.*-, ondersteunen ; fig. in stand houden ; in gedachten houden. *-(zich) w. w. zich door
jets, dat men gegrepen heeft , voor vallen ,
enz. behoeden hield zich aan de leaning vast. *-, o. w. met H., ats "Ian jets
vasthouden , iets aankleven , er niet van
akijken whoudend (-en, •st,) by.

tenavond. -enavondsvermaak,
o. -enavondsvermakelijkheid
vr. –enavondsvreugd, vr. –enavondszotje, o. sneetiwklokje , naakteniannetje , naaktaarsje. --endag, m. dag,
vaarop men zich van voedsel onthoudt ; dag,
waarop men somrnmige spilzen , inzonderb.
vleesch,niet eten mag:Zij had vastendag. Big
moet vastendag houden. —ensoep yr.
magere sor t). —entijd , m. vaste, vasten.
liastgaan , o. w. met I-1., fig, vertrouwen :
Kan ik daarop vastgaan ? *-(zich) , w. w.
zoodanig gaan , dat men stuit : lk ging mij
eindelijk vast. —gebleven verl. dw.
van vastblijven. gebonden, verl. dw.
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fig. karig, afkeerig van het geven. —3iondendheid yr. —*held , vv. (mrv.
-heden), vastheid ; fig. al wat dient , om
zekerheid to geven, verzekering , zekerheid ; vast of onroerend goed : Welke vastigheden bezit hij in doze provincie? —ketenezt , b. w. met ketenea vastmaken.
—klampen b. w. met cent of nicer
'dampen iVastmaken zie Mampen.
*- (zich), w. w. van een schip, enz. zich aan
een scrip vastheehten , bet aan Word kiampen. - klemmen zie Vastknellen.
—kleven 0. w. met Z., wanneer de
plaatsveranderitig , en met El., wanneer de
voortduring bedoefd wordt , zich door middel van eerie kieverige stof vasthechten :
Het doekje kleeft er aan vast ; fig, 1h4 kind
kleeft aan hear' nek vast. —klanken,
ongel. b. w.al klinkende vastmaken. - Moppen , b. w. al kloppende hevestige:i.
—kluisteren , b. w. kluisterende bevestigen; naauw aan jets verbinden :
!Janne zielen waren door vurige liefde aan
elkander vastgekluisterd. —knelIen,
b. w. ietszoodanig knellen of ktemmen dat
bet niet loskan. —knevelen , b. w. al
knevelende vastrnaken. —knijpea, ongel.
b. w zoodanig knijpen, dat het niet loskan.
—knoopen , b. w. met cen' knoop of
met knoopen vastmaken. —hoppelen,
h. w. al koppeletide verbinden. - Izruijen
0. w. met Z., van het ijs, zieli kruijende
vastzetten. —kunnen onreg o. w met
H., met nitiatinl van eel) ander werkw., als:
Het touw kan met vast, vastgermakt worden.
—lama en , b. w. met !ilk vastlieehten.
—Laten , ongel. b. w. laten vasthlijven.
—Leggett, onreg. en gel. h. w. zoo leggen,
dat het niet van plaats kan veranderen ;
aan den band leggen. —liggen 0,70. o.
w. met H., in een' stand liggen , die niet ligt
verandert : Het schip lige tusschen twee
andere schepen vast. 4, aan den band
liggen : Die frond rnoet altijd vastligyen.
—filment, h. w. met lijm vasthechten.
—loopen , ongel. o. w. met Z. , en
*-(zich ) , w. w. zoodanig loopen , dat men
stuit.--shaken, b. w. bevestigen: Meek
het touw aan Bien ring vast. - metselen,
b. w. al metselende vasthechten : De toorn
is aan de kerk vastgernetseld. door
metselwerk insluiten Weleer werden pasdadigers tusschen vier rnuren vastgernetseld. —naaijen b. w. met naald en
draad vastheehten. —nagelen , b. w.
vastspijkeren. —nestelen (rich) , w. w.
fig. ergens cen vast verblijf nemen , zich
vestigen: Dat gespuis zal zich bier nog
vastnestelen. --pakken, b. w. jets zoodanig pakken , dat het niet ligt van plaats
verandert. —pekken b. w. met pek of
pik vastheehten. —peurien, b. w. met

Vast
pennen ofpinnen vastmaken. —pakken
h. w. vastpekken. --pinned , b. w. vastpennen. —plakken , b. w. al plakkende
verbinden. ---pleisteren , b. w. met
eene of sneer pleisters vastrnaken, —pluggen , w. met pluggen vastmaken.
—prangen , b. w. prangende bevestigen.
—raken, 0. w. met Z., in eery' stand
raken, die niet ligt verandert: Het schip
raakte vast tusschen de rotsen ; fig. in het
dammen, enz. niet verder kurmen zetten of
gezet worden: Die steenen zullen vastraken.
Zie ook Vasttoopen , Vastrijden
en Vastva,ren ; blijveri steken. - redeneren, b. w. iemand of zich door re•
derieren vastzetten. —rijden ongel. b.
w. iets zoo rijden dat het vastraakt: Rijd de
koets in dat yedrany diet vast.'-, o. w. met

Z., en *-,zich), w. w. zoodanig rijden dat
men stmt. —rajgen ongel. b. w. al rijgende verbinden. —ril pen , o. NV. met Z.,
door den rib vast gehecht worden. --roeijen , b. w. roeijefide doen vastraken: Eene
boot vastronijen. *-(zich), w. w. roeijende
vastraken. —schroeijen , o. w. met Z.,
zich schroeijende vastzetten. —selftroe•
y en, b. w. in or ' net retie schroef vastmaken.
—sehtliven oayel. b w. iets zoodanig
sehniveri, dat het vastraakt. *-(zieh), w.
sehnivend vastra!ien ; in het dammen zoo
sehrii yen , dat de sehiken niet verzet kinmen
wortlen. —slaan wires-. b. w. vastkloppen. —smeden , b. w. ul smedende
vast ireehten. —soldèrea 9 b. w. al solderende of met soideersel vasttnaken. —spelden , b. w. met spelden bevestigen. - spij!
keren, b. w. met spijkers vasthechten.
—spitten, b. w. iets met een werktuig ,
dat het doorboort, vastheeliten. staan
ottreg. o. W. met H., onhewegelijk staan;
volharden ; zeker zjn. —steken ongel.
b. w. stekende bevestigen. *-, o. w. met H.,
blijven vastzitten. —stellen , b. w. stellende doen vaststaan ;
vuor eene waarheid
iiitgeven: 1k stel vast, dat het plan onuitvoerlijk is.
vast besluiten of voornemen :
Het bliift vastgesteld. yr.
—stikken , 1). w. al stikkende bevestigen. —stoppen , b. w. al stoppende bevestigen. —strikken , b. w.
al strikkende bevestigen: Strik dat lint
eens vast. —sturen, b w. een vaartuig derwijze sturen , dat het vastraakt.
—stuwen 9 b. w. al stuwende vastknellen. —timmeren , b. w. door timmeren
verbinden : De loots is aan het huis vastyetimmerd. —trappen , b. w, trappende
vastmaken.-treden, ongel. b. w. tredende
vastmaken. —varen ongel. b. w. een
schip , enz. al varende doen vastraken.
*-(zich) , w. w, en *-, o. met Z., al varende
vastraken. —vlechten,b. w. al vlech-,
125
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tende verhinden. —vrlezen, ongel. en
onreg. 0. met Z., door de vorst vastgehecht
worden. —waaijen , gel. en ongel. o.
w. met Z., door den wind vastgehecht worden. —wassen ongel. o. w. met Z., al
wassende vastraken. werken , b. w.
al werkende beveiligen.*-(zich) , w. w. zoodanig werken , dat men of jets vastraakt :
Bet schip werkte zich tu.vschen het ijs
vast. --wezen zie Vastzijn. —willen, onreg. o. w. met H., met uitlating
van een ander werkw. als : De plank wil
niet vast , zich niet laten vastspijkeren.
—woelen , b. w. door omwoeling (aan
jets) bevestigen. *-(zich) , w. w. zich door
woelen vastwerken. —wringers ongel.
b. w. al wringende vastmaken : Hij wrong
den verkeerden sleutel in het slot vast.
—zeilen , b. w. zeilende vast doen raken.
*-(zich), w. w. en o, w. met Z., als zeilende
vastraken. —zetten , b. w. zoodanig zetten , dat iets vaststaat ; gevangen zetten :
Ilij wend vastgezet; fig. Iemand vastzetten,
iemand zoodanig in het naauw brengen ,
dat hij niets meer weet te zeggen of te
antwoorden. 4-, in bet schaken of dammen , de stukken van zijne tegenpartij
onbewegelijk maken : Wil ik uwe dam
eens wasizettea? —zijn onreg. o. w.
met Z., aan of met iets verzonden zijn , eigenlijk met uitlating van een ander werkw. : Is
de bond vast? vastgelegd ? ; fig. IL weet
niet, waaraan het einde daarvan vast is,
ik doorzie daarvan den samenhang niet.
—zitten, ongel. o. w. met H., bevestigd of
vastgehecht zitten of zijn : Bet slijrn zit
vast.'-, in de gevangenis of gevangen zitten ;
fig. Hij zat weldra vast , zoo dat hij niets
meer wist te antwoorden. —zutigen(zich),
ongel. w. w. zich znigende vasthechten.
—zullen, onreg. o. w. met IL, met uitlating van een ander werkw., als : De plank
zal vast , vastgespijkerd worden. -zwachtelen , b. w. met zwachtels bevestigen.
Vat , m. (des -s,) bet vatten: lk weet er seen'
vat aan te krijgen, ik kan bet nict vatten ; fig.
Gee's' vat aan iemand hebben , iemand niets
deren kunnen. Gij heb nietden minsten vat
clan mij , ik vrees u niet , gij kunt mij niets
doen ; gemeenz. Lets in den vat hebben , bet
gevat of hegrepen hebben. o. (des -s, rare.
-en,) oorspronkelijk alles 'oat jets bevatten
kan , nog overig in : De vaten wasschen ,
d. schotels , borden , enz. wasschen , en in
samenstelling : Zoutvat , wierookvat , enz. ;
fig. Aarden vaten, hroze ligchamen. inzonderh. gekuipte ton : Die goederen worden
in vaten verzonden. Spr. Dat in het vat is,
zuurt of verzuurt niet, dat zal vroeg of laat
we! te regt komen ; fig. Het kan in Beene
vaten gegoten worden , men kan het niet
goed nktiken ook men kan het niet verde.

Vagt
digen. In hoe reel eaten zal hij dat nu wel
gieten ? op hoedanige wijze zal hij dat nu
trachten goed te maken?*-,(van een bep. telw.
voorafgegaan , soms -,) als care hepaalde
maat voor win , bier enz., en als een bepaald
gewigt voor boter ,enz. die echter niet overal
en altijd eene gelijke hoeveelheid aanduiden :
Een vat bier , stroop , boter. Bet hedendaagsche of Nederlandsche vat (h e c t °lite r) houdt 100 kan in. *-, in de ligchamen van dieren en planten , buis . waarin
zich eene vloeistof beweegt, b. v. Bloedvaten,
melkvaten enz.: Dr. Q. bee ft eene verhandeling over de vaten geschreven. —baar,
(-der, -st,) b y . dat gevat (d. bevat) kan
worden : Dat alles is voor hem niet vatbaar,
waarvoor men tegenwoordig echter veelal
bevaetelijk gebrnikt. die gemakkelijk vat
of bevat: Hij is niet zeer vatbaar, niet viug
van bevatting. Vatbaar voor icts zijn , geschikt zijn oin iets te vatten , te ontvangen.
Zij is zeer vatbaar voor koude, vat ligt
koude. Vatbaar voor verbetering , goede
indrukken. Rij was vatbaar (rib) voor de
eeuwige zalig held. —baarheid , yr. bij
sommigen , geschtktheid om bevat te worden ; inzonderh. eigenschap desgenen , die
gemakkelkik bevat : Hij toont eenige vatbaarheid duarvoor. - bodem, m. - duig,
y r. —en, b. w. in vaten doen. —enwasehster y r., enwasseher,9
m. die de vaten wascht. —geld, o. tonnegeld. --hoist o. kuiphont. —je o.
(des -s, wiry -s,) verkleinw. van vat , vaatje.
—sel, o. (des -s, mrv. -s,) een bruikbaar
woord , handvatsel. —spoelsel o,
ling, waarin de vaten zijn gewasschen.
enz., zie BevattelijIL, enz. -ten,
b. w. met de harden , vingers, tanden , enz.
of met eenig werktuig grijpen en vasthouden:
Zoo veel ik met drie vingers kan vatten. Vat
het paard bij den toom. Bij vatte Naar om
den hals ,btj de hand, om de middel. lemand bij den kraag ,bij de haven vatten.

Vat het ijzer met de tang ; want anders zult
gij u branden ; fig. lets bij de hand vatten,
lets beginnen , om zich daarmee onledig te
bouden. Iemand bij zijn woord vatten , op
het vervullen eerier belofte bij hem aandringen. Iemand bij zijn zwak vatten, van zijn
zwak partij trekken. Iemand bij den neus
vatten, hem verschalken. remand bij den
hop vatten, hem pakken of in hechtenis
nemen. W aarom vat hij geen bock bij den
kop? waarom neemt hij geen bock ? Ergens
post vatten, zich er plaatsen en vestigen.
Abed vatten, scheppen. ook van andere
dingen ,welke iets bereiken en zich daaraan
hecbten : num vatten , in vlam geraken. De
zeilen vatten wind. Droge rijzen vatten
ligt vuur; fig. Zoo iemand het minste woord
zegt y vat hij aanstonds vuur, geraakt hij
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aanstonds in drift. bevattqn , inhouden ,
doch weinig in gebruik : Zoo reel de beker
vatten kan ; fig. met het verstand bevatten :
Wie het vatten kan , die vatte het. Ik vat
het niet , de bedoeling niet. Hij zal het
weldra gevat liebben. De kneep vatten , zie
Iine ep. met eenig zintuig gewaar
worden , doch weinig of niet meer in gebruik:
a Mijn oore heeft een weijnichsken daervan
van edelgesteenten, enz. invatten,
gevat.D
nizetten. zetten: Die steenen tnoeten in goud
worden gevat.
pakken , gevangen nemen:
Gisieren heeft men twee valsche-munters
gevat. o. w. met H., van eaten of plantgewassen beginnen te groeijen : Bet zal
spoedig blijken , of die ent yevat heeft. Zal
die struik daar wel vatten' —ting vr.
(-er, -st,) b y . dat naar het vat
srnaakt , vaatsch.
Vazal zie Vassaal.
Vechtachtig, (-er, -st,) b y . geneigd om te
vechten. achtigheid, vr. —en , ongel. o. w. met H., (ik vocht , gevochten ,) zich
bij een' strijd van degen of ander geweer
bedienen , kampen Zit/ vochten met onversaayden cooed, als leeuwen. Met dorschvlegels vechten. Met vuisten vechten. Voor
haardsteden en altaren vechten. Er werd
vnoorddadig gevochten. Tot denlaatsten man
vechten. Net ieder vecht om roem en glorie.
Zij vochten om het bezit eener rijke eridochter. Leven om leven vechten , tot het uiterste vechten, of zoo. dat een van beide rnoet
omkomen. Sprw. Als twee honden vechten
ruin een been , loopt er de derde med keen,
terwiil twee personen om bet bezit van lets
strijden , valt bet een' derden ten ckele.
Tegen iemand vechten , iemand bevechten ; fig. Tegen lets vechten , zich tegen lets
verzetten of aankanten. Tegen zijne eigen
schaduw vechten. Ik wit liever tegen hem
eten, dan tegen hem vechten, ik zou ongaarne
tegen hem vechten. Net iemand vechten, in
vereeniging met iemand vechten , schoon de
uitdrukking vaak wordt gebruiktin de beteekenis van : Tegen iemand vechten. Vechtender hand , al vechtende. —er m. (des -s,
tnrv. -s,) die vecht ; die gaarne vecht ; fig.
Geen vechter nosh smijter zijn, van eeri'
vredelievenden acrd zijn. *-, twistzoeker,,
ruziemaker. —erij yr. (we. -en,) bet
vechten ; vecbtpartij. —ing, vr.—Ikunst,
y r. schermkunst. —lust m. -meester,
m.schermmeester. —partij y r. vechterij.
--perk, o. strijdperk. —plaats , yr.
strijdplaats, kampplaats. —school , yr.
schermschool. —vaan , —vlag yr.
bloedviag.
IVedel , y r. (rnrv. -en, -s,) viool ; tier (der
ouden). —aar, m. (des -s, mrv. -s.) —en,
o. w. met H., op de viool of de tier spelen.
—bout 01 bout, waarvan men vedels

Veep
maakt. —fulmar, y r. —speelster, yr.
—spel 9 0. --speler , m. —tje , 0.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van vedel.
Veder, y r. (mrv. -s, -en,) een ligchaam van
geringe zwaarte , dat , wanneer het gebogen
wordt, eerie terugwerkende kracht toont en
de hold der vogelen bedekt : Een' vogel de
vederen uitplukken. Zie Veer , waartoe
het veelal verkort wordt. —achtig 9 by.
dat naar eene veder of naar vederen gelijkt.
—bal., m. pluirnbal. —bed , o. veéren
bed. —bezein , m. bezem van lange veéren.
—bos, m. plui mbos , pluim. —hars, o.
elastieke gom. —hoed , tn. hoed met
pluimen. —jagt, yr. verouderd , vogeljagt.
—kruid , o. heidrnscb wonderkruid.
—kussen, o. vee'reri kussen. --ligt, by.
zoo ligt als eene veer. ..loos,bv. ongevederd.
—vol, by. vol veéren. -wijze 9 by. en bw.
als eene veder of als vederen.
Vee , o. (van het -,) gedierte : Het redelooze
vee.*-, inzonderh. tam gedierte , huisdieren,
enz. doch meer bepaaldelijk runderen en
schapen : Bet 'nee hoeden. Een sink vee;
fig. slecht y olk : Het is nee van volk.
—arts, m. —artsenij, y r. artsenijkunde , vr. --artsenijkundig, by.
—artsenijschool , y r. —dief, m.
, m. v eehoe—dieverij 9 vr.—drijver
.
der. —fokker,, m. —fokkerij , yr.

--fokster, yr.
Veeg , in. (des -s, mrv. vegen ,) de daad van
vegen; streek met eere doek,bezem, enz.: Geef
de pan ern pear vegen. In drie veegen had
zij de tafel schoon; fig. Len' veeg nit de pan
krijgen, in lets deelen , inzonderh. in ongunstige oordeelvellingen van menschen , die
bun werk daar van maken.lk kreeg zekerook
een' veey nit de pan ? *-, suede , slag : Hij
kreeg een' veeg in zijn aangezigt ; fig. teug,
slok : Hij ledigde het glas in ie'nen veeg '",
y r. (mrv. vegen.) feeks , hellevees: Zij is eene
stoute veey.
Veeg, (-er, -st,) b y. nabij den doocl : Een
veey teeken , een teeken , dat iemand veeg is;
fig. Een veeg land , een land , dat zijn'
orldergang Dahl] is. Zoo veeg als eene leis op
den kan, in de 'age volkst. zeer veeg. Gij
zijt nog niet req. zegt men tot hem, van wieu
men spreekt of aan Wien men denkt , als hij
onverwachts voor ons verschijnt. Zip ge vee'
vraagt men iemand , die van zijne gewone
manier alwijkt. --Reid , yr.
Veegkruid, o een varenkruid, dat om zijne
scherpe bladen tot het schuren van tinnen
vaatwerk gebruikt wordt , anders kannewasscher geheeten. ---mes, o. bij hoefsmeden ,
een mes , waarmee zij het overtollige horen
aan de hoeven der paarden wegnemen. -set,
o. (des -s. mrv. -s,) betgene met een' bezem ,
enz. bijeen geveegd wordt.
Veehandel, in, handel in vee. —haw.
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met gelijke magt wordt geoefend.
delaar, —herder,m..hoeder,
digheid vr. —jarig, by. van veel jain. —hoederij , y r. het hoeden van vee;
veefokkerij. —honger, m. geeuwhonger.
ren, dat veel jaren gedunrd heeft : Eerie
—kooper m. yeehandelaar.
reeljarige vriendschap. —kleurig bv,
*Steel , yr. (mrv.-en,) vedel.
van veel kienren : Veelkleurige redeye's.
Yeel,(de ontbrekende trappen van vergelijking
—lettergrepig by. van veel lettergrepen : Veellettergrepige woorden. —ligt 9
worden aangevuld door: meer, meest,) algem.
telw., hetwelk a.) eene groote menigte , cen
bw. wel iigt, misschien: Veelligt komt zij nog
getalbegrip , b.) eene groote hoeveelheid , cen
heden. i'eelligt (d. veelligt gebeurt het,)
dat hij van daag nog rertreit. maals,
maatbegrip te kennen geeft. In bet eerstegeval, het getalbeyrip, ncemt het in het enkelv.
malen, bw. veeltijds , dikwijls vaak :
mannelijk en vronwelijk in den 1. nv. den
Ik heb het veelmaals ondervonden. - -malig, by. dikwijls herhaald.-mannerii
nitgang e, in den 4 nv. enkelv. mannelijk en
aan als : Vele wijn heeft dit gebrek
yr. toestand , maarin eerie vrouw meer dan
d. i. vele soorten van wijn. Vele boter kan
een' man te gelijker tijd heeft. —nraannig,
b y . in de plantk. veel meeldraden hebbende.
niet lang yoed blijven , vele soorten van
boter. In het tweede geval , het maatbeyrip,
—meer , bw bijna het zelfde als veeleer,
blijft het onveranderd : Veel sterken drank
hoew el iets sterker : Vrees niet zoo zeer
te gebruiken is voor de gezondheid nadeelig.
dengenen , die uw rerklaarde vijand is —
Veelmenschen behoeven te zamen veel spijs.
vrees veelmeer den man , die uw vriend
sehijnt. —min, bw. nog minder. —monVoorheen word het meer dan thans met col'
dig , b y . met veel monden —namig,
2. naamv. gebezigd : Veel waters. In het
meerv. wordt bet verbogen als eenige ,
b y . met veel namen. pootig , by. met
veel pooten. —regelig, by. van veel
ettelijke , sommige , wanneer zij een talberegelen. - slachtig, by. van veel geslachgrip aanduiden : Vele menschen weten dit
ten of sool ten. —soortig b y . van veel
niet. Het kaartspel is veler uitspanning.
soorten. stemmig, b y . veel stemIk heb velen dit geheirn niet toerertrouwd.
Velen waren daarbij tegenwoordig. Van een
men hebbende. —takkig by. veel takbepalingswoord voorafgegaan , worth het als
ken hebbende. -szins bw. op meer dan
acne wijze Het nerd veelszins verklaard ;
een I ijv. naamw. verbogen : De vele wijn, des
velen drank: , zijte velen drank, mijne
fig. in meer dan een opzigt Hij heeft veelszins gelijk. te, yr. veelheid. —tijds
vele vrienden. Onze geringe middelen ; fig.
_Het is mij even reel, onverschillig. Het
bw. veelmaals , dikwijls IN is veeltijds op
eels. —versvig, by. veelkleurig. -voet,
heeft niet veel om ltjf. *-, b y . talrijk :
Zijne vele bezigheden beletten hem nit te
m. insect met %eel voeten ; zeker ongevleugeld insest , lulus. —voetig, by. met
gaan. bw. aanmerkelijk : Het is reel te
reel voeten. —voud o. (des -s, mrv. -en,)
groot. *-, vaak , dikwijls veelmaals , veelhetgene Yeelmalen genomen is. -voudig,
malen : Hij komt niet veel hier. Men ziet
(-er, -st,) by. yeelmalen genomen , rnenighem niet reel. bw. doorgaans, over 't
virldig : Ben reelvoudig bewijs. *-, bw. bij
algemeen Hij is reel te huis. —beverdubbeling.—vondigbeid, y r. -vonmind , by. veelgeliefd. —bladig, by.
diglijk, bw. —vraat, rn. in de hosmet veel bladen —bloemig, b y . met
schen der noordelijke landen een Bier van
veel bloemen. —borstellig, b y . met
ongeveer twee voet fang hetwelk tot de
veel borstels. —deelig, by. met veel
beeren wordt gerekend , zeer veel yreet , en
deelen. —eer, bw. veer en boven iets
antlers , dat vroeger word genocmd , in 't
van hazen , vogels , muizen , enz. leeft ; fig.
vreter . vraat. vuldig, era z. zie Veeltegendeel liever: Hoed wijn' hoed maar,
vondig, enz. —ureter, m. iemand,
en Beef mij veeleer den uwen. -gatig, by.
die veel weet ; inzonderh. iemand , die veel
met veel gaten. godendom o. eene
menigte goden , welke door een yolk Hordes
meent te weten. —weterij, yr. —wijverij, yr. huwelijk met meer dan eene
vereerd. —goderij , y r. vereering of
vrotrw te gelijker tijd. —svoordig, by.
aanbidding van reel goden. —godist In.
risk in woorden. ---zijdig, by. dat vele
vereerder van veel goden. —halmig, by.
met reel hairnet). —harig b y . met reel
zijden heeft. bw. van veel zijden : Eene
zaak veelzijdig beschouwen. —zijds, bw.
haren. heid y r. talrijkheid , menigvulvan veel zijden. —zins, zie het juistere
digheid , veelte : Met de veelheid, tnaar de
Veelszins en Zin.
kracht der bewijzen komt daarbij in aanmerking. —hock ,m.figuur met ten minste Veem, vr. (mrv. -en,) oul. gezelschap, vereeniging ; in Amsterd. , ook pakkersveem,
vijf hoeken. —hoekig b y . —hoekigeen der twee rotten van waagdrap;ers : De
heid, y r. —hoofdig, b y . dat veel
veemen plagten zich door de kleur banner
hoofden heeft : De veelhoofdige hydra ; fig.
hoeden te onderscheiden. *-; voorheen in
Een veelhoofdig bestuur 't welk door velen
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Westphalen eene regtbank , (veemgeregt ,)
die geheime misdaden strafte , en zich in
gebeel Dnitschland door hare strengheid en
latere misbruiken zoo gevreesd en gehaat
maakte dat zij in de zestiende eeuw werd
a fgescha rt.
Veemarkt, y r. markt , waar men vee
koopt of verkoopt.
Veeme, y r. (mrv. -n,) veem.
Veemeester, m. bier en daar in gebruik ,
veearts.
Veemgeregt, o. veem.
Veen, o. (des -s, mrv. venen,) moeras of
ander laag en hoog land , waaruit turf gebagGerd of p;egraven wordt : Men heeft lage en
hooge venen. Sprw. In het veen ziet men
op Been turfje , zie Turfje. —aal, m.
veenpuit. —achtig, —aarde, yr.
—ader y r. strook veen , welke als eene
ader door den grond loopt. —akker m.
akker,, waarop het uitgebaggerde veen wordt
bewerkt.-arbeid, m. -baas, m. eigenaar
eener veenderij. —boer m, hoer van een
veenland ; veenwerker. —boor, yr. boor
ter onderzoeking van den veengrond.
--damp, m. veenrook. -derij, yr. (mrv.
-en,) het maken van turf; turfveen: —graver, m. turfgraver. —grayerij, yr.
—grand, m. veenachtige grond. -land,

o. —lieden, —luiden, —lui,
mrv. van veenman. —man , m. (mrv.
—lieden —lulden, —lui,) turfmaker , veenwerker. —mol m. zekere
worm. —mos, o. soort van mos. —puit,
m. puitaal , lien men in de uitgegraven
venen aantreft. —put, rn. groef,, die men al
venende drift. —rook , m. haarrook.

—water, 0. —werk, o. —werker,,
m. veenman. -werkster, yr. -zon, yr.
Veepest, y r. veeziekte.
year, yr. (mrv. -en,) sadmgetrokken uit
ceder, loch in vele gevailen tritsluitend gebruikt : Eene dutf de veeren uitplukken.
Op din de veeren (te bed) linen ; fig. Zoo
lang hij nog eene veer van den mond kan
blazers , zoo lang hij nog eenige kracht of
vermogen heeft. Hij heeft er van zijne
veeren gelaten,het heeft hem (hetzij als boete
of als verlies in het spel) geld gekost. Iemand
in de veeren zitten zich Leger* hem verzettenlemand eene veer nit den staart trekker*,
hem een aantnerkelijk nadeel toebrengen.
Met vreemde of andermans veeren pron.
ken , zich den lof van een' ander' toeeigerien. Men kent hem of den vogel aan
zijne veeren men kent hem aan zijn gewaad. Pic, in den houthand. eenezeer dunne
lat , b. v. zolderveer. een werktuig in
een slot , een zakuurwerk , enz. dat, wanneer
het gebogen wordt , eene kracht toont om
tot den natuurlijken staat terug te keeren: De
veer is in het slot gebroken.

Veer
Veer,

o. (des -s, mrv. venen,) ecne geregelde

vaart van de eene plaats naar de andere :
Hoe vele schippers raven er in dat veer,
fleas een roordeelig veer. *-, plaats , van
waar men geregeld afvaart : .Het Haagsche
veer. *-, de plaats, waar men over eene
rivier of ander water gezet wordt : Aan het
Bronkhorster veer. Zie ook Veeriatan,

—boot, ‘r. --geld , o. —huis 9 O.
Veerijk, (-er, -st,) by. rijk in vee.
*Weerkar,, yr. kar van een' veerman.
Yearkracht, yr. terugwerkende kracht
eerier veer of veder (zie Veder) , welke
men op andere veeren heeft toegepast ; dus
overt algerneen het ‘ermogen van een ding,
om zich van eene buiging te herstellen en tot
zijn' eigendommelijken staat tern te keeren:
Een schermdegen moat reel veerkracht
bezitten ; fig, de vastheid van iemands gestel
of karakter : De man bezit weinig reerkracht.
— krachtig , (-er, -st.) by. veérkracht
bezittende , meestal elastiek geheeten.

Veerlieden, —luiden, —lui, m.
mrv. van veerman. —man , m. (mrv.
—lieden , —luiden, —lui ,) veerschipper ; veerschip ; in sommige streken ,
voerman , die op gezette dagen met eene kar
of wagen van de eene naar de andere plaats
rijdt en goederen voor anderen vervoert.
–pont, y r. –schip, o. -schipper,
m.–schuit, yr.
Veertel , o. (des -s, mrv. -s,) vierendeel van
eene grootere maat of gewigt : Geef mij viit
el en drie veertel van dat laken. Vie veertel koffte. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van veertel.
Veertien , telw. getal tusschen dertien en
vijftien : veertien dagen , twee weken. Zij
kornt binnen of orer veertien dagen terug.
*--, yr. (mrv. -en.) de naam van het cijfer ;
fig. De bree veertien, eel) gedeelte van de
Noordzee voor den liollandschen mai , waar
men veelal veertien vadem water heeft.
—daagsch, by. dat om de veertien
dagen of twee weken plaats heat ; dat veerLien dagen duurt, zie Zesdaagsch.-da..
gig , by. van veertien dagen , zie Zesdaagsch. —de, ranseb. telw. van
veertien : De veertiende (slag van) Mei. Ten
veertiende, in de veertiende plaats.*-,o. veertiende dee' , zie Achtste. —deltalf,
b y . dertien en een half. duizendste,
rangsch , teiw. van veertien duizend. *-,
0, veertien-duizendste deel , zie Achtste.

—erhande, —erlei, onverb. by.
van veertien soorten , zie Lei. —Axonderdste, rangsch. telw. van veertien honderd. *-, 0. veertien-honderdste deel , zie
by. van veertien jaar ,
veertien jaren oud:Een veertienjarig meisje.
—maal,bw. veertien keer. —maan-

Achtste.—jarig,

dig 9 by. van veertien maand, –ma,iig

g
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by. veertienmaal herbaald. —ponder,
m. een ding, b. v. brood , dat 14 pond weegt.
—regelig , bv. van veertien regels.
—tal , o. —tallig , by. —u rig , by.
—voud , o, eene veertienmaal genomene
hoeveelheid. — voudig . by en bw. veertienmaal genomen. —wekig , by. van
veertien weken.
Veertig , telw. viermaal tien : Yeertig
ossen. De vrouw is tusschen de veertig en
vifftig (jaar), d. i. hoven de 40 en beneden de
50 jaren; Wij gingen er met ons veertig en
heen.*-, yr. (mrv.-en,) het getal of cijfer 40.
—daagsch , by. van veertig dagen.
--duizendste, rangsch. telw. van veertig duizend. *-, o. veertig-duizendste deal ,
zie Ashtste. —er , m. (des -s, mrv. -s,)
man van veertig jaar ; lid eener vergadering
van veertig personen ; wijn die 40 jaar oud
is ; wijn van het jaar 1840; schip van veertig stukken. —erhande , —erlei ,
onverb. b y. van veertigsoorten : Ireertigerlei
wijn. -4-jarig , by. —maal , bw. veertig keer. —malig , by. veertigmaal herhaald, —ponder , m. ding van veertig
pond. —ste , rangsch. telw. van veertig:
hij was de Brie en veertigste.Ten veertigste.
in de veertigste plaats. *-, o. veertigste deel ,
zie Achtste en Derde. —stehalf ,
by. negen en dertig en een half, —tal , o.
getal veertig of van veertig : Een veertigtal
pruimen. -- urig , by. van veertig uur.
—votad , o. veertigmaal genomene hoeveelheid of getal : Tachtig is het veertigvoud
van twee. —voudig , by. veertigmaal
genomen. —werf, bw. veertigmaal.
Veertje 9 o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van

veer.
.
*Veerwagen , m. wagen, die geregeld
tusschen twee plaatsen rijdt , zie Veerman , en Veer. —wijf, o. vrouw , die
een veer waarneemt , inzonderh, menschen
aan een veer overzet•
Vest, m. (van den -, mrv. -en,) wind , dien
men zacht van onderen loost : Een' veest
laten.
Veestal , m. stal voor of met vee. —stapel , m. voorraad van vee.
Veesten , o. w. met II., een' of meer veesten
laten. Elders vijsten.
Veesterfte , vr. sterfte onder het yea.
Veete , yr. (mrv. -n,) haat , vvrok , vijandschap.
lreeteelt , yr. het telen van vee , zie

Teelt.
Veeteloos , by. veilig voor veeten. —en ,
o. w. met H., in vijandschap wrokken.

Veevoeder,, o. voeder voor bet vee.
—ziekte, vr .

Vegen ,

b. w. met strijkende slagen treffen :
leinand met een' rotting vegen. *-, door
strijkende slagen (met een . bezem , borstel ,

Vel
doek , enz.) reinigen : Hen veegt de kamer,,
den sloe)., de straat , den schoorsteen.
Veeg uwe oogen. Zij veegt de handen aan
de servet. Eel," schotel vegen , uitwisschen ;
fig. hem ledigen. Gen ylas vegen , ledigen.
lemand de voeten vegen, gelijk werklieden
bezoekers doen , om eene fool van hen te krijgen. lernand den mantel vegen , zie lUitvegen. Ben kind den neus vegen; fig. Het was
op, eer men den neus geveegd had. Een'
degen vegen, van roast , enz. zuiveren , zie
Zwaardveger. *--, vegende doen verdwijnen: De tranen van het aanyezigt vegen;
fig. De vijanden uit zee vegen. hen daaruit
verdrijven. *-, o. w. met Z., war:neer de
plaatsverandering , en met H., wanneer de
voorduring hedoeld wordt , in de volkst.
hard loopen , snellen : 1/4 is naar de school
geveegd. Zijt gij al terng Jan ? gij hebt
goed geveegd , gij hebt het gras niet onder
uwe voeten laten groeijen. —er, m. (des -s,
mrv. -s,) die veegt ; tip een geschikt ea Ong
werkman : llij is een veger , hij kan wat
afdoen. *-, datgene , waarmede men veegt,
stonier , schuijer , enz.
Veil, o. (des -s,) eiloof, klimop.
Veil , (-er, -st,) by. te koop ; fig. Poor mijn
vaderland heb ik alles veil, zelfs wijn
leven. -baar , by . dat geveild kan worden.
Veilblad, o, klimopblad.
Veildag, m. dag der veiling. —en , b. w,
te koop aanbieden; inzetten : Wanneer wordt
de Keizerskroon geveild? —er, m. (des -s,
mrv. -s,) die veilt.
Veilig, (-er, -st,) by. en bw. van gevaar be..
vrijd : Hier zijn we veilig. Ben ik hier
voor zijne woede veilig ? *-, bw. zonder feed:
Gij kunt het laken veilig nemen , het is niet
te dour. —en, zie Beveiligen.
—heid 5 vr. —lijlt , bw.
Veiling, yr. (mrv. -en,) het veilen.
Veilkrans , m. krans van klimop,
Veiltijd 9 m. tijd der veiling. —uur,, o.
Veilwortel , m. wortel van klimop.
Vennoot , enz. zie Veinnoot, enz.
Veinskunst,vr. kunst van veinzen.-sster ,
vr. (mrv. -s), die veinst --zaard , m. (des
-s , mrv. -s,) die veinst , geveinsde. —zen ,
0. w. met H., zijne ware gevoelens verbergen,
zich anders toonen , dan men is of denkt: 1k
veins nooit. Zou hij veinzen? *-, b. w. valsehelijk vertoonen, huichelen: Zij veinst
gehoorzaamheid, liefde , godsvrucht. *(zich) , w. w. zich (valschelijk) zoo of zoo aanstellen : Hij veinsde zich sick , am van het
onaangename bezoek verschoond te blijven.
—zer, m. (der -s, mrv. -s,) die veinst
-zerij, yr. (may . -en,) veinzing.-zingor.
Vel,o. (des -s, mrv. -len ,) natuurlijke dekking
van dierlen menseh, huid: Bet zit tusschen
vel en vleesch. De meld schaafde een' lap
ye! van den arm af, Bet meisje was seer
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blank van vel; fig. In een kwaad vel steten ,
ongezond zijn. Ik zou niet gaarne in zijn vel
steken , riiet gaarne in zijne plaats wezen.
Uit zijn vel bersten , springen , zeer dik
worden. Iemand het vel over de ooren hales,
zie Oor. vlies op melk , enz. De
kleine lust gaarne het vel van gekookte
melk. *-, blad papier,, en dan vaak na een
bep.telw„ zonder teeken van mrv.: Nag ik zes
vel postpapier? *-, lap : !let waren slechts
vellen en bellen , die zij aan het tiff had.
wijf: Een oud vel , eerie best; fig. Zij is een
vel,een onbeschaamd of boos wif, kon dat
leelijke vel niet uitstaan. Waar zit dat
ondeugende vel?
Veld , o. (des -s, mrv. -en,) vlak land : Bet
open veld ; van bier : land, bonwland : Bet
veld bouwen, ploegen. Het veld is alleywegen met kudden bedekt. *-, land , dat
onbebouwd of ongehruikt ligt ; in sornmige
streken bepaaldelijk heideveld , beide : De
scheper is met de schapen op het veld.*-,
oorlogsveld : Te veld of Te velde gaan of
trekken , zich te veld begeven , d. i. ten
strijde. Bet veld behouden , meester van bet
slagveld blijven. Den vijand nit het veld
slaan , het veld doen ruimen, hem van de
middelen tot ecne verdere verdediging beroo..
yen. Iemand het veld betwisten , pogingen
aanwenden , om hem te doen svijken. Bet
veld ontdekken , verkennen. Peldwinnen
den vijand terug drijven ; fig. zich uitbreiden :
Dat gevoelen wint meer en meer veld. *-,
ruimte , vlakte : Bet blaauwe veld, hemelgewelf ; ook : de zee. De Elizesche velden
bij de oude Grieken , enz. het verbly der
gelukzaligen na den dood; schimmenrijk ; fig.
Dat is een ruim veld voor uwe geleerdheid ,
daar kan uwe geleerdheid werkzaam wezen.
Er opent rich een nieuw veld voor uwe
werkzaamheid. in een wapenschild , de
grond Een roode leeuw op een zilveren
veld. —achtig , by. —ajuin,-m. vogelrnelk. —anjelier m. wilde anjeber.
—apotheek , yr. krijgsapotheek te veld.
—a,potheker. rn. —arbeid , ni.
akkerbouw. —artillerij, yr. artillerij
te veld , veldgeschut. —arts , m. militaire
arts. —bakker, m. bakker voor de krijgslieden te veld. —balkkerij , yr. —barrier , r. —batterij , yr. —bed ,
o. —bloem vr. —boon , yr. allerlei
boonen , die niet in tuinen gckweckt worden,
b. v. paardeboonen , duiveboonen , enz.
---bouw, m. akkerbouw. —bouwer,
m. landbouwer. —cipres, m. zeker kruid.
—distel , yr. zekere distel , welke in weilanden groeit.—dragon,vr. wilde dragon.
--duif, vr. eene wilde duif,, welke Naar
voedsel in bet veld zoekt, veldvlieger.
—eling m. en yr. landbewoner , landbem. veldeling.
woonster. !---enatur 9

Veld
—eppe , yr. wilde eppe. —fleseh, yr.
blikken flesch der soldaten te veld. —fluit,
vr. schalmei. —gedierte o. —geschreeuw —geschrei , o. geschreeuw,, dat men in bet veld aanheft ,
wanneer men op den vijand aanvalt ; lenswoord. gewas o. —gezang 9 o.

—god , m., —godes —godin
yr. bij de ouden eene godheid onder
wier bescherming het bebouwde veld stond.
—gras o. —hanevoet , m. boterbloem. —leaver, yr. —heer m. veldoverste ; fig. aanvoeder,, legerhoofd , krijgsman. —heerlijk, by. van een' of den
veldheer. —heerschap o. waardigbeid
van veidheer. —heerschappij yr.
bevel over een leger. —hoed , m. hoed,
lien men op het veld draagt ; krijgshoed.

—hoen , o. patrijs. —hoenderei
o. —hoendernest, o. —hospitaal,
o.gemeenl. ambida-ravezeheeten. --lust, yr.
barak. —je o. (des-s, mrv. -s,) verkleinw,
van veld. —kaars , y r. naam eener in het
wild groeijende bloem, seline. —kant m.
kant van 't veld. —kas yr. krijgskas van
het leger te veld. — kers , y r. eerie wilde
plant. —ketel m. ketel der soldaten in
't veld. —klaver, yr. weidekiaver.
— koets , yr. zekere koets; veldbed.
—konijn o. wild konijn. krekel
m. krekel , die zich in de velden ophoudt ,
tegenstell. van boschkrekel , huiskrekel . enz.
—latuw,, yr. vet teke. —leeuvverik,
—leeuwrik , m. de gewone en meest
bekende leeuwerik , die fraai zingt en wegens
zijn smakelijk vleescli gegeten wordt. —leger , o. legerplaats te veld ; veldbed.
--legering, yr. —lelie , y r. snort van
wilde lelie. —lied o. landelijk lied ; veldgezang. —maarschalk m. opperste
veldheer. —ma,arschalksehap o.

—maarschalksstaf m. —marter,m.tegenstell.vanhuismarter.-mosch,
zie Veldmusch. —mot, y r. —mulls,
yr. landmuis —count, y r. kruizemunt.
— an use ia , yr. tegenstell. van buisrmiseli.
—muziek y r. muziek der veldelingen ;
muziek in bet oorlogsveld. —Wulf,
yr. Iliad der velden gezelschapsdame der
veldgodinnen. ontdekker,9 m.
die op verkenning uitgaat. —ontdekking , yr. verkeninng. —overste
m. veldheer , aanvoerder in het veld.
—paap m. spotnaam voor veldprediker.
—patrijs, m. —pijp s y r. yeldfluit
schalmei. —post , y r. post naar en van
bet leger. —prediker rn. geeitelijke

bij het leger te veld. --ranonkel, m.
boterbloem. —rat , y r. "yeidrot. —rok,
m. soldatenrok in bet veld , kapot. —roma,
yr. wilde roos. —rookie, o. zeker kruid.
—rot, vr, landrot. —safraant • m.
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ook : Wilde safraan , eene wild groeiende plant. —sales , —salade , y r.
vetteke , zekere plant, die als sla gegeten
wordt. — sane 9 vr. wilde salie. —schal:mei 9 yr. veldpijp. —scheerder, rn.
barbier der krijgslieden te veld , vroeger ook
als wondheeler gebruikt. --sla, —slaa,d,
yr. veldsala. —slag m. slag of strijd in
bet oorlogsveld tegenstell. van zeeslag,
—slak yr. aardslak. —slang, Yr. aardslang ; weleer zeker veldstuk. —slek Yr.
veldslak. —sanederij yr. smederij op
een' wagon in bet veld. -smid m. -snip,
yr. eene snort van kleine snip. —spaath
o. zekere steensoort. —spin , Yr. spit) , die
zich op bet veld onthoudt. —spinazie ,
y r. lammetjesooren, gocde Hendrik. -stoel,
m. vonwstoel. , o. klein stuk geschut , dat in het veld wordt gehruikt.
—teeken , 0. al wat de soldaat in N. veld
ter onderscheiding draagt. --terra, vr. tent
in 't veld. —togt 9 in. thas der troepen in
bet veld en bonne onderneming aldaar :
Den veldto3t opener, A an een' reldtogt tieel
newen. —trein , rn artillerietrcin te veld,
_tros , rn. krijgspakazie en de personen ,
welke daartoe behooren. --twig o. het
geschut metal, wat daartoe behoort, wanneer
men te veld is. —tuiganeester, m.
bevelhebber over het veldtuig. -tuigwerker, m. vuller van kardoezen, enz.-vaalut,
yr. zie Veldvlag.-veranaa k , o. landvermaak. —vlag Nr. eeir klein vaandel,
waarop de naam eener bende staat.
ger, m. veidduif. —vlam. vr. Haan]
eener bloem. —vlugtig , by. als :
Veldvluglig worden , zijn vaandel verlaten , deserteren. —vreugde vr. veldvermaak. —vrucht , yr. vrneht , die op
het veld wordt verbouwd , inzonderh. koren ,
graan. —wacht, yr, wacht in bet veld.
—wachter , m dorpsdiender. -wach
tersplaats yr. -wesp, yr. - worm ,
m. aardworm.—ziekte, vr.ziekte, waaraan
de soldaten in het veld zijn blootgesteld.
—zigt 9 o. p,ezigt op de velden.
Velen 9 b. w. verdragen , uitstaan , dulden :
1k kan 't niet langer velen.
Velerhande, —lei, onverb. b y . van vele
soorten. —wegen, bw. op veel plaatsen
in veel streken.
Vellg,vr.1/4 (mre.-en.) een der gebogene stukken,
welke den buitensten omtrek van een rad
vormen : en de speeken ontvangen. Hoe reel
velgen heeft dit rad? --bout , o. bout
voor velgen. , o, (des -s,) verkleinw. van
velg.
Vellekooper, m. die in vellen bandelt ,
huidekooper.
Weller , b. w. doers vallen : Boomen vellen,
“ mbakken. Menschen vellen, dooden ; fig.
cene borizontale rigting aan iets geven : Veit

de pieken , het geweer. Een vonnis vellen ,
strijken. Een oordeel over iemand of iets
vellen , nitspreken.
Velleploten , enz. zie Ploten , enz..
—etje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van vel. —ies , zie Valies. —ig , -(-er,
-st, ) by. vol vel of vellen
Veiling , vr. het vellen.
Vt:;ndel, ern., zie Vaandel , enz.
Venda , yr. openbare verkoop : Er wordt
eene vendu gehouden. —Jamas , 0. huffs ,
waar openbare verkoopingen worden .gehonden. —knecht , m. bediende hij eerie
openbare verkooping. -meester, m. !louder der openbare verkoopingen. ---refit ,
0. regt om openbare verkoopingen te houden.
Ven en , o. w. met 11., turf maken.*-, b. w.
tot. turf verwerken of gebruikeu. —ig ,
(-er, -st,) by. vol veer. --igheid , yr.
Venijn , o. (des -s,) vergift. —drank ,
rn. vergiftige drank. —geefster,, yr.
—gever,, in. — geving , yr. —ig,
(-er, -st,) by. vergiftig : Venijnige dieren ,
kruiden ; fig. kwaadaardig , ,f %ii-ung , bits :
Eene vinnige tong. —igheid , vr.
Venkel , yr. een plantgewas ; zaad van dat
p l antgewas : Er is venkel in. —olie , yr.
lit venkelzaad verkregene °lie. -water, o.
—wortel , in. --zaad, o.
Vennoot 9 in. (des -s, mrv. -en,) een
woord . hetwelk sedert korte jaren weer ingewerd is voor deelgenoot in cene onderneming , compagnon. —schap , y r. (Hire.
pen,) eompagnieschap.
.
Venster, o. (des -s, mrv. -s,) opening in
den wand van een gebouw,waardoor het licht
in een vertrek valt . gewoonlijk met glasruiten gesloten : Door het relater zien ; fig.
Door een hennepen 'relater kijken , opgehanger' werden. v'-, bewegelijk Ink van
buiten voor die opening : Sluit de vensters.
—bank, yr. benedenstuk van bet vensterkazijn ; in een vertrek , bank aan het venster.

j

—beslag , o. -blonde, y r. -boom ,
m. boom , maarmede een venster wordt gesloten. --en, h. w. gemeenz. doorhalen ,
scherp berispen : Ik werdbraaf gevensterd.
—gat , o. —geld , o. belasting op de
vensters. -glas, o. plat glas, hetzij tot yensterruiten of andere einden. -gordijn 5 yr.

-grendel, m.-haak,m -kazijn,o.
-kleed,o.-knip 9m.-koord, yr. -kozijn,zieVensterkazijn.-kruis, o.
kruishout in een vensterkazijn.-kusseno.
kussen op eene vensterbank. —kwast , m.
—lood, 0. tegenwigt in een vensterkazijn.
-luik,o.-mat,yr.-muziek, y r. muziek
onder de vensters. —pen, —pin, yr.
—raam , yr. en o. —roede , yr.
—ruit , yr. —tralie, vr. •..werk 9 nde vensters. — ziek , by. zoodanig ong,
steld , dat men wel Met uitgaan , docb ail,
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een verwant,die ons niet van nabij bestlat. De
het venster zitten kan , om de menschen te
verre(verwijderde)toekomst.Verre uitzigten,
zien voorbij gaan , ligt ongesteld. —ziekuitzigten over verwijderdegebeurtenissen.Zie
te , yr. ligte ongesteldheid.
Verder. bw. op een' grooten afstand :
Vent , in. (des -s, mrv. -en,) kerel , veelal met
Ver zien , gaan , loopen. Van verre zien ,
zekere minachting E'en lompe vent , een
beschouwen. Te ver gaan ; fig. Dat gnat
rare vent. Wet verlangt die vent ?
te ver. Hoe ver zijn wij gevorderd ? Zoo
Vente, yr. weinig meer in gebrnik , verkoover. Dus ver , tot dus ver, tot daar : ook
ping of opveiling bij enkele stukken of deelen,
tot nu toe. In zoo ver, Voor zoo ver, als:
zie Vendu. —en, h. w. bij stukken
Voor zoo ver ik weet (naar of volp,ens mijn
uitventen : Zj loopen overal met hare visch
weten,) is hij niet ziek. Hij zal het ver
road, out se te venten.
brengen , niet ver brengen , vorderingen of
Ventje,o. (des-s,mry s,) verkleinw.van vent.
fortuin maken, niet maken. lets verre wegVentjagen , o. het met een ligt vaartuig
gooij en , wegsrnijten , zich houden , alsof
tusschen do schepen der visschers en mark tmen niets van de zaak weet. Op verre (veel
plaatsen been en weer varen , orn visch en
of tang) na zoo oud niet, als ik. Zie
andere waren ter markt te hrengen : Zich
Verder.
met ventjagen genhren. Hij rail het ventjagen
bij de hand nemen ; fig. bet rondloopen met Ver, een toonloos onscheidbaar voorvoegsel.
De voornaamste beteekenissen , waarin het
andere waren, om ze stuksgewijze te verkooaan werkwoorden gehecht voorkomt , zijn de
pen. —jager, m. ienland, die met een ligt
volgende: I.) verkort van over als: Perwinvaartuig visch ter markt brengt , of andere
nen, overvvinnen , verbtuffen , overbluffen ,
voorwerpcn te troop aanbiedt. --jageverboeken , overboeken ; II.) gevormd nit
rij yr.
voor , als : verkiezen , (oul. voorkiezen,
Venus , yr. (mrv. -sen,) bij de oude Rom.,
waarvan voorkeur); M.) van verre (ver),
en in navolging bij de dichters , godin der
als: rertrekken, (van eene plaatc)wegtrekken;
liefde ; inzonderh. in gezegden , welke op
verzeggen IV) eene afwending. een, vernal,
onkuischheid betrekking hebben : Veel van
misbruik of mistastitig in de daad aanduiVenus houden.*-,in de sterrek. eene planeet,
dende. als: Verraden , verderg en, zich verdie zich na Mercurius het digtst bij de son
spreken ; V.) van weir. (weder) , in- den
bevindt en een schoon hctder Licht heeft :
zin van a.) op nieuw, ats: Verdoen, op
Naar mate Venus voor den opgang of na
nieuw doen ; b.) van tern , als: Verdoen, te
den ondergang der zon schijnt, heet zij
niet doen.
rnorgen• of avondster. pa, bij de oude
scheik. koper. —angel , m. venusprikkel. Veraangenamen , b. w. aangenaam of
genoegelijk maken: Wat kan ons dam- het
—bekken o. eene plant. —berg ,
leven veraangenamen ? —aangenam. eene verhevenheid boven het vrouwelijk
ming, vr. —aarden o. met Z.,
schaamded. —dienaar m. hoerendop.
—dienst yr. vereering van Venus.
van aard veranderen , van iets afwijkerr: Van
't voorbeeld der Germainen veraard. ats
—dier o. openbare hoer. —haar o.
vrouwenhaar ; soon van wild kruid. —Jonbet zonder bepaling staat verbasterea, ontaarden : Die wortelen zijn hiergeheel verVier m. hoerenlooper. —kwaal cr.
door uitspattingen in tie liefde veroorzaakte
aard. Veel soorten van aardappels zijn in
de laatste jaren geheel veraard. —aarziekte. —prikkel 9 m. kittelaar. —ridding , vr. —accijnzen , b. w. den ander, m. Veuusjonker. —spel o. minneekins van .
hetalen : Die dranken moeten
spel. —star, —ster yr. de ster Venus.
nog veraccijnsd worden. —aceijnzing,
bordeel. —ziekte yr.
—tempel
vr. —ssehtelijk (-er, -st,) by. dat waard
Venusk waa I.
is veraeht te worden : Een verachtelijk
Ver, (-der, -st,) by. en bw. op een' grooten afmensch. Eene verachtelijke daad. bw.
stand, verwijderd , zoo wel van tijd als plants :
met veraehting: remand verachteliik be ha nVerre landen. Een verre (lange) weg. Eene'
delen. —aehtelijkheid , _Eachverre reis doen. De man woont niet ver van
teloosster yr. (mrv. -s,) verwaarlooshier. Een ver uitzigt , een onbeperkt en ver
ster. achteloozen , b. w. verwaarreikend. Drie mijka verder. IN is verre
van hier. Dal zif verre van :nip daar
loosen, niet in aeht nemen : De eerbaarheid
verachteloozen. —aebteloozer
beware mij de Hemel voor Verre van mij
alle zulke gedachten. Wel verre van uwen
(des,-s, mrv. -s.) --achteloozing , yr.
—achten b. w. oordeelen , dat iemand
rand te volgen , deed hij juist het
tegendeel ; fig. Sprw. Een goede buur is
of iets geene achting verdient , met verachbeter dan een verre vriend.Ver(aanmerkeljk)
ting beschouwen en behandelen : Zij werd
door elk veracht. —n,chtenswaardig,
beneden den prijs. Ver boven de zestig jaar
(-er, -st,) by. en bw. waard veracht te woroud.Ver buiten de gis.Verre van den weg afzijn grootelijks dwaten. Een verre neef
den, verachtelijk. —acater, m. (des ..31,
126
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(-er, -st,) by. voor verandering vatbaar of

met Z., ten acliteren raken, achterlijk worden: Zijne zaken verachteren zeer. —aehtering , yr. —aehterlappen , b w.
van achterlappen voorzien: Zijn de laarzen
al verachterlapt? —ftehting yr het
verachten: Met verachting van iemand of
iets spreken. —aehtster, yr. (mrv. -s,)
die veracht. —achtvou.digen , b. w.
achtvoudig maken : De som werd verachtvoudigd.
adelijken , b, w. adelen ,
adelijk maken. , yr.
— ademen 9 o. • W. met H., adern
scheppen, —ademing yr herstel van
verkwikking , verligting ,
ademloosheid ;
vertroosting: Toett ik mij hen midden
beyond, kreeg ik eenige veraderning. —af
hw. op een' grooten alstand, in de ver te: Wij
tvonen te veraf, om u des winters zoo
dikwijis te bezoeken. —afgelegen , by.
op een' grooten afstand gelegen , ver verwijderd : Eene verafyelegene ironing betrek.
ken. —afgelegenheid , yr. —algemeenen b. w. algemeen rnaken.
—algemeening, yr. —an.derbaar, (-der. -st,) b y. voor verandering
vatbaar of geschikt. -anderbaarheid
yr. —anderen , b. w. in een' toestand
hreng,en , die van den vorigen ten decle of
geheel verschift: Die rok moet van voren
een weing veranderd worden. Het tooneel
veranderen. Zijn huis veranderen. De zon
verandert de kleuren.*-, verwisselen: Men
schoor hem en veranderde zijne kleeren. Zijn'
naanz veranderen , een' anderen naam aannernen. *-(zich) w. w. van het eene tot bet
andere overgaan : Hij veranderde zich van
een' vriend in eett' vijand. o. w. met Z ,
anders worden: Het wear verandert elk oogenblik. Die man is weinig veranderd , is
nog bijna de zeifde, die b ij vroeger was. IN-,
verwisselen : Van dienstboden veranderen ,
d. andere dienstboden neinen. Van meesting , besluit , yedaehten, voornemen ,
kleeding , huis veranderen. Van plants
veranderen. Van paarden veranderen
andere paarden nernen. In dit geval wordt
de bepaling vaak weggelaten , zoo die ligt te
raden is, b. v.: Ik heb mijn huis wear
ingehuurd, dewijlik ongaarne (van woning)
verander. *-, mast:ellen Daar verander ik
van. —andering , yr. (mrv. bet
veranderen of veranderd worden : Al le wereldsche dingen zijn aan geduriye verandering onderhevig. Eene verandering in
zijn huis maken. De veranderingen in de
lucht, van het weer. Sprw. Alle verandering
is geene verbetering.*-, verwisseling van het
eene voor het andere: In hetstuk van dienstboden houd ik van geene verandering. -,
staatsomwenteling maandstonden, stonden :
ZV had de verandering. —anderlijk

daaraan onderhevig: Ales is veranderlijk.
Veranderlijk wear. inzonderh. ligt genegen tot verandering, vooral wanneer die
zonder nood of voldoende reden geschiedt :
Fen veranderlijk mensch , karakter.—aaderlijkheid vr. —anIkeren , b.
w. met ankers versterken of bevestigen : Laat
dien mune wat beter verankeren. —antwoordelijk (-er, -st,) by. dat zich
laat verantwoorden : Zulk een bestuur is
niet verantwoordelijk. *-,tot verantwoording
zijner daden , enz. verpligt Wet zijn verantwoordelijke ministers ? Voor de misslagen
van buuratan kan ik niet verantwoordelijk zijn. Zich verantwoordelijk voor iets
stellen. —antwoordelijkheid , yr.
—antwoorden , h. w. door het geven
van behoorlijk antw cord op de besehuldiging
wegens eene daad bewijzen dat zij niets
strijdigs met zijne pligten behelst: Dot wil
ik verantwoorden. Hij kon zich niet verantwoorden. Zijn gedrag verantwoorden. Zou
hij die Belden kunnen verantwoorden ? Ontvangst en uitgave behoorlij verantwoorden;
fig. Hij kan het nirnmer verantwoorden, dat
het kind door zijn verzuim ongelukkig is
geworden. Die man zal wat te verantwoorden hebben , wordt van iemand gezegd , die
veel kwaad heeft gedaan. De zieke heeft het
zwaar te verantwoorden, zal moeite hebben
te herstellen. Ik wil '1 verantwoorden, ik
neem het voor mijne rekening. -antwoorder,, m. (des -s, mrv. -s.) — antwoording , yr. bet verantwoorden : lemand ter
verantwoording roepen. Doe het op mijne
verantwoording ik zal het your a verantwoorden. -antwoordster, yr. (rnrv.-s.)
—arbeiden b.w. in den arbeid gebruiken : Bet bout en de planken zijn verarbeid.
'N -, Haar eerie andere plaats brengen : Die
zware steenen ntoeten van Icier verarbeid
warden. —arbeiding yr. —armen
b. w. arm of ariner maker, : Zijne verkwistende leefwijze verarmde kern in weinig
aren zoo zeer, dat hij zijne paarden moest
jafschaffen.
o. w. met Z. , arm of armer
worden: Wie weer verteert , dan hij inkomen her ft , moot wel verarmen. Sprw.
Die zijne schulden betaalt , verarmt fziet.
—arming , yr. het verarmen : De verarming van den middelstand virtdt haat.,
grand voor een gedeelte in de toenemende
weelde. — at tijd van vereten.
—azen (zich) , w. w. van dieren , welke
zich met aas voeden , zich vervreten.
—baalmonden , b. w. in sommige
streken nog in gebruik , verwaarloozen , verachteloozen. -baalmonder, m. (des -s,
inrv. -s.) —baasd, b y . en bw. grootelijks
verwonderd, als ware het door de vreemdheid
van iets bedwelmd : Verbaasd over iets zijni
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staan. —baasdelijk , bw. —baasdheld , yr. het verbaasdzijn. -baauwen,
—baauwereren , zie Verbouwereren. —babbelen , h. w. overbabbelen Dat heeft Jan weer verbabbeld !
al babbelende doorbrengen : Daar steal gfj
uw' tijd weer te verbabbelen. —bad , verl.
tijd van verbidden. --bakken, onget
b. w. tot bakken gebruiken : Is al dat meet
reeds verbannen ?
antlers bakken ; door
bakken bederven: lk dacht , dat hij het
brood verbakken zou. —bakking yr.
—ballasten , b. w. tot ballast gebruiken : Is al dat nand reeds verballast?
—band , o. het verbinden , verbinding :
Door verband van personen en goederen.
Onder verband leggen , verbonden zijn , niet
vervreemd rnogen worden. t"erband op lets
leggen , tegeu vervreemding verzekeren ; fig.
Onder een strikt , sterk , streng verband
staan, onder een streng bedwang verkeeren
tot ingetogenheid , werkzaamheid , enz. verpligt zijii. Dat verband viel hem zwaar,, was
hem lastig. "-, sainenhang : Welk verband
is er tusschen ? behoorlijke inrigting :
Alles in het regte verband plaatsen.*-, bij
heel k undigen, datgene , waarmede eene wond
bedekt wordt : Het eerste verband werd
heden gelegd. Een verband ligten, afnernen.
—bandbrief, schuldbrief,, obligatie.
—bandhuis , o. finis, waar men ge.
wonden verbindt. —bandkamer,, Yr.
kamer, waarin men gewonderi verbindt.
—bandleer , y r. leer omtrent het ver•
binden van gewonden. —bandschrift ,
0. verbandbrief. —bandtoestel, En.
—banneling, rn. en yr. verbannene ,
balling. —bannen ongel. b. w. naar
elders verwijzen: lemand voor tien jaar
flit de stad verbannen , uit het land verbannen, iemand veroordeelen om gedurende tien jaar de stad , het land te ruimen ; fig.
flit zijne gedachten verbannen zetten
verdrijyen.*-,met den kerkelijken ban-treffen.
—banning , yr. —bassen , b. w. door
bassen verdripen of verjagen. —basterdheid, yr. yerbastering. -basteren , o. w.
met Z., van aard en hoedanigheid slechter
worden , oritaarden : Die planter verbaste-ren meer en ?neer. Jakob's verbasterd
nakroost. —bastering yr. ontaarding.
—bazen h. w. door lets vreemds als
ware bet bed welmen,grootelijks verwonderen:
Dat sedrag verbaasde ieder, deed ieder
verbaasd staan, Zich verbazen. Verbaasd
zt,jrz of staan over lets ; 4ich grootelijks over
jets verwonderen , verstomd over lets staan.
-.-bazend, (-er, -st.) by. en bw. zeer treffend , hetgene verbaasd doet staan. bw.
ongerneen, grootelijks : Een rerbo:end grout
huis.*-,tusschenw . ter aar.duiding eerier verwondering : IPel verba;end, wat is die man

rijk! —hazing Qr. groote verwondering.
—bedden, b.w. in een ander bed leggen ;
inzonderh. Een' zieke verbedden , d. i. hem
van bet bed nemen en , zoo dra het geschnd
is , er weer op brengen. De zieke zal heden
your de eerste renal verbed worden.—beddenstijd, in. —bedding , yr. —beden,S erf. tijd van verbidden.-beeldeft,
1). w. in beeltenis voorstellen : Wat zal da t
verbeelden ? *-(zich), w. zich voorstellen
I k kan 't mij verbeelden. *-, zich inbeelden : Wat verbeeldt hij zich wel ? Zij verbeeldt zich , drat 'hear man minister is.
-beelding,vr. (rimy en ,) inbeelding; verbeeldingskracht.—beeldingsliracht,
yr. de kracht of het yermopen der ziel urn
zich lets voor te stencil , dat niet wezenlijk
hestaat. —beenen o. w. met Z., in
been veranderen. beest, by . verdierlijkt.
beet , %ed. tijd van verbijten. —beiden, b. w. afwaehten Ik zal u ,uwe terugkornst , hier verbeiden. o. w. met H.,
wachted, toeven llij wil daar verbeiden.
--bedding NT. —bergen ongel.
b. w. al bergende uit het gezigt van anderen
verwijderen of trachten te verwijderen : De
nevel had de vijanden voor ons gezigt
verborgen. Icaar kan zich de sehurk
verborgen hebben?; fig. aan de navorsehingen
van anderen zoeken te onttrekken , verhelen,
geheim houden , verzwijgen : lemandiets of
lets voor iernand verbergen. Zijne zwakke
zijde verbergen. Zijn , arts behoort men
niets to verbergen. Lie ook Verborgen.

--Berger, m. —berging yr.
.bergplaats , Yr. schuilplaats. -bergster, yr. —bessen b. wanders bessen.
—beten dw. van yerbijtene — beteraar m. (des -s, mrv. -s0 —beteraarster , yr. (mrv. -s,) die verbetert.
—beterbliad o. blad ter vervanging
van hetgene in een gedrukt werk niet deugt.
—beteren, b. w. in een' beteren toestand
brengen: lijne akkers door bernesting
verbeteren, inzonderh. door wegneming
van het gehrekkige Len opstel verbeteren.
De zeden verb?teren. Zich verbeteren. Ik
heb mij met dat huis aanmerkelijk verbeterd, d. ik beb thans een veel heter huis.
Die foul verbetert zich w. met

Z , in betere omstandiiheden komen ; inzonclerk beter warden : De tijden verbeteren.
—beterhuis o. gevangenhuis, waarin
misdadigers te banner verbetering worden
opgesloten : Feel gevangenen wordeu in de
verbeterhuizen slechter.dan zij bij de opneming daarin tearer:. — betering , yr.
(mrv. -en,) het verbeteren : De verbetering
van zijn gedrag , van een opstel. Sprw.
Alle verandering is geene verbetering ; fig.
Onder verbetering, als: Mij dunkt onder
verbetering , (schoon ik mijn gevoelen your
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heter geef,) dat het kabinet bier mini zoo
goed :Mat. *-, betere hoedanigheid , die jets
verkregen heeft : Men kan de gemaakte
veranderingen met regt verbeteringen noemen. —beterlijk (-er, -st,) by. voor
verbetering vatbaar. beterlijkheid,
y r. —beurbaar, by. vertilbaar ; fig.
dat men verbeuren kan. --beard, by. in:
lets verbeurd verklaren, het ter straffing
wegens eenig misdrijf aan den eigenaar ontnemen en aan de schatkist toewijzen. Al
zijne goederen worden verbeurd verklaard.
—beuren, b.w. vertillen: lk kan Bien pot
niet verbeuren. Zich verbeuren , zich aan lets
vertillen;fig.zich bet verlies van jets op den hals
halen,of eene daad verrigten,dic met verlies van
hetverheurde gepaard gaat.door ongeoorloofde
daden verliezen : heejt zijn leven verbeurd. Daar is niets aan verbeurd , daar is
niets me verloren. lk verbeur er mijn leven
wider, ik stel mijn 'even te pand. Lijf en
goed verbeuren. Pond vet beuren , zie
Pseud. —beuring, yr. —beurte,
yr. verlies van iets, dat met wegneming
daarvan gestraft wordt Ik verbied het u op
of onder verbeurte (met bedreiging van het
verlies) mijner toegenegenheid. bezigen, b. w. gebruiken of aanwenden tot
jets: Beeft men al die planken verbezigd ?
.....beziging, yr. —biddelijk (-er,
-st,) by. die zich laat verbidden: Wie is
verbiddelijker,, dan uw vaderi
vr. —bidden, ongel, w.
door bidden vermurwen of gunstig stemmen:
Zich niet laten verbinden. weinig of niet
meer in gebruik,door bidden terug wenschen:
etVerbidt uw zonen niet, noch kwelt u in bun'
dood. D --bidding, yr. —biedelijk
(-er, -st,) by. die zich door verbieden laat
terug houden , gezeggelijk. —bieden,
ongel. b. w. gebieden , dat lets nagelaten
worde: De arts verbood hem (het gebruik
van) alle warnie dranken. remand (bet
betreden van) zijn huis verbieden. Ken'
predikant (bet betreden van) den kansel
Verbieden. Het dragen van geweer verbieden. Verbodene waren , d. waren , die niet
ingevoerd of yerkocht mogen worden. Verbodene wapenen. Naar het verbodene trachten.
—bieding yr. —bijsterd, by. verward van zinnen. —bijsterdheid,
vr. —bijsteren, b. w. verward van
zinnen maken , in de war brengen , verwarren: Gij verbijstert hem telkens. remands
verstand verbijsteren , benevelen. - bijstering , y r. bet verbijsteren ; verbijsterdheid.
bijten , ongel. o. w. met Z., door scherpe of bijtende dingen bederven of vergaan :
Die tijk verbift van de pis. Dat bed is geheel
verbeten.*-, b. w. fig. (als ware het door op
de tanden te bijten,) inhouden of bedwingen :
gfin' lack verbijten: ZO verbeet hare smart,
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hoar' wrok. *- (zich), w. w. (door op tie
lippen te bijten) zich bedwingen: Zij verbeet
zich ,om hem niet te beleedigen. —bikken, b. w. anders bikken; cerkeerd bikken
of door bikken bederven. —biljarten,
b. w. aan bet biljart verspelen : Hij rerbiliart al zijn geld. — billen. b, w, anders
billen ; door billen bederven. —binden
ongel. b. w. anders binden: Zij verbond hare
kousebanden. Ken boek laten verbinden.
*-, van een heelkundig verhand voorzien:
Men verbindt eene wonde, een lijdend deel ,
b. v. een' gebroken' arm,
zieke.
bijeen voegen , satnenyoegen : Twee tuinen
semen verbinden. Door het huwelijk of In
den ec hien slant verbinden. Zich verbinden, zich vereenigen.Zieh tot jets verbinden,
d. verpligten, het vast beloven. Liif en
goed verbinden, d. verpanden of aansprakelijk stellen. Zich voor iemand verbinden,
beloven jets voor hem te doen ; ook: Borg
voor hem blijven. lemand verbinden, hem
eene belofte alpersen. remand door weldaden
verbinden , aan zich verpligten. De erkenteliikheid moest u daartoe verbinden. -bindend by. verpligtend: Het is voor ons
niet verbindend. *-, in de spraakk. hetgene
verbindt of ter verbinding dient: E n is een
verbindend voegwoord. —binding, yr.
bet verbinden; verband. —bintenis, yr.
(mrv. -sen,) samensparming ; belofte ; huwelijksvereeniging ; samenhang, verband ; belofte , toezegging. —bitterd 9 (-er, -st,)
by. vergramd , y ertoornd : Zeer op iemand
verbitterd zijn. bw. met yerbittering.
—bitteren, b. w. bitter of bitterder
maken ; fig. hoogst onaangenaam maken: Het
wangedrag zipzer dochter verbittert hem
het leren. *-. toornig makeri. - bittering,
yr. —blattren, ---binden, —bladeren, b. w. ombladen : Gij hebt het
boek verblaad , d. een of meer bladen van
een open boek omgeslagen. —blaffen
(zich) , w. w. zich door blaffen benadeelen.
--blazen, ongel. b. u. van de plaats
blazen ; op nicuw of anders blazen. -bleef,
tijd van verblijven. —bleeken, o.
w. met Z., bleek worden : Zij rerbleekte van
schrik bij die woorden , op dot gezigt. *-,
zijne kleur verliezen, verblikken. —bleeking , y r. —bleven yea. dw. van verblijven. — blies, tijd van verblazen.
—blijd, by. verheugd , biij : De verblijde
moeder weende , Coen zij haar lang verloren
kind aan haar' boezem drukte.—blijden,
b. w. blijniaken , verhetigen : De tijding ver blijdde moeder en doehter. *-(zicb),w.w.zich
verheugen,blij zijn:Verblijd u tnet den blijde.
Zich ever eens anders leed verblijden.
—blijdend, (-er, -st,) by. hetgene verblijdt of blij maak t Zij (miring een hoogst
Yr.
verblijdend antwoord.
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-.-blijen , zieVerblijden. —blijf,
o. (des -s, wry . - yen,) het verblijven of vertoeven: Gedurende miinverblfjf to Arnhem.
*-, plaats, waar men verblijven kan : Men zal
er geen verblijf vinden. *-, plaats, waar
men verblijft , verblijiplaats: Wear is zijn
verblijf ? —je, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van verblif. —blijfplaats yr.
verblijf : Men weet zijne verbl j fplaats niet.
—blijven , ongel. o. w. met Z., bij voortduring blijven //c verblijruw trouwe vriend.
zich ergens ophouden , (alsof men er
met der woon gevestigd is): Moet zij op de
straat verblijven ? *-, b. w. doch weinig
gebruik., als lets aan iemand verblijven ,
zich daaromtrent op iemand beroepen.
—blijving , —blikken , o. w.
met Z., de kleur verliezen, bleek worden ; fig.
Zij weet van verblikken noc h blozen zie
het in dezen zin meer gebruikelijke Blikken. —blind (-er, -st,) by. fig. blind ,
door eene valsche of schoonschijnende voorstelling in het behoorlijk zien gehinderd :
Verblinde sterveling. Eene verblinde natie.
—blinden, b. w. blind maken , in het
zien hinderen : De middagzon verblindde
Naar' aanschouwer; fig. temand verblinden,
hem door eene valsche of schoonschijnende
voorstelling het gezigt der waarheid benemen : Zich door het schoone uiterlijke laten
verblinden. Iemands zinnen verblinden.
—blindheid vr. fig. blindheid ,
dwaasheid. —blinding , yr. blindheid.
-blioemd.(-er,-st,)bv.en bw. oneigenlijke,
bedekt , figuurlijk : Eene verbloernde uitdrukking, spreekwijze. Verbloemd spreken.
—bloemdelijk bw. —bloemdheid vr. —bloemen , b. w. eigenlijk met bloemen versieren,doch ongebruikeIijk; fig. verschoonen, vergoelijken : Hij wist
de gebreken zijner vrouw to verbloemen.
bewimpelen : De waarheid verbloemen.
—bloeming bluffen , b.
w, door gebluf beteuteren of ter neder slaan,
overbluffen , uit het veld slaan : Z4 lent
zich niet zoo gemakkelijk verbluffen.
---bluffer, m. yr. -bod
o. bet verbieden : Door het verbod ran den
invoer dier waren leden de kooplieden een
groot verlies.*-, bevel , waardoor lets verboden worth Hoe luidt dat verbod, Een
verbod opheffen, —bodemen , b. w. van
den eenen bodem (schip) op den andcren
overbrengen van een' anderen bodem voorzien : Al die eaten moeten verbodemd
worden. —bodeming, vr. —boden,
vett dw. van verbieden. —sdag, m. dag
van godsdienstoefening , waarop alle Hering
en bantering verboden is. —sstelsel,
0. stelsel , waarbij de handel beperkt
wordt , en de vrije in- of uitvoer van sommige
waren verboden is. —bodswet 9 y r. wet,
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bij welke tie vrije in- of uitvoer van sommige
waren verboden is. - boeken , b. w. anders
boeken ; overboeken : Deze posten moeten
nog verboekt worden. —boeren, b. w.
al boerende of met de hoerderij doorbrengen :
Hij heeft bin nen weinig waren zijn gansehe
kapitaal verboerd. —boerten, b. w. al
boertende dooebrengen : Meet gij al me tijd
verboerten ? —boerting yr. -boeten,
b. w. anders boeten : Bet vimr wil niet branden , verboet het een weinig. *-, als boete
voor zijne rekening krijgen: Al: hij niet
komt , verboet liij een' gulden. —bogen
vent. dw. van verbuigen. —boksen, h.
heeft zijne gew. boksende verliezen
zondheidverbokst. —bolgen , (-er, -st,)
b y . (NTH. dw. van het verouderde verbolgen,
zie Belgen ,) vertoorn d , vergramd : De
honing werd toornig en zeer verbolgen. Op
iemand verbolgen zijn, worden; fig. vol
gemoedsaandoeningen ; van de zee , onstuimig, opgezwollen, opgeruid : De zee stone
heel verbolgen. —.bolgenheid vr.
hevige gramschap ; fig. onstuimigheid.
—bond , NTH, tijd van verbinden.
overeenkomst tussehen twee of meer personen of volken , welke elkander daarbij hulp,
bijstand , enz. inzonderh. samenwerking tot
het zelfde_doel beloven : Een verbond
ter. Het heilige verbond (van 1815) werd
niet ten onregte door velen het helsche vetbond genoemd. Die twee gemeenebesten
sloten een verbond semen. Bet verbond
breken. Men beweerde, dat hij een verbond
met den duivel hadgesloten. cene toezegging van God aan de menschen op bepaalde
voorwaarden : a Om des rerbonds wille, dat
Hij met David gemaakt had.» De arke des
verbonds, zie Arke ; van bier behelst : Bet
nude verbond, Gods toezeggingen bij de Nozalsehe wetgeving , op voorwaarden, tot na-

koming van welke het yolk van Israel zich
plegtig verbond; en : Het nieuwe verbond
de toezeggingen der evangelieleer,, op voorwaarden . tot vervulling van welke de Christen zich door doop en avoodmaal verbindt ,

gelijk ook den tijd, waarin men order
toezegging leeft : Ira de dagen, van het oude
verbond. De boeken van het nieuwe verbond
fig. Het oude en het nieuwe verbond , bet.
oude en het nieuwe testament. —bondbreekster, y r., —bondbreker
m. die een verbond niet houdt. -bondbreking , vr. het breken van een verbond.
—bonden verl. dw. van verbinden Ik

ben daartoe niet verbonden , niet verpligt
gehouden. -bondenheid, yr.verpligting..

—bondmaker, m. -bondmakings
y r. —hondsark y r. ark des verbonds.
—bondsbeker, m. nachtmaal beker.
—bondsboek,o. —bondsbreuk
y r. verbondbreking. -;-bondlshirief f m.
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--bondsehender, m. , —bondschendster,vr.-bondsebrift,o. verbondsbrief.—bondseed, rn. --bondsgod,m.-bondskist,vr.ark des verbonds.
-bondsmaal, m. avondmaal. - bond soffer, o. -bondstafe I, yr. nael l trnaalslaid —bondswet yr. —bood
tijd van verbieden. —boog veri. tijd van
verbuigen. boorden , b. w. een kleed
enz. anders boorden; met boorden doorbrengen : Gij verboordi al uw' tijd aan dat kleed.
(een schip) van een nieuw boord voorzien.
--bong , verl. tijd van verbergen.—borgen vent. dw. van verbergen. t imer, -st,)
by. aan nasporende oogee of andere flavorsehingen onttogen : Eene verborgene plants.
in het verboryene , in het geheim. —borgenheid , yr. (mrv. ..liederi,) het yenborgen zijn ; lets verborgens ; verbroken
leerstuk , geheimenis , geheirn —borgenlijk , bw. —bouw,, o. het yenbouwen van vruchten, enz.; hetgene een
laudman verbouwt of verbouwd heeft Zie
dlar mijn gansche verbouw, - bouwen
b. w. anders buuwen Zijn huis laten veraan gebouwen besteden : Wij
bouwen.
hebben dit jaar reel steepen veel geld
verbouwd. door landbouw voortbrengen :
Die man verbouwt altijd heerlijke aardappelen. In die streken wordt veel groente
verbouwd. —bouwereren, b. w.
gemeenz. onthutsen , ontstel len : Zij was er
zeer van verbouwereerd.—bouwing, yr.
—brabbellen , b. w. verwarren , zie
Brabbelen ; met wartaal vullen : Veel
papier verbrabbelen. —bracht verl.
tijd en yen!. dw. van verbrengen.—braiden,
ongel. b. w. bradende verteren; te veel
braden : Zij had de eendvogels yeheel
verbraden. bradende gebruiken. o.
w. met Z door braden bedorven worden :
Het vleesch zal verbraden. brak, verl.
tijd van verbrekerr. —brandbaar,, by.
dat verbranden kan. - branden, b. w. door
vunr verteren : Tot asch verbranden. Wij
fiebben in dien strenyen winter veel turf
verbrand. Hoe veel olie verbrandt yij wel
in de week ? Eene stud verbranden , in de
asch Ieggen ; fig. verzengen , verschroeijen ,
door te groote hitte benadeelen : De zon ver:brandt ons hier. Den mond verbranden.
Sprw. .Beier hard geblazen , dan de mond
-verbrand, beter pogchen dan vechten. -,
, o. w. met Z., door vuur verteerd worden :
Men verbrandt hier van de zon. —brandheld , yr. --branding, vr. —bras, h. w. brasseride verteren : Al zijn
goed verbrassen. *- w. w. zich door
brassen benadeelen : Gij zult u aan die
lekkernijen verbrassen. —breeden,
b. w. breeder maken : Gij moet dat pad laten
verbreeden. De brag zal verbreed worden.

verb
--breeding, vr„ —breekbaar,
by . wat verbroken worden kan. —breekster Yr. die verbreekt. breeuwen
b. w. breemvende gebrniken. —breiden,
b. w. vender bekeud of rrichtbaar maken:
Dit nieuws werd door hem verbreid.*- (zich)
w.w. verbreid worden : De tijding rerbreidde
zich weldra in alle wijken der stad.
—breider, m. (des -s, mrv. -s.) —breiding , yr. —breidster , yr. (mrv. -s,)
—breijen, b. w. breijendc verbruiken:
Hoe veel katoen heeft de vroutv aan dien
borstrok wel verbreid ? —brek o. weinig
gebruik. verbreking. —brekelijk , by.
verbreekbaar. —breken , ()nye& geheel
breken : De boog lay verbroken aan zijne
voeten ; 113. Eene wet verbreLen , (van den
wetgever,) vernietigen; (van anderen ) schenden. Men verbreekt traktaten,eeden. -breker, m. —breking, yr. —brengen,
onreg. b.w.naar elders brengen. - brieven,
b.w. weinig gebruik. overbrieven.—brijzelaar M. (des -s, mrv. -s,) die verbrijzelt.
—brijzelen, b. w. tot gruis vertnorzeien:
Met ern' enkelen slay verbrijzelde hij den
kostbaren Spiegel ; fig. door Iced of smart ter
neder drukken. Yr.
—broddelen • —brodden b. w.
in de war brengen , bederven : Zij heeft
het werk verbrod. —brodder rn. (des
s, mrv. -s.) —brodster y r. (rnrv. -s.)
—broederen, b. w. in eeoc broederlijke
betrekking brengen : Zich suet elkander
verbroederen, a Is broeders ofnaarrw vereenigd
worden. —broedering , - broeijen , b. w. door broeijen benadeelen of
bederven : Een kind verbroeijen. Zichverbroe yen. *-, 0. w. met Z., door hroeijen
bederven : Dat hoof zal verbroeljen , is
verbroeid. —broken , verl. dw. van
verbreken. —brokkelen, b. w, in kleine
stukken breken of verdeelen. —broutwen , ongel. b. w. brouweride verbruiken :
Hoe veel garst verbrandt men te Z., in het
jaar wel ? —bruid , by. en bw, gemeenz.
sterk groot , erg : Eene verbruide snee
in gezigt, *-, lastig, ondeugend , slecht :
de verbruide knaap is daar weer doende
yeweest. tusschenw. dat eerie verbaasdheid te kernien geeft : Verbraid! is dat
jagen. —bruijen h. w.gemeenz. bederven Dat verbruide de zaak. Het bij iernand
verbruifen , verkerven. —bruik o. (des
-s,) het verbruiken. —bruiken , b. w.
opgebruiken: Zinn al die spijkers reeds
verbruikt ? --bruiting, yr. —buffeld , b y. fig. buffeiaclitig., lomp , verdierlijkt. —buigbaar b y . voor verbuiging
vatbaar ; in de spraakk. dat verly)gen of
gedeclineerd kan worden : Alle verbuigbare

woorden. De stoffelijke bijvoegelijke naamwoorden zijn niet verbuigbaar, —buig-
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Verb
baarheid , yr. —buigelijk , by.
verbuighaar. —bnigelijkheid , yr.
—bnigen , angel. b. w. al buigende ttit

Verd
haar' tijd. —dedigbaar,, b y . dat verdedigd kan worden : Zou deze plaats verdedigbaar kunnengemaakt worden? —dedigen , b. w. een' aanval trachten onschadelij k to waken , zoo wet door woorden als
daden : Eene vesting verdedigen. .Hij hielp
zijn vaderland verdedigen. Hij verdedigde
zijn' vriend , het gedrag zijns broeders
meesterlijk. Die plaats in uw geschrift laat
zich moeijelijk verdedigen. *-(zich), w. w.
zijn eigen verdediger zijn : Hij verdedigde
zich met veelbescheidenheid.-dedigend,
b y . hetgene verdedigt of ter verdediging
strekt : Een verdedigend verbond. —dediger,, m, (des -s, mrv. -s.) —dediging ,
yr. (mrv. -en,) het verdedigen: Ientands
verdediging op zich nemen. - dedigingslinie , yr. —dedigingsmiddel , o.
—dedigingsrede, y r. — dedi-

zij ne rigting brengen of bederven : Gij hebt
den sleulel verbogen,, 4 E -, in sommige
woorden die veranderingen doen ondergaart ,
waarvoor zij vaibaar zijn : Men verbuigt de
zellstandige en bijvoegelijke naamwoorden , de lid- en voornaamwoorden. —bulging, vr„ (mrv. -en.) het verbuigen , in de
spraakk. de wijze, waarop S0111 mige woorden
veranderd worden : In de Latijnsche teal
heeft men vijf verbuigingen , d. i. declinatier). —buiten , zie Duiten , b. w. en
Verruilen. —buideren , b. w.
weinig gebruik.,door bulderende woorden ter
seder slaan. —bnrgeren , b. w. tot den
burgerlijken onigang beschaven. *-, o.w. met
Z., beschaafd worden. --bussen, b. w.
gingswapen , 0. — dedigsehrift ,
van nieuwt bussen voorzien , b v. eene rad0. —dedigster,, yr. (mrv. -s.) —deed,
naaf. —cijferen , b. w, al cijlercnde
verl. tijd van verdoen. —deelbaar,, by.
doorbrengen of slijten : Zijn' tijd vercijjevoor verdeeling vatbaar. - deeld, bv. onverren. *-(zich) . w. w. in 't eij feren een' rniss)ag
eenigd : De stemmen waren verdeeld ; fig.
begaan : lk heb mij zeker vercifferd. - cij°fleeing: De gevoelens waren verdeeld.
fering , yr. —cijnzen, b. w. veraccijn—deeldheid , vr„ (mrv. -en,) fig, oncezen. —cijnzing , yr. --dawn , verl.
n igheid , is eespait , scheuring : Er heerschdw. van verdoen. —dacht , verl. tijd en
te overal verdeeldheid. —deelen , b. w.
yell. dw. van verdenken. *-, (-er, -st,) bv.
in deelen scheiden : llij verdeelde zijn rijk.
omtrent Wien of wat kwade vermoedens
4 -, uitdeelen : Hij verdeelde zijn goer onder
bestaan : Zich verdacht waken , zich aan
zijne kinderen.'"-, oneenig maken : Verdeel
kwade vermoedens bloot stellen. letnand
en heersch I De gewoederen werden ververdacht houden , hem verdenken. Eene
aeeld. *-, in de genees- en beelk. oplossen en
verdachte pleats' (in eeuig werk), d. i. eene
zacht afdrijvert. —deeler , in. —deeplaats, d:e voor onecht (d. i. niet van den
ling , yr (mrv. -en ) —deeister,, yr.
oorspronkelijken sehrijver afkomstig) vi ord t
—dek , o. dek van een schip. - dekken,
gehouden. Verdachte plaatsen zijn ook
b. w. in den waperrh. dekken, bedekken:
zoodanige , van welke men vermoedt of vreest,
Verdekt 't geweer ! , brengt het slot onder
dat ze met de pest zijn besniet. *-, gemeenz.
den linkerarm. --- deksbalk , tn. balk
bedacht : Op iets verdacht zijn, d. i. op
° rider bet verdek.—delgen , b. w. aan de
jets voorbereid zijn. *-, o. verdenking„ enkel
voortduring van iets een einde maken : Eene
in : In verdacht komen. —dachtheid ,
sled verdelgen. Dat addergebroedsel moet
yr. verdenking. — dadigen , b. w. vroevan de aarde verdelyd warden. De verdelger in gebruik , voor verdedigen. -dagen ,
yende engel. - delger, rn. (des -s, wry. -s.)
b. w..(eenige dagen) ttitstel len , verschui% en :
— delging , yr. — delgster, y r. (mrv.
Eene vergadering verdagen. 'E., o. w. met
-s.)—demoedigen, b. w. demoedig maZ., een' of meer dagen overblijvert ; fig. illiiin
ker,. *-(zich), w. w.zicli verootmoedigen. - dehart verdaayt er van , springt op van bhj dmoediging, vr. — denken , onreg.
schap. —dagvaarden , b. w. verund.
b. w. kwade vermoedens omtrent iemand of
zie Dagvaarden. —dampen , o. w.
lets voeden : Men verdenkt zijne trouw. Zij
met Z,, in damp overgaart of vervliegen :
verdacht hear' man van ontrouw , hare
Laat het water daaruit verdampen. 9E-, b.
meld van oneerlijkheid. —denking ,
w. in damp doen o.ergaan. —damping ,
y r. (mrv. -en,) kwaad vermoeden : In verdenyr. —dansen , b. w.. dansende kwijt making komen, kwade vermoedens °raen t zich
ken : Men verdanst zijn' tijd , zijn geld ,
opwekken.
zijne gezondheid. *-(zich), w. w. zich door
bet dansen benadeelen. —dartelen , b. Verder , b y . vergr, trap van ver t meer
verwijderd ; la9ger: Deze weg is verder. Een
w. door dartelheid verkwisten : De kostelijke
verder land ; ii ,j . nader , la! er , nicer : Tot
uren in ijdele ledigheid verdartelen. *-,
verdere order. Wat hebben wij verdere
dartel maken. *-, o. w. met Z., dartel worden:
getuigen noodig ? lk verzoek u om uwe
Hij is geheel verdarteld en verwilderd.
verdere gunst. Van die verdere aanspraken
—darteling , yr. —dauwelen, b.
afzien. Bekommer u duarom niet verder.
w. dauwelende verspillen : Zij verdauwelt
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'herd

Perder heb ik niets meer te zeggen. lk wil
niet, dat men mij verder lastig valle. Wat
verlangt hij verder Verder ! ga voort. *-,
daarenboven: Verder is hierbij nog op te
merken. Verder moet gij weten.
Werderf o. (des -s.) hoogste graad van
ongeluk: In zijn verderf loopen. Ten verderve snellen. Iemand of Zich ire 't verderf
storten gehcel ongelukkig maker ' . dood ;
eeuwige verdocmeuis : remand van zijn verderf redden. —derfetijk (-er, -st,) be.
en bw. aan verderf onderhevig; verderfaanbrengende, schadelijk , gevaarlijk : Eene
hoogst verderfelijke leer. —derfelijkheld , yr. —derfenis vr. verderf.
—derfster yr. (mrv. -s,) die verderft.
— dertelen, enz , zie Verdartelen,
enz. —derven , on yel. b. w. (ik verderf,
verdorven ,) verdie pen, uitroeijen ; onbruikbaar maken; dooden.*-, o. w. met 1., onbruikbaar worden. — derver , in. (des -s,
mrv. -s.) —derving vr. —dichten
b„ w. verzinnen uitderikeis , smeden : Tierdichte geschiedenissen , verhalen.
schrijft order een' verdtchten naczat.-dichter, —dichting y r. —dichtsel o. (des -s, mrv. -s, -ea,) het verdrelite,
verzinsel, —dichtselkunde , y r. labelkunde. —dienen , b. w. door zijne diensten verwerven : Wat hebt gij verdiend?
daaraan verdiend daarrned verdiend ?
Zij verdient Naar brood , een yoed loon.
host en klaren. Hij verdient zijn brood met
schrijven met de pen. 41-, aanspraak op iets
hebben of verwerven:
ij verdient eer
dank, lof , het kruis, een' post; fig. gerneenz.
Deze hoed heeft een' anderen verdiend,
heeft noodig voor een' beteren verwisseld te worden. Deze kamer verdient een.
nieuw behanysel, zou wel op nicuw behangen molten worden. *-, zich aa,, iets Moot
stetter' : ,Straf vcrdieneo. Bet heb ik niet
aan hem verdiend, ik heb mij ointrent hern
niet zoo gedragen, dat ik zulk eene belian deling verdien. Gij hebt urn verdiende loon,
gij hebt loon Haar werken. Z j heeft die
schande verdiend, die schande valt Naar met
regt ten decl. —dienste, yr. (mrv. -n,)
hetgene men door diensten verwerft : Des
winters zijn de verdiensten der opperlieden
gering.*-, bedrijfof hoedanigheid , waardoor
men zich iets (goeds of' kwaads) waardig
maakt : leder word( niet altijd naar zijne
verdiensten beloond of bevorderd. Een man
van verdiensten , een verdienstelijk man.
Met uit verdiensten , niet wegens eenig regt
van aanspraak. Christus , verdiensten zijn
Zijne edele handetingen.—dienstelijk,
(-er, -st,) by. en bw. van personen . verdiensten bezittende: Een verdienstelijk man,
een man , wiens hoedanigheden en (laden hem
aanspraak op de achting van anderen geven.

llij maakte zich bij al zne stadgenooten
verdienstelijk. *-, van zaken , lets goeds
verdienende: Gij hebt een verdienstelijk
werk ondernomen en uitgevoerd. —dienstellijkheid , yr. —dienstig, zie
Verdienstelijk. —diepen b. w.
dieper maken, tlitdiepen: Eene haven,
gracht, enz. verdiepen *-(zich), w. w. fig.
drep doordringen : Verdiep u niet in het
ondoorgrondelijke ! Iregedachten verdiept ,
verzonken. Zich in sehulden verdiepen,
zich diep in schulden steken. —dieping,
yr. (mrv. -en,) het verdiepen ; hoogte van eel'
vertrek : Deze kamer is te huog , te leag van
verdieping ; fig, gerneenz. Een niensch van
weinig verdieping . , van Bering verstand.
al de vertrekken , die in {y enhills op de zelfde
hoogte zijn: Een huis ran drie verdiepingea,
van drie rijen vertrekken boven elkander.
Somrnigen genera, op de wij:e der Franschen , aaa de verdieping, welke op de
benedenste (rez-de-chaussee)vol,l t,den naam
van eerste verdieping. Zij woont op de
derde verdieping ; fig. gemeenz. Het schort
hem in de bovenste verdieping , in het
hook!. —dierlijken , b. w. fig. dierlijk
of tot een dier maken. *-, o. w. met Z., fig.
dierlijk of een cher worden: Ilij zal nog
geheel verdierlij ken.—dierlijking yr.
—dijen, b.w. gemeenz. eene verzachte uitdrukking voor vervloeken,verzeggen : lk verdij het.-dikken,b. w.ten aanzien van vloeibare ligehamen, dikker maken: Vleeschnat
met een el verdie p en. *-, o. w. met Z.,
dikker worrier ' : Door stone verdie p en ; fig.
toenernen. —dikking, vr. —dobbe.
len , b. w. met dobbelspel doorbrengen :
verdobbelt zijn geld en zijn' tijd. *-,
met bet werpen van dobbelsteerien bepalen ,
wic eigenaar van iets zat wezen : Deze
derstukken worden morgen verdobbeld.
—doernd, (-er, -st,) be. en bw. fig. ondcugend , snood , erg : Zij speelde mij eene
verdoemde pets. Die verdoemde vent heeft
mij schandelij k afgezet. Het huis is
verdoemd slecht. Wel verdoemd ! dat /meet
—doemtle rn. en y r. (des -a,
ik
mew. -:1,) die tot de rarnpzalige boosdoeners
in het andere leven is veroordeeld : De rampzaligheid der verdoemden. -doemelijk,
(-er, -st,) by. en bw. voor verdoeming bloot
staande; fig. zeer oridengend , snood, zie

Verdoeind. —doesnelijkbeid,
yr. —doesnen , b. w. tot strat vervvijzen ,
dock weinig of Met in gebruik ; tot de eeuwige rampzaiigheid veroordeelen : Die niet
geloofd heeft , zal verdoemd worden.*-, in
de taal van het gemeen , dock veelal verdomo
men uitgesproken, vervioeken : Jan verdoemt
(verdomt) het, zijn werk af te maken.
—doeinenis , y r. staat der verdoemden:
Er is Beene verdoemenis voor degenen,welke
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Vend
de geboden van Jezus opvolgen. -doemeniswaardig, (-er, -st,) by. doemwaardig. —doexner, m. (des -s, mrv. -s.)
—doesning, yr. —doen, onreg. b.
W. anders doen , herdoen, overdoes: Dat
moeten wij nog Bens verdoen.*-, v erk wisten,
doorbrengen, inzonderh. overdadig gebruiken: Zij heeft alley verdaan , wat zij van
Bare moeder had geà'rftl . Die meld rerdoet
veel turf, veel buten *-, Le niet doen ow
hats brengen : Zij Wilde zich verdoen. *0. (des -s,) gemeenz. ger kjf : Daaraan heeft
zij tot haar verdoen genoey. --doener
m. verkwister. —daenlijk (-er, -st,) by.
err bw. verkwistend: Verdoenitiker mensch
is er niet : bij twaalf duizend gulden
inkomen liidt zij drie vierde van het pia'.
yebrek! —doensier, yr. (sure. -s.)
—doffen, o. w. met Z., darer worden:
Het gelaid verdoft sneer en weer. —doffing, y r. —doliteren , b. w. gemeenz.
aan dokter, enz. betalen: Zij hebben groote
sommen verdokterd. —dolen , o. w. met
Z., yerdwalen vrees, dal hij in het bosch
verdoold ; ria. in de war gebracht worden,
hetzij door de menigvuldigheid of anderszins:
verdool in al de kinderen. —doling,
yr. —domanelen , 1). w. tiaeinig gebruik.
verbergen, onkenbaar makes: « Znken onder
de schors der wet verdoinmeld. » —dontmen , b. w. gemeen, zie Verdoemen.
—dompen, h. w. weiuig of niet, in gebritik , nitblussehen , nitdooyen. —donkeraar in. (des -s, lure. -s.) —donkeraarster , yr. (nay. -s,) die verdonkert. —donkereananen, b. w. gemeenz. zoek waken , onzip,tbaar maken ,doen
verdwijnen : Al de stnkken werden verdonkeremaand. Er werden groote sornmen door
hem verdonkeremaand. —donkeren
b. w. donker of donkerder maker): Dot behangsel verdonkert de leaner annmerkelijk;
lig. onzigtbaar waken verdonkeremanen.
0. w. met Z., donker of donkerder warden:
De litchi verdontert. iFIzjn yezigt begint te
verdonkeren. —doofd, by. fig. doof of
gevoelloos geworden: Mijne vingers
van de koude verdoofd. --door d, (-er,
-st:) b y. verdwaald: Verdoolde schapert ;
fig. verdwaald , verblind: Verdoolde stervelingen I —dooldheid yr. dwaling,

blindheid. —doopen, b. w. anders doopen fig. een' anderep naam geven. —daaven, b. w, doof waken : remand door
g eraas , enz. verdooven d. be!etten te
hooren. "-, onhoorbaar rnaken : Het gejuich
der menigte rercloofde de stein des redenaars ; fig. dor stakes kleur , Licht of glans,
enz. doen verminderen : Den glans van lets
verdooven. Zijn brandend ijrervut,r liet
zich niet verdooven. *-, o. w. met Z.,
onhoorbaar worden : Het yeluid verdooft ;

Verdi
fig. verflaauwen : De glans der zon verdooft.
dor of gevoelloos worden. —dooving,
yr. het verdooven; ongevoeligheid.
—dord by. dor geworden: Pluk er de
verdorde bladen of ; fig gemeenz. geweldig:
Ben verdord leren waken. *-, drommelsch
ondeugend: Dat Iteeft die verdorde jongers
tvedr gedaan.*--, bw. zeer, grootelijks : Een
verdord leelijk huis.*-, tusschenw. dat eene
verbazing Le kennen geeft: Verdord! welt.
een paling. —dordheid, yr. staat van
hetgene verdord is. —dorf, tijd van
verderven. —dorren , o. w, met Z., dotworden : Verdorde bladen , takken. —dorring, Yr. —dorven, vent. tijd van
verderven. by. bedorven. —dorvenheid , yr. —dossen, b. w. in een ander
leak dossen : Zij verdoste zich tweemaal. "-,
van een' nieu wen wapendos voorzien. —dossing, Yr. enz. , zie
Verditwelijk, enz. —draagbaar,
by.ddt verdragen kan worden. —draagzaain (-zanier, -st,) b y. en bw. geneigd
em to verdragen, to dulden of Le lijden
toegevead, insehikkelijk , inzonderb. geneigd
om mensehen te verdragen, die in denkwijze
van ons verschillen: Waarorn zou men oattrent andersdenkenden niet verdraagzaam
wezen ? De Protestanten en de RoomschCatholieken gaun verdraagzaant met titander out. -- draagzaantheid Yr. bet
verdraagzaam zijn : De verdraagmamheid
tusschen de verschillende gezirtten neemt eer
of , dart toe. —draagzaamitijk bw.

—draaid, (-er, -st,) by. en bw. fig.
ondeugend : Een verdraaid geslacht. ).) *-,
tusschenw. om mistmegett aan te duiden , in
de gemeenz. tail : Wel veedrauid dat liep
mij daar tegen. Zic ook Verdraaijens
—draaijen, b. w. van de plaats draaijen : Verdraui tie tafel een weinig. Den
wijzer rerdraaen. door draatjen onbruikbaar maker of bederven Eert slot
verdraaijen. Len' sleutel in het slot verdraaijen. *-, nit bet realm verband draaijen ,
verwringen , verwrikken:
heb mijn' arm
verdraaid, ntijn' voet verdraaid, verstuikt.
!teen en weer draaijen : lout rerdraaide
zij hare oogen. Het beard verdraait de
oogen , zoo dat men yelooren zou, flat het
leefde ; fig. remands woorden verdraaijen,

daaraan eene beteekeuis gem), die ze niet
hebben eerie verkeerde nitlegging daaraan
geven. Den zin van eene plaats verdraaijen
eerie plants (opzettelijk) verkeerd uitleggen.
ffet refit verdraaijert. *-, o. w. met Z., al
draaijende nit ziju' stand guakea : Schoon
het uttrwerk gaat , verdraait de wijzer niet.
--draaljing , yr- (nary. -en.) —draaister , yr. —drag , o. (des -s, mrv. -en,)
overeenkomst met opzigt tot bet eene of
andere Rena verdrag onttverpen,aanguan

127

-- 1010 -Verd

Verdi

:Wien , treffen , teekenen. Tot een verdray
komen. Bij verdray (bij capitulatie) overgams. schriftelijk opstel van zulk eene
ocereenkomst : Bet stoat in het derde artikel
van het verdray ; fig. gemeenz. Net verdrag,
met bedaardheid. Met verdrag werken. Zonder verdray ,haastig,zonder nit stel. - drageWit , (-er, -st b y. en bw dat verdragen of
geduld kan worden: De koude is verdragelj k.
*-, weinig gebruikelijk , verdraagzaam.

—drinken ongel, b. w. drinkende dre:t
verdwijnen : Men verdrinkt zijn geld, het
verdriet , zijnverstand , zijn hartzeer, den
avond. *-, in een vocht doen stikken: Men
heeft een aantal lionden verdronken. Zich
verdrinken.
met vocht overstroomen
De zee verdronk het gansche land, o. w.
met Z., in vocht stikken : Hij viel over booed
en verdronk. *-, overstroornd worden: Al dat
land is verdronken. —drinking, vr.
tijd van verdragen.
—droeg ,
—drogen , b. w. droop; maken: '1 Nachtbroken verdroogt de hersenen.
o. w. met
Z., droog warden : De planten verdragen.
—droging , yr. drong , vent. [kid
van verdringen. ---drongen , verl. d w.
van verdringen. —drunk , verl. tijd vat)
verdrinken. dronlien , verl. dw. van
verdrinken. —droocraen , b. w. al droomende doorbrengen: Gij verdroomt menig
uur, dat ge nuttiy kondt besteden.-droot,
verl. tijd van verdrieten. —droppelen,
zie Verdruppeten. —droten, verl,
dw. vat) verdrieten. —druliken b, w.
van de plaats drukken , wegdrukkett ; fig.
onderdrukken : Zij werden vreeseNk door
hem verdrukt. *-, anders drukken, overdrukken : Dit bind "poet verdrukt worden.
drukkende verbruiken : Hoe veel rietn is er
van dot mecliaanverdrukt? —drultker,
m. —drukking , yr. (mrv. -en,) het
verdrukken. Sprw. De paltnboom groeit
wider de verdrukking , rnenigeen neeint
onder een drukkend feed in welvaart toe.
toestand van cell' verdrukte. —drukte
m. en yr. (des -n, mrv. -n,) iernand die verdrukt wordt. --druppeten o. w. met
Z., en b. w. in druppels wegvlieten of doe
wegvlieten. —dubbelen , b. w. dubbel
waken: Verdubbel den prijs, en dan sprekett
wij nuder ; fig. vergrooten , versterken : Hij
verdubbelde zijn' ijver,, zijne schrede it.
*L(Te, rioe. nwle. o.met Z. dubuel worden ; grootelijks
- dubbeling y r. - duffen ,
o. w. met Z., duf warden ; fig. versuffen.
—diukidelijken, b w. duidelijk ()Hui
deltiker maker, ophelderen lk ban bit a
niet nicer verduidelijken.
k ing vr. - duisteren, b. w. &lister
maken ; fig. remands verstand verduisteren,
betunelen. Zia ook Verdonkeren en
lierdonlieremanen. * - , o, w. met
Z., cloister worden. —duistering yr.
(mrv.-en,) bet verdtristeren ; taning , eclips.
—duitschen, b. W. in het Nederlandsch
overbrengen: Een woord vercluitschen ;
nitleggen , verklaren. nitscher, in.
(des -s, mrv. -s.) —duitsching yr.
—duiveld (-er, -st,) b y . en bw. fig.
afschuwelijk verfoeijelijk : Welk een verduiveld bedriif ! Een verduiveld wily; Hij
liegt verduiveld.
tusschenw. dat eene

—dragelijkliteid , yr. —dragen
ongel 1) w. naar elders of van de eene plaats
tura? de andere dragon : De kat verdraayt
hare jongen ; dulden , tritstaan , lijden .
verduren , ve!en : lk kan dat wiif niet
verdragen. Kan uwe maag of Kuntytj die
zware spijs verdragen ? Hij kan geen' wijn
verdragen. Hij kan geene tegenspraak verdragen. Elkander niet vetilragen kannen.*(ziel)), w.w. een verdrag samen Hartgaan: Zich
underline; verdrayen, een verdrag sluiten ,
doch wegens de dubbelzirmigheid weitlig in
gebruik. —dragiug, yr. —draven
b. w. door draven verspillen . enz. Gij zult
nog ten laatste alles verdraven , wat gij
bezit. zie Verharddraven. - draving, yr. —dreef tijd van yer
drijven. —dreveling m. en yr. (des -s,
mrit.-en,) degene Welke verdreven is, balling.
—dreven verl. dw. van verdriiven.
--..driet, 0. (des -s,) hartzeer , zielskwelling : Zij doet mij veel verdriet aan. lemand
in ,1 rerdriet brengen. lets met verdriet
(met tegenzin) doen.
(-er,-st,)bv.verdriet ondervindende : Zij was
zeer verdrietelijk.*-,verdrietig. — dri eitejkiteid , yr. (mrv. -heden,) het verdrietelijk zijn ; verdrietelijke zaak : Zoo ik het
geweten hadde , kon ik hear veel verdrietelijkheid bespaard hebben. —drieten
onyel, b. w. ((ik verdroot,verdrotet),) verdriet
aandoen : tIw gedrag rerdriet ritzy , dart mij
verdriet aan. Het ;al mij ',burner verdrieten,
dat ik zoo Iteb gehandeld. —drietig ,
(-er, -st.) by. verdriet ondervindeade : Zij was
zeer verdrietig dewijl hue,' matt zoo Zang
uitbleef. Een verdrietig well;. drievoudigen , h. w. drievondig maken.
—drijfster,, vr. die verdrijlt. —dri jven , °nye/. 1). w. we 8 drijveo , veljagen :
remand uit zijit vaderland,uit zijne 'rotting,
uit het bezit van ts verdrifren ; fig, doe!)
verdwijnen of ophooden: De wind zal de
wolken spoedig v rdrijven. Dit ruiddel zal
de koorts , het gezwel , de pijn verdrifren
De win verdrifft de zoryen. lk zal u den
tijd verdrijven, helpen verdrijven. —drej-

ver, m. —drij wing, yr. —dringen,
ongel. 1). w. nit of vat) zijne plaats dringen :
Zij verdringen elkander ; De slechte boeken verdrinyen vaak de goede.---dringer,
m.
, yr. dringster yr,
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yr. (mrv. -s.) —eenvoudigen, b. w
verbazing aanduidt: Wel verduivel d ! dut is
eenvondiger maker/. —eenvoudiging
een sprang. —duld, zie Verdoemd ,
yr. --eenzeivigert(zich), w. w. de of
Verdord en Verduiveld. —duihet zelfde warden : Zich met iets vereenzeldig, enz., zie Geduldig, enz. -dunvigen. —eerder, m. (des as. met'. -s,) die
nen , b. w. dun of dunner maken: Men
verccrt. eeren , b. w. grooten eerbied
verdant het bloed, de vochten. De lucht
voor iemand of iets hebben of toonen: God
verdunnen.*-, o. w. met Z., dun of dunner
vereeren. Vereer mij. met uwe vriendschap.
worden. —dunning, y r. —duren, b.
*-, ten geschenke geven : letnand iets verw. nithouden , doorstaan : Hij verduurde
eeren. —eerenswaardig, (-er. -st,)
veel ,menig gevaor.*-.in duurzaamheid
bv. waardig vereerd teworden, eering,
evenaren , uitduren: Dat zal mijn' tijd wet
yr. het vereeren ; hetgene iemand vereerd
verduwen. —dutten, b. w. dut tende doorwordt , geschenk ontving a/s eene
bretigen : tijd verduwen. —duwevereering een fraai horkie. —eerster,
iiijk, b y . dat zich laat verduwen. —duyr. e. — eeuwigen , b. w.
wen, b. w. van de plaats duweri ; van spijs
eenw ig of langdurig maken : Zijn' imam
gesproken, verteren : Ik zou die vette spijvereeuwigen. —eeuwiging, yr. —efzen niet kunnen verduwen; dulden,
fenen, b. w. fig. effen maker,, in aide
verdrageti : Zij kon die horde woorden
Brent en: Men vereffent een yeschil , eerie
naanwelijks verduwen. —duwing , yr,
rekening. Eerie aak met ientand trachten
—dwaasd , by. dwaas geworden dwaas.
te vereffenen. —effening vr. -eiseh,
—dwaasdheid yr. —dwalen , o.
0. vordering : Naar vereisch ran taken en
w. met Z., van den weg afraken , verdolen
tijden. —eischen , h. w. eischen , vorZij verdwaaide in het bosch, zie Verdoderen : Tot dot werk zal veel tijd vereischt
len. --dwaling, yr. dwazen ,
warden. Bezit lifj de vereischte bekwaurnIL en a w. met Z., weinig of niet meer in
held? —eisebing, vr. —eisehte o.
gebruik , dwazer maken of worden.
(van het -, mrv. -1),) hetgene vereischt of
—dween, veil. tijd van verdwijnen.
p;evorderd wordt: Geld is een noodzakelijk
—d wenen , veil. dw. van yerdwijnen.
vereischte. —engen, b. w. en ter maken,
—dwijnen, ongel. o. w. met Z., onvernaauwen : Ern kleed verenyen. *-(zich),
zigtbaar worden: Alles verdween in een
w. w. eager, narrower of smaller worden :
oogenblik. alle bestaan verliezen : Die
Dour begird zich het pad te verengen. -endikte zul van zxlve wel verdwijnen. -dwijgang vr. —enten , h. w. anders of op
ning, vr. —edelbaa,r , be. voor vereenters. enting , vr -ergeren,
deling vatbaar. —edelbaarkeid , Arr.
b. w. erger maken : Dat verergert de kwual.
—edelen , b. w. tot den adelstand vero. w. met Z., erger worden: De zieke
heifer, , dock in dozen zin word!, het titans
schijnt te verergeren. De koorts verergert
zelden meer gebruikt ; fig. van aard en
niet. —erg-ering, yr. —eten onreg.
hoedanigheid verbeteren , cdelcr maken: [let
b. w, voor eten uitgeven : Men vereet dour
eaten veredelt den boom. Tracht a zelren
gemeenlijk niet reel. *- met eten en drinken
sneer en ?neer te veredelen. De sehoone
doorbrengen Hij zal nog alles vereten , wet
kunsten veredelen het hart. —edeling,
hij bezit.*-(zicli) , w. w. zich al etende bevr.—eeiten, h. w. met eelt bedekken ;
nadeelen te veel eten. —etteren , o. w.
lig. gevoelloos of hard maken : Big heeft
met Z., in et ter overgaan : Het vuile vleeselr
i:jit hart vereelt. o. w. met Z., met cell
is nog niet veretterd. —evenen, enz. ,
bedekt warden; fig. gevoelloos worden : Zinn
zie het meer gebrulkelli ke Verellenen
hart schijnt meer en ince, te vereelten.
enz.
—eelthefid, vr. fig. gevoelloosheid.
—eelting, vr.—eenen, zie bet meer Verf , vr. -ven,) eene stof, welke aan
de voorwerpen , die er me6 bedekt of er van
gehrtiikelijke Vereenigen. —eenidoordrongen zijn , de kletir geeft : De verven
gen, h. w. tot 6en geheel maken : Beide
vrijven. Die stof heeft de rerf goed aangelevers warden rereeniyd. Zullen die twee
nonien. In de verf doen. *-, gezigtsklear.
A-enootschappen vereenigd worden ? *-.
—aarde, yr. aarde, die tot verf dient ,
verbinden, samenvoegen: Alen vereenigt
h. v. oker. —bord , o palet. —borstel,
zich OM ons te kwellen. *-, doers overeen
m. —deeg, o. pastel. —doos yr. doos
stemmen; in het litiweliik paren Vereenig
met teekenverven. —hout, o. bout,
hen door den trouw. *-, verzoenen : Twee
waaruit men eene verfstof trekt.
striidende partijen vereenigen ; fig. Zich
met iets vereenigen , bet aannemen of toe-- Verfijnen, b. w. fijner maken ; fig. Eerie
verfijnde afzelterij. —fljning, vr.
stemmen. Ik kan ntij daarmede wel vereenigen. o. w. met H., gepaard worden. Verfje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van
verf.—lketel, m. ketel , waarin men de
—eeniger, m. (des -s7 mrv. -s.) —eeverf bereidt. —kooper , in. —koopniging, y r. (mrv. -cn.) —eenigster

Verf
ster, y r. —knip, yr. —kunst , yr.
—kwast m.
Verflaauwen, 0. w. met Z., fig. . langzamer, lusteloozer of slipper worden, vers l appen : In zijn werk verflannwen. Zijn ijver
is nog niet verjleauwd. Zijn' ijver laten yer
flaauthen. • -111aanwing, y r. —Benset!, zie Versiensen.
Verfinolen m. handmolen tot het malen
van verven.
Verfoeijelijk,
-st,) by. en hw.
verfoeijensuaard ig.
eid
foei j el
y r. —foeijen, b. w. foci over jets tritroepen , verachten . y en' afh ecr van lets aan den
dag leggen: Ik verfoei lien kerel. Zij verfoeit alles, wat near leugen of veinzerij
zweemt. —foeijenswaardig ,
-st,) b y. en hw. dat verfoeid behoort te
worden. —foeijing Yr. —fo-eisel, 0.
(des -s, flirt' . -s.) verfbeijelijk ding. —foelien, b. w. (cell' Spiegel of een glas) met
foelie beklceden. —foeliesel o. (des
-s,) foelie van een' spiegel. -fonsfooijen,
Lw.gemeenz. verhoetelen,verkrenkelen:hyne
Wren verfomfooi;;en. fommelen
w. door krenken afziatelijk maken. -fom
melting vr.
Verfpot, in. pot , waarin de schilder zijne
verf heeft.
Verfraaijen , b. w. fraaijer rnaken : Die
boomen verfraaijen uw' *-, o. w. met
Z., fraaijer worden. —fraaijing , vr.
(mi v. -en,) het verfraaijen ; hetgene verfraait.
—frissehen , h. w. frisscher maken ,
verkwikken : Fen slas wijn zal u verjris schen. Ik wil mij in den Min eens verfrisschen. -frissebend (-er, -st,) b y. dat
verfrjscht : Een der verf risschendste drunken, die men vinden ken. —frissehing,
yr. (mrv. -en,) het verfrisschen ; hetgene
dient om te verfrissehen ; hetgene verfrischt :
Dit is eene aangename verfrissehing.

—frommelen,zieSrerfommelen.
Verfsehellp , Yr. scheip met of veor verf,
—spikkel, —ster, vr (mrr.-s.)
die verft. —stof,vr. veryl ende stof —verkooper, m. verhoopster, vr.
—waar y r. waar , die eery verver ge
bruikt : Koopman in drogerijen en verf
waren. —winkel, tn. winkel , waar very en of verfwaren verkocht worden.
Vergaan onreg. o. w. met Z. , van de
plaats pan : Ik verging een weinis en lreey
Coen eene goede pleats. De klok sehtnt sta
te staan , omdat de wijzer niet vergcut. 4-,
afloopen , ten einde loopen : Hoe is die zaak
vergaan ? Het is haar te Bentheim sleeht
vergaan. 4--, ophouden, verdwijnen : Dat
gezwel zal spoedig vergaan. Hooren` en zien
verging
verliet mij. De lust verd
seat
ik begin den list te
te nict gaan : Neniy een vreest r dat de

Verg
wereld in zijn' tijd rergaan zal. Het sail!)
verging op de kust met man en muis, Sprw.
Onkruid vergaat niet , zie Onkruitl.
--gaarder , m. die vergaart. —gattren, b. w. bijeen gaAren , verzamelen ; zie
Vergaderen. —gaitring , yr. het
‘'ergaiiren : Eene vergaciving (ophooping)
van voile stoffen in iemands ingewanden.
o. (des -s,) bet vergaarde,
—gaarster, yr. die verp;aArt. gaatt.
wen, b. w. fig. iemand te gaanw zijn , hem
door pawl held vetschalken : Pas op dat
hij u flirt rerguauwt. —gaauwing
vr.-gaderen, 1) w.bijeen doer ' komen: Het
yolk vergaderen. o. w. met Z. , bijeen
komen , sametikomen: Wij vergaderen ran
avoid ; fig. fit- vergader daarin niet, ik
neem er geen dee! aan. —gadering yr.
(mry. -en,) het vergaileren ; het yergaderde ;
bijeenkontst : Allerlei vergaderingen be vergaderde menigte : De vergezoeken
dering gins nit een,
zekere trommelslag om het yolk bijeen te roepen De
rergadering slaan. gaderplaats

yr. —gadertijd m. —gaderuur
o. —gaderzaal , yr. — gal en, h. v,
met gal bitter maken inzonderh. visch
Re bot rergallen , haar door bet breken der
p,alblaas bitter maken ; de zaak verbrod-

den : Hij vergalt (verhit tert ) al de genoegen s
van tnijn levee. —galling, yr. —ga.
loperen , b. w. door galoperen laten
witmen : wordt heden eerie zilreren
zweep yersalopeerd. *- (zich), w. w fig gemeenc. zich uit overhaasting benadeelen: 1k
heb mij dear leelijk versalopeerd. Zich in
'1 eten. drinker? , enz. vergalope'ren —gaIopering, Yr. —gang, o. fi getneenz.
been= en weergaan : In deze street is reel ,
weinig rergang , er passeren we! , vveinig

menschen. —gangen, b y. jongst verloopen , verlcden : In de versangene week.
—ganhellijk (-er, -st,) b. v. dat ver
gaan kan en moet :
in de wereld is
vergankelijk ;
dat li f t en spoedig vergaat , kortstondig : Hoe vergankelijk is de
sehoonheid ! , vr.
—gapen b. w. door gapen nit he t lid
brengen: Den ^ ond vergapen ; fig. Zan'
tijd verseeuwen en vergapen , d. zijn' tijd
in vervelende ledigheid dcorbrengen.*-(zich),
w. w. zich door gaper' Beni; nadeel toebrengen , b. v. den mond nit het lid gapen ; fig.
Zich aan iets vergapen, zich door lets laten
megslepen of verleirlen te groote waardc
aan lets hechten en daardoer traded lijden :
Zich aan wereldsche 'zjdelheden aan een
meisje , enz. vergapen. —gaping, yr.

gasten , 1). w. als cm' gist (op jets)
onthalen Wij zullen a cells op een' beerlifken snoek vergasten. 4- (zich), w. w. tig.
Zich can lets vergasten , met smaak
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met of bij hare zuster in Beene veryelijkiny
van jets eten drinken , enz. ---Basting,
is geenszins met Naar te vergelijken, evenaart
yr. —gat, verl. tijd van vergeten.,geefs
Naar in geenen deele. Zonder vergelijking ,
hw. vtuchtelOos , zonder gewenschte gezonder iets:in nicer dan het bijzondere opzigt,
volgen , zonder het voorgestelde Joel te bewaarvan men spreekt , met jets antlers te
reiken, waarYoor men veelal te vergeefs zegt
vergelii ken.*-, in de spraakk. : Trappen van
en schrijlt : « ITeryeefs door gond bekoord »
vergelij king , trapper van verp,rooting.
Verscheidene Tilden ben ik te vergeefs aan
—gemak kelijken , b. w. p,emakketaw huffs geweest. geefseh , (-et . , -st,)
lijker maken : Dit zal het werk vergentakkeb y . vruchteloos Vergeefscher' gang deed
lij ken.
ik nooit. Wend toch genie vergeefsehe
moeite ann. —geefster, vr. die vergeeft. Vergen , b. w. vorderen afvorderen ,
eischen , wine!, : 1k very u ^ iets
—geetachtig , (-er, -st.) h. v. ligt verZij dorst het mij niet verger?. Wet vergt hij
getende : Nooit hebben wij vergeetachter
van u ? ---ink; vr.
meid gehad. —geetachtigheid , yr.
--geetal m. eft) y r. (des -s, mrv. -ten,) Vergenoegd (-er , -st,) b y . eti bw. tevreden , gertoegen ondervindend en toonend :
die alles vergeet of hoogst yergeetachtig is:
Er vergenoegd uittlen. Hij is vergenoegd
Ge zijt een reyte vergeetal. —boek o.
met hetge lie hij bezit.—genoegdheid,
fig. als : In 't vergeetboek raken , vergeten
yr. —genoegen , h. w. bevredigen, teworden. —geetster, vr. (mrv. -s,) die
vreden stellen : Dat vergenoegt hem niet. *vergeet. geetvloed na. in de fabell.
(rich) , w. w. tevreden zijn : Vergenoeg u
in de benedenwereld eene rivier , welke demet dit weinige. *-, o. (des -s,) genoegend
genen , die er over worden gevoerd , alles
—genoeging , vr. -genoegzaam,
deed vergeten, mat voor dies tijd had plaats
(-zanier, -st,) bv. ligt te vergeuoegen of te
gehad Lethe. —gefelijk (-er, -st.)
bevredigen : Een vergenoegzame man, acrd.
by . voor vergeving vat Naar : Geene vergefe—genoegzaa,mheid y r. —getel,
lijke overtreding. /file overtredingen zijn
—getelachtig, zie Vergeeta,ch.
niet even vergefelijk. "-, vergevensgezind :
tig. —getelheid,vr. vergeetacbtigheid,
Een, Christen betaamt het , vergefelijk te
ophouden van al le aandenken : In very etel ^ ezen. —gelelijkheid , yr. —gekheidbedoleen. De stroom der vergetelheid
ken o. w. met Z. fig. verzot worden of
de vergeetvloed. —getelijlk enz. zie
yerlieven (op) : Ilij vergekie op die deren.
Vergetel enz. —geten ongel. b. w.
--Belden ongel. b. w. met geld betalen;
(ik vergat , vergeten.) nit zijn geheugert
dech schier enkel fig. heloonen: Ik kan unimverliezen Bekediginyen worden niet liyt
mer vergelden, wat ye vow rnij gedaan hebt.
vergeten. 1k had het bijna vergeten. Meet
—gelder rn. (des -s, tare. -s.) —gelmoet vergeven en vergeten.*-, laten liggen,
ding , yr.
geldster , yr. (mrv. -s.)
achteriaten: lk heb mijn' stokbij u vergeten.
—geleek
verl. tijd van vergelijken.
uitlatert : lk had die bijzonderheden in
—geleken , verl. dw. van vergelijken.
mien' brief vergeten. niet in waarde hougelen , 0. w. met Z. , gees worden :
den : Zich zelven vergeten, tellers eigett
het linnen zal dear vergeten. ik,o.
belang of pligt bandelen. Hoe kondet gij u
ides -s, mrv. -en,) overeenkomst of verdrag
zoo vergeten ? Hid vergat zich zoo zeer ,
ter wegnerning of voorkoming van geschil len :
dat hij Naar een' slay toebracht. verEindelijk kwant men tot een vergelijk.
keret) : Ik heb het rekenen geheel vergeten.
Sprw. Een mager vergelijk is beter den een
De juistheid der nit drnkking Lets vergeten
vet proces.—gelijketillti, b y . dat vergezijn, (icts vergeten hebben ,) wordt door de
leken kan worden : Het is daarrnede niet
beste taalkundigen op goede gronden afp,evergelijkelijk , daarmede niet te vergelijken.
keurd.
by. die vergeten is of wordt: Als een
--gelijken , ongel. b. w. twee of meer
vergeten burger levee. —getenheid, yr.
dingy!' naast elkander bescboumen , orn te,
vergetelheid. —getenis vr, veroud. verontdekken , in hoe verre zij al of niet samen
-s,)
geter , in. (des -s,
getelheid.
overeen komen , al of niet aan elkander gelijdie vergeet. geven , ongel. b. w. aart
ken : Twee handschriften of Twee personen
eett' ander' geven Wie heeft dat ambt te
met elkander vergelijken, eeniger mate
vergeven ? Is die post reeds vergeven ? Hare
gelijk stollen : Bij Wien zal ik hem vergelijhand is alreede vergeven. De Koning nee ft
ken ? "- (zich), w. w., als: Zich met iemand
die predikantsplaats te vergeven. ververgelijken. *-, meinig gebrnikelijk , tot
keerd geven Gij hebt de kaart vergeven
eon vergelijk komen : Zij hebben zich onderfig. De knurl of Bet spel is vergeven, de zaak
ling very eleken.
, yr. het
is verbrod. *-, sores ook , saloon om de
v ergelij ken : Eerie Vergelij king maken. Bq
dubbeizinnigheid niet aan te raden, overgeven ,
(wijze van) vergelijking. vergelijking
nog eens geven : Ge moet de kaart vergeven.
met of van lets, terwijI men de gelij kbeid of
*-, iemand jets derwijze ten goede 'louden ,
ungelijkheid daarvan beschouwt. Zij komt
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dat men hem daarom niet straft , vervolgt of
haat : 'lupine zonden werden hun vergeven.
trergeef ons onze schulden gelijk ook wij
vergeven onzen schuldenaren.*-, ten goede
honden. niet euvel duiden : Vergeef mij ik
kende haar niet.*-,door vergif in levensgevaar
brengen of zelfs dooden : Reattcarmd vergaf
zijte zwager met nicotine. by. en bw,
gemeenz. groot , zeer : Die vergeven schurk.
Zij heeft ons vergeven bedrogen. —gevensgezind , (-er, -st,) b y . geneigd
om te vergeven of vergiffenis te schenken :
Eene moeder is over 't algemeenvergerensgezinder otntrent hare kinderen dart een
vader. —gevensgezindheid, yr.
—gever, m. — geeing , y r. bet vergeven : Bij God is vergeving. —gewissen,
b. w. verzckeren : lemand ran iets vergewissen. —gezellen , b. w. verzellen.
—gezeller, m. (des -s, mrv. -s.)
, yr. —gezelster yr. (nary.
-s.) _gezelsehappen, b, w. verzellen. —gezelzehapping , yr.
ten, ongel, b. w. overgieten, anders gieten:
Dit geschut zal vergoten women. *-, gie
iende doen wegvloeijen : De tuinnian heeft
rerscheidene ernrners water op de Voemen
vergoten ; fig. Tranen vergieten , storten.
Bloed vergieten, bloed (ken stroomen.
vr.
----gieter 9 vr.
toter , y r. —giettest, yr. een keukengereedsehap met gaatjes , waarvan men zich
bedient, om iets te laten uitlekken , doorslag.
zie Vergift. —gifboom
enz., zie Vergiftboom , enz. —gienis , vr. (mrv. -sen.) vergevityp van misdrijven : Vergiffenis krijgen, sehenken. rergifenis van zonden. — gift, o (des -s. mrv.
-en,) eene stof,, die , wanneer zij in het bloed
van een leveed wezen overgaat meestal den
Bond ten gevolge heeft : Vergerfs beproefde
Mithridates allerlei vergiften , om zich het
leven te benemen. —boom, m. in Virginie
en Canada een boom die e!_m doodelijk
vergift bevat. —giften, zie Vergiftigen. --giftig (-er, -st,) bv. met vergift
bebebd : Vergi/tige planten , dieren ; hg.
bits en gevaarlijk : Zij heeft eene vergiftige
tong in den mond. —giftagen , h. w.
vergiftig maken Rene spijs verg;ftigen.
Vergt:ftigde dranken , pillen. —giftiger,
m. (des mrv. -s.) yr.
—giitiging, yr. (nirv. - en.) —giftigster , yr. (mrv. -s.) —giftmenger,
m. vergiftiger. giftmenging yr.
—giftmengster, y r. vergiltigster.
—ging verl. tij d van vergaan. —gissen
zich), . vv. zich al gissende bedrogen : 1 k
verg ate mij in de berekening,in den persoon;
fig. Hij heeft zich leelijk vergist, een' zeer
verkeerden stag gedaan. —gissing , yr.
(mrv. -en,) bet vergissen : Zijne vergissing
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is hem niet kwalijk te nemen. Ihj maakte
zich gedurig aan vergissingen schuldig,
en werd daarom weggezonden. —glaassel, o. (des -s. mrv. -s,) datgene uaarmede
aardewerk enz. verglaasd worst of is : Het
very laassel .springt er door de vorst af.
—glazen h. w. in glas veranderen : Wat
kart door vuur warden verglaasd? met
eene p;lasachtige korst of met verglaassel
overtrekken : Perglausd aardewerk. - glazer, in. (des -s, tare. -s.) —glazing,
yr. —gleden vent. dw, van verglijden.
—gleed, verl. tijd van verglijden.—g-lijden,ongel.o.w met Z.,van de plaats glijden:
Bet boek is een weinig.vergleden. b. W.
met glijden doorbrengen of verliezen : Zult
gij al 1t11P tijd op dat ijs verglijden ?
—glimmen ongel. o. w. met Z., glintmende vergaan : Die kool is verglommen.
—glimpen,b. w. een' vaischen schijn aan
iets geven en daardoor onkenbaar maken ,
loch weinig of Met in gebrnik, - gloeijen,
b. w. op nieuw gloeijen. *-, o. w. met Z.,
gloeijende vergaan : De kool zal vergloeijen.
—glom , verl. tijd van verglimmen.
—glommen verl. dw. van verglimmen.
—goal en b. w. tot den rang eener
gndheid verheffen : Men verhaalde , dat
Romulus na zijn' dood vergood en ten
kernel opgevaren was ; fig. met den hoogst
mogelijken lot' vereeren : Hij werd kernelhong terheven , ja vergood. — goding , vr. —goeden, b. w. door
sehadeloossteliing weder goed maken : Die
schade zal ra vergoed worden. - goeding,
vr. bet vergoeden ; hetgene tot veygoeding
dient : De vergoeding , die zij ontving , was
verre van ruitn. —goellijken, h. w.
goélijk maken , een voorkornen van goedheid
aan iets geven : Dat laat zich niet vergodlijken. —go/elk-piing, y r. —gookjen
b. w. van zijne plaats poijen : De maid vergooit het ieder oogenblik.*-,derwijze gooijen,
dat bet zoek raakt : De kinderen zullen het
vergooid helthen.*-, weggooijen, wegsmijten.
Sprw. Men moet geene oude schoenen seeyooijen , eer men nieuwe heeft, zie
Schoen. door het gooijen met dobbeistencil verloten verdobbefen : Er zal een
Os vergooid worden. *-(zich). verwaarloozen
of door sivebt gedrag benadeelen. gooljing , yr. —goot verl. tijd van vergieten.
—goten, verl. d vv. vergieten. - gramd,
(-er. -st,) bv. gram , toornig , boos.
—gramdheid yr. —grammen ,
b. sr, gram of toornig 'maken : Die woorden vergramden hem nog meer. (zich),
w. w. gram of toornig worden: IIij vergramde
zich tegen haar over haar gedrag.
—gramming, yr. ----grazes, b. w.
op ander Bras brengen : Ik wil die koeijen
ecns vergrazen. - green, yea. tijd van ver-
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grijnen. —greep , 'Jed. tijd vergrijpen.
--grenen, verl. dw. van vergrijpen.
—grepen, veil. dw. van vergrijpen.
—grijnen(zieb), gel. en ong el. w. we
zich al grijuende in zijne gezondheid , enz.
benadeelen : Dat kind vergrijnt zich.
..—grijp o. misslag , gering misdrijf Dat
veryrijp werd hem ligt vergeven. —grijpen , ongel, b. w. anders grijpen Ik vergreep de bijl. door grijpen benadeelen ,
bezeeren of verstuiken : Zijne handen vergrijpen ; fig. Zijne handen aan iets veryrijpen, zich orntrent iemand te buiten Raw,. *(zich) , w. w. zijne handen vergriken ; fig.
zich te butter] gaan Veryrijp u niet aan
een: anders yoed, rnaak u daarvan niet
meester. Pas op , Jonyen , dat ik niij niet
aan u vergrijpe , dat ik a geen feed doe , u
mishandele. —grijping, yr. vcrgrijp.
—grijzen , o. w. met Z„ grijs of grijzer
worden. —grinamen, o. w. met Z.,
grimrnig of toornig worden : Op of Teyen
ievnand vergriminen. -7-groeijen, o. w.
met Z., onder het groeijen verdwijuen Dat
zal welvergroetjen.*-, krorn groeijen : Ziet
ye wel , hoe dat kind vergroeit 7 —groeijing, vr. —grooten , b. w, grooter
maken : Men vergroot een , tuin een huffs
een plein, een' stal, een gebied , zijne
mew; fig. grooter voorstellen , overdriven Ons verlies werd door den vijand
niet weinig vergroot. Eene misdaad veryrooten. —grootend 9 by. dat vergroot:
Een vergrootende bril, een brit, make de
voorwerpen vergroot voorstelt. in de
spraakk. : De vergrootende trap (der bijvoegelijke naatnwoorden en der bijwoorden)
stelt de hoedanigheden van voorwerpen
een' hoogeren graad voor, dan die van een of
meet andere. —grooter , m. (des -s, mrv.
-s.) —grootglas, o. glas, hetwelk de
voorwerpen vergroot , die er door beschouwd
worden: Voor de uilvinding der veryrootglazen ; fig. lentands yebreken door een
vergroot,o,las beschouwen, d. grooter
voorstellen , dan ze werkelijk zijn. —grooting, yr. het vergrooten : Gij spreektbij
vergrooting. gij vergroot. —groven , b.
w. grover maker' ; lig. grover doen schijnen:
Deze bril zal dat fii ne schrift aanmerkelijk
vergroven. —growing, yr. -gruizen 9
b. w tot gruis maker). —gruizing, yr.
—gnizen, b. w. met alle teekenen van
verachting beschimpeu en smadert: Ilij zag
zich beschimpt , yesmaad en verguisd.
—guizing, yr. o. (des -s.)
verguld werk , vergulde waren. -gulden ,
b. w. met een dun bekleedsel van good (of
van iets, dat naar p,oud gelijkt) overtrekken :
Eenboek op sneevergulden. Verguld zilrer.
Bet is op sommige plaatsen verboden ,
St.-Nicolaasgoed te veryulden. Pillen

vergulden ; fig. De pil vergulden, het
onaangename, dat men zeggen of doen moet,
op eene minder onaangename wijze zeggen of
doen. Vergulde woorden , opgesmukte of
fraaije woordert. Met jets verguld zijn, d. i.
grootehjks in zike schik zijn. als goud
doen schitterett : De zon veryuldt de toppen
der bergen.«De boterbloem veryuldt de wei.»
*-, bij hoedemak., als Een' hoed rergulden,
kern met eene laag beverhaar bedekken.
—guider, rn. (des -s, mrv. -s,) die
verguldt. —guiding, yr. —guldkas,
yr. kas met vergulde voorwerpen. — guldines, o. mes , waarvan zich vergulders
bedietten. —guldpenseel o. penseel,
waarmede het verguldsel of het bladgoud
opgedragen en uitgestreken wordt. -guldsel, o. (des -s ) het &ine good , waarmede
jets overt rokken is. —guldster, yr..(mrv.
-s.) —gunnen , b. w. nit guost verleenen :
Ilij vergunde den toegany. Vergun mij,
datbik u r an tijd tot tgjd sehrijve.
yr. (acre. -en,) het vergunnen het
vergunde , voorregt. —haal, o. (des -s,
mrv. -aleii ,) herstel van krachten : De zieke
kan tot yeen verhaal komen. *-, herstel van
geledene verliezen : Er is yeen verhaal op
hem , men kan door hen; niet schadeloos
gesteld worden. Men heeft geen verhaalop
hem; men kan zich niet op hem verhalen.
berigt opgave, yerslag: Indien men het
verhaal van den voerman gelooven may,
heeft de eonducteur yeene schuld. vertelling: Leerzame en stichtelijke verhalen.
—haaister , yr. die verhaalt, -haaltje , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
verhaal. —haaltrant m. wijze , waarop
jets verhaald wordt. —haasten , b. w,
err doen plaats hebben of met grooter snelheid bespoedigen : Iemands dood verhuasten.
Zijne sehreden verhaasten. Met verhaasten
tred. *-(zich), w. w. te veel haast rnaken,
zich overhaasten : Doe uw werk met verdrag,
en verhaast u niet. —haasting vr.
bespoediging. abbezakken , b. w.
gemeenz. overbluffen. —haken , b. w.
anders baken Verhaak uw jak. —haking , vr. —hakkelen b. w. fig.
onthutsen , van zijn stuk brengen , doelr
weinig of niet in gebruik. —hakken , b.
w. anders hakken : Een' hak verhakken, d,
i. hem herhalen.*-, al hakkende verbruiken:
Is al dat hoot reeds verhakt verkeerd
hakken : Gij verhatt al het vleesch. "-,
door het omhakken van boomer versperren
Eel,' we y of Een' toegany verhakken. *(zich) w. W. verkeerd hakken Ik heb mij
terhakt. —hakking, yr. (ntrv. -en,)
het verhakken ; omvergehakte boomer,,
waarmede men een' weg of een' toegang verspert : Wij vonden ondoordringbare verhak,
kingen langs den oever. -hakstukken,
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w. eigenl, van nieuwe hakstukken voorzien , veelal verachterlappen ; fig. verstellen,
dock weinig of niet in gehrnik ; gemeenz.
verhandelen, verrigten: Wat is hier te
verhakstakken? Wat hebt gij met elkander
te verhakstukken? —halen , w. van
zijne plaats hales : Verhaal het een
op nieuw haler: Zija , adem verhalen.
Zijne krachten verhalen, hersteller'.
zal de schade op heat
vergoed krijgen
verhalen . door hem later vergoeden ; fig.
Ik zal't op a verhalen, ik zal rnij daarom trent aan a wenden , gij zult er voor opdraaien. *-, herigten, mededeelen , vertellen :
Wie heeft u dat verhaald? *-(zich) , w. w.
zich eenige rust geven ; zijne krachten
herstellen ; fig. Zich op ierrtand of Lets
verhalen, zich door iemand of iets schadeloos
later) stellen. --haler, verteller.
—haling, yr. —halvezolen , b.
w. van nieuwe halve zolen voorzien : Die
schoenen moeten verhalvezoold worden.
—handelaar, m. die eene verhandeling
houdt.—handelen , h. w. tot onderwerp van een geschrift of gesprek maken,
over (lets) handelen : Uzt hetgerte wij gisteren verhandeld hebben . is ntij gebleken,
dat het plan onuitvoerbaar is. *-, het in
handel en wandel eons worden omtrent den
prijs, waarvoor men een' ander , jets
wil overlaten of afstaan: /Ian Wien
hebt ge de wol verhandeld? —ing,
y r. (mrv. -en,) het verhandelen : Bij de verhandeling van die waren. *-, een opstel of
rede , waarin lets behandeld wordt : De inhoud zijner verhandeling was hoogst belaagrijk. Wie houdt of heeft de verhandeling ? Alle beoordeeiaars wezen aan die verhandeling het gouden eermetaal toe. -han-

j

delingschrijver, m. --Banger,

Werh
der worden : In de boosheid verharden:
—hardheid, y r. —hi and , yr.
(mrv. -en,) het verharden verharde plaats :
Zij heeft eene verharding in de Wang; fig.
verstoktheida —hardzeilen, zie Verzeilen. --haren, o. w. met Z. , zijn
haar verliezen en ander krijgen : De hond
verltaart. —haring, y r. —harsen,
0. w. met Z, , tot hors worden. -horsing,
yr. —hechten, b. w. anders hechteir.
—heelster, y r. die verheelt. —heerder, in. (des -s, tore, -s,) die verheert.
--heeren, b. w. vermeesteren te order
bren , ;en , verwoesten. —heergewaden , b. w. , als: Eel' Teen verheergewaden,
een' leenheer huldigen, —heering, vr.
—heerlijken, b. w. tot heerlijkheid
verheffen , beroemd maken : In Item werd
Hippocrates verh,erlijkt. vereeren , roe.
men : God rerheerlijken ; fig. Met lets rerheerlijkt ( verguld ) zijn. —heerlij
%T. —heerschen , b. w. terbeeren. —helfen, ongel. b. w. opheffen,
doen rijzen Hij verhief zijne stem; fig.

Zijit hand tot God verheffen. Zijne oogen
ten Hemel verheffen , hemelwaarts rigten.
*-, tot hoogeren rang brengen : Tot den
adelstand verheffen. De procureurszoon
Bernadotte werd tot Koning , tot den
troon verheven. Iemand tot de hoogste
waardigheden verheffen. Eene heerlijkheid
tot een graafschap verheffen; in scherts :
Die man werd reeds vroeg tot toren? y achter verheven. *-, roemen , prijzen :
fernand hernelhoog verheffen , grootelijks

roemen. (zich), w.w.ornhoog stijgen, rijzen:
De luehtbol verhie f zich al meer en sneer.
zich hovel ' jets vertoonen : Op den ring
verheft zich eene Venus.*-. opstijgen, reiken:
De bergen verheffen zich hoog in de luck&
De zee rerheit zich ; fig.
hart rerheft
zich hemeltvaarts.
zich met hoogrnoed
en waan vervullen: Hun hart verhejt zich.
Verhej a zoo niet! *-, zich roemen :
moet ra zelven zoo niet verheffen.
werkzaarnheid of kracht toenemen : De wind,
Het oproer,, De koorts verheft zich. o.
w. met Z. , van de koorts , toenernen , beviger worden :.De koorts begint te verheffen.
--liefang, y r. (mrv. -en.)

ongel. b. w. anders hangen : V.erhang diem
spiegel ; fig. De hekken zijn verhangen,
de zaken zijn veranderd , er zijn andere
maatregelen genornen. *- (zich), w. w. zijn
leven door ophanging eindigen heeft
zich aan een' boom verhangen ; fig. Zich
aan Lets verhangen , zich te veel aan lets
overgeven. Zich in Judas' strop verhangen,
zich door vuige haatzucht ongelukkig waken.
--hanging yr. —hanseten b. w.
verstelleir , oplappen : °ark kleeren verhan- Verheid , yr. verwijdering , groote afstand.
selen. *-, verkwantselen , verronselen : Hebt Verhelderen , b. w. helderder maker, :
Dat wassehen moet de glazen aaninerkelijk
gij uw paard al weer verhanseld ? -hanverhelderen. *a, o. w. met Z. , helderder
seling, vr. —hanzen, o. w. met
H , buiten gebruik , hij bet intreden in
worden : De lucht begin! te verhelderen.
—heldering y r. —helen , b. w.
_y en genootschap can' grooten ticker ledigen.
verbergen , door zwijgen verborgen !louden :
—hard, zie Verstokt.
Zij verheelt nooit Lets voor hoar' man.
draven zie Verdraven. —har—heler m. —heling, y r. —helAlen , b. w. hard of harder waken : LIzer
pen, ongel. b. w. door mine p ulp in een'
wordt door vuur verhard ; fig. voor aandoebeteren toestand hreitgen fk trachtte het te
ping of berouw ongevoelig maken : Iemands
verhelpen , dock vruchteloos. * eenig kwaad
0, w. met Z., fig.
'tart verharden.
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door zijne huip wegnemen : gebreken
van den ouderdont later zich diet rerhelpen.
—helping , yr. —henteld, by, van
een' lieme;sclien Gard : Verhernelde oogen.
—hemelte, o, (des -s, atm -n„) geweif
van den mond , gehemelte : De tong theft
mij aan '1 verhemelte. hemel van een
leclekant , een' troon , cent! koets , enz.
—heinelteletter , yr. letter bij welker
nitspraak bet verhernelte mede werkzaam
is. —Itengen , b. w. veroorloven ,
vergunnen —hennekleeden , w.
bet doodskleed aantrekken , zie Mennekleed. — hengd, (-er, -st„) by. verb h jd. bldde. —hettgdheid , yr. -lieu.g,1=n, b. w. verblijden , vrolijk maken : Die
tiping verheugde mijne moeder. *- (zich) ,
w. w. zich verblijden : Zich over lets verheuyen. —heugend , (-er, -st.) b y . heugetijk , blijde , verblijdend. —heuging ,
yr. het verheugen ; fig. gemeenz. : Eene
verheuging hebben , ligten roes hebben.
--beveling, yr. luchtverheveling , al
wat zich in den dampkring bevindt. —heven verl. dw. van verhefren. (-er, -st.)
by. dat boven de oppervlakte van jets nithomt : Verheven week, b.v. van goudsmeden,
beeldhotivvers , enz. Half verheven beeldwerk „ bas-relief. *-, hoog : Een verheven
gestoelte ; fig. hoogzwevend
Verhevene
bespiegelingen. Verhevene gedachten.
dat zich boven bet gewone verlieft : Eene
verhevene :lel. De verheven stijl. Verhevene uitdrukkingen.*-, bw. in een verheven'
spreektrant. —hevenheid yr. (mrv.
.-Iteden,) het verheven zijn ; hoogte ;zwelling.
—hief verl. tijd van verbeffen.-hield,
veil. tijd van verhoeden. —hieuw, verl.
tijd van verhonwen. —hinderaar in.
(des -s, mrv. -s.) die verhindert. —Moderen , b. w. door hindernissen tegenhouden
of beletten : Tracht de ultroering van dat
plan te verhinderen. lk werd verhinderd te
homen. —hindering, yr. (mmr.-en,) bet
verhinderen; biliderpaal , beletsel. -king,
veil. tijd van verhangen. —hit , (-ter, -st,)
b y . beet gemaakt of geworden : Een verhit
ligchaam. iStel uw verhitte ligchaant aan
Beene koude bloot ; fig. door hartstogten
ontvlamd, opgewonden: Eene verhitte verbeeldingskracht. batten , b. w. beet
maken: De zon verhit de lucht. De win
heeft haar r erhit,haar bloed verhit.*-(zich),
W. w door overmatige ahitte nadeel awl 'Lytle
gezondheid lijden : De knaap heeft zich
verhit. —hitting , yr. —hoeden , b.
vv. door hoede en toezist voorkomen , beletten : .14j dacht het te verhoeden. Een ongeluk verhoeden. Dat verhoede God ! —hoeding , yr. —hoeren , b. w. door hoererij
verkwisteu of verliezen : Hij heeft zijn geld
en vijne gezondheid verhoerd. —Itoere-

'firer!"
ren, zie Verhoer .m". —Itoetelen,
b. w. verbroddeleti , verktmeijen: Hij verhoetelt
, wat in ztjne handers komt.
—holen, (-er. 'Al..) b y . verborgen , bedekt : Nets blIj ft voor one verholen. -Itolenheid , yr. —hongeren , b. w.
door honger benaatmen. o. w. met Z
ergen honger lijden of door honger omkomen : Hij laat zijne kinders verhongercn.
—hongering , y r. —hoogen, b. w.
hooger maken: Men verhoort een' muur,
een' dijk , een' weg ; fig. in eer en matt
doen klimmen : Vie zich vernedert, zol
verhoogd worden.*-, roemen , loven , prijzen;
vermeerderen , vergrooten : Den prijs ver
hoogen. ---hooger, m. (des -s, mrv. -s.)
—hooging, yr. (rnrv. -en,) het verhoogen ; hetgene verhoogt, verhoogsel.-hoogset, o. hetgene verhoogt. --boogster,
yr. (rnrv. -s.) —hoogstuk o. stuk ter
verhooging. —hooljen , b. w. als hooi
keeren en spreiden. —boor, o (des ,s,
mrv. -en,) het verhooren, inzonderh. van
beschuldigers, besehuldigden en getuigen :
In het verhoor zijn, verboord worden. Bij
het eerste verhoor bekende hij alles.
—hoorder , m. die verhoort: Verhoorder van getuigen. De verhoorder onzer
gebeden.—hooren, b. w. p;unstigaanhooren : Verhoor mijne bede. *-, ondervragen
om de waarheid te vernemen : Men verhoort
de getuigen. -(zich), w. w. verkeerd hoorer::
Ik had mij verboord. —booring vr.
—hoorster, yr. —hoovaardigen,
b. w. hoovaardig maken : Zijn plotselinge
rijkdom verhoovaarcligt hem. *-(zich), w.
w. hoovaardig worden of zijn : Zich op lets
verhoovaardigen. —hoovaardlging
yr. —hopen , b. w. met hoop te gemoet
zien , weinig gebruikelijk. clan in onverhoopt.
—houden, onreg. b. w. weérhouden ,
doch weittig in gebruik. '-(zich), w. w. zich
!louden Te dies opzigte verhoud ik mij aan
eerie zekere verhouding hebben: De
hoogte verhoudt zich tot de breedte als twee
tot een. --hooding , y r. (mrv. -en,) het
verhouden; betrekking, evenredigheid,
proportie. —honwen , angel. b. w.
verbakken. *-(zich), w. w. verkeerd liouvven.
—huisdag, m. dig, waarop men %erhuist.—huistijd m. tijd van verbuizen.
—huizen o. w. met Z., van huis veranderen, een ander huis betrekken: W anneer
verhuist gii? Spew. Verhuizen host bedstroo , verlinizen is altijd kostbaar ; fig. zijt,
verbluf veriaten Wij zullen hem eerlang
doen verhuizen. Zouden er nog menschen
zijn, die gelooven, dat de zielen uit het
eerie ligchaanz in het andere verhuizen? -,
sterven. —huizing yr. (mrv, -en.)
—huren , b. w. tegeri huur afstaan, in
huur geven : Hebt gij uw Fruit reeds ver=
128
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huurd 7 Vrouw B. heeft hare dochter bij
den molenaar verhaurd.*-(zich), w. w. zich
voor een bcdongcn loon tot de diensten van
knecht, meid , enz. verbinden : Zich can o f
bij ienzand verhuren. —haring, yr.
—hutselen, b. w. al hutselende van
zijne plaats brengen. 'murder, m.
—huurkantoor, o kantoor,, waar
kneel ' ts , meiden , enz. verhuurd worden,
geweerdijk linear- en verhuurkantoor geheeten. —huurster, y r. —huurtijd,
tn. —hawelijken , b. w. uithuwen
Bloch weinig in gebritik ; fig. ten naauwste
vereenigen. —husvelijking , vr. —ijdelen b. w. ijdel maken, doen
ken: remands plannen verijdelen; fig. te
!cur stellen, —ijdeling , yr. —jaagster vr. —jaardag, rn. dag, waarop
iemand oriels ‘ erjaart: Wij vieren morgen
den veertigsten verjaardag van mijn' oom.
—jaardiebt gedicht ter verjaring
van iemand of jets. —jaarfeest o.
—jaarmaal o. —jagen , gel. en
ongel. b. w. van zijne plaats jagen : Zij
werden oreral verjaagd. —ja,ger, m.
—jaging, NT. —jaren , b. w. iemand
met het beleven Y.111 zijn' geboortedag geluk
wenseben : Wij gaan neef K. verjaren.
0. w. met Z. jarig worden : Wanneer
req. aart owe zuster ? ; fig. dcrwijze veranderen , dat cc geen rest of verhaal ineer
op is Sommi ge schulden verjaren binnen
een' korien tijd andere nooit. —jaring,
vr. het verjaren Reyt van verj aring. —ja-

ringsfeest,o.-jaringsgeschenk,
0. —jassen , b. w. met jassen doorbrengen of verspillen : Hij verjast zijn' tigd ,
zij n geld. —jokken h. w. in sommige
streken , als Iemand red okken , d. i. hem
irit scherts rnisleiden. —jongen , b. w.
jonger maken ()Moen schijnen : De lente -verjongt het gelaat des aardrifks. Dal kleed
verjongt hear merkelijk. " o. w. met Z.,
jonger worden of Joel ' schilncu:11ij verjongt
idle dayen. —jonging , vr. bet verj ongen ; fig. De bron der verionying, eerie
tabelachtige bron , aan walker water de
kracht word toegeschreven , ()in oude liedcn
weder jong tc maken. —kaarden , b.
sv. van het begin tot bet einde kaarden: Hebt
ge al die wolverkaard ? *-, op nieuw kaarden: De tool moet verkaard worden -hearten , b. w. met kaarten doorbrengen : Hij
verkaart tijd , zijn geld. —habbele'', b. w. afkabbelen , uitkabbelen.
—ig abbeling, y r. —kakelen, b. w.
kakelende bekend maken : De hen verkakelt
steeds, dat :ij een ei heeft gelegd ;
fig. pverkakelen , verklappen : Wie heelt
(tat weer verkakeld * al kiikelende verute tijd daar weer aan de
spilien Staat
pomp te verkakelen ? *- (zicli), w. w, te
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veel kakelen ; overkakelen wat onbekend
moet blijven. —kalefateren , b. w.
door kalefateren in cern' anderen toestand
brengen : Een schip latenverkalefateren.*-,
aan bet kalefateren te koste leggen :
verkalelatert inner geld , dan het schip
waard is. —kalken, b. w. in kalk veranderen : De scheikundiyen weten vele din yen
te verkalken.*--, o. w. met Z., in kalk over-

gaan. —halking , yr. —kallen, 1).
w. of kallende mededeelen : Ztj heel t het
weer aan hare moeder verkalt. *-, kallende
doorbrengen : De meid verkalt met de buren
een groot yedeelte van den morgen.*- (zich),
te veel kal —kammen , b. w. anders
of op meow kammen : Verkam miju haar
van achteeen een geheel en al
kaminen : Is die tool reeds verkarnd ? ka,nkeren, 0, w. met Z., door kanker vert eerd
worden. —krankering, vr.—kappen,
zie Verhakken. —happen , b. w.
anders of op nieuw kappen: Zij liet zieli
door Bonwmeester verkappen. *-(zich), w .w,
zich zelve anders kappen. —kapping ,
vr. —karnen, b. w karnend doorbrengen. —kassen, b. w. antlers kassen : Die
steenenmoeten verkast worden.*-, o. w. met,
Z., gemeenz. verhuizen , vertrekken: remand
doen verkassen. —kavelen , b. w. nog
cells kavelen ; fig. op het spel zetten , wages.
—kaveling , y r. —keek vent. tijd
van verkijken. —keer o. (des -s,) ,orngang : In het dagetijksche verkeer. Zij
heliben weiniy verkeer met de buren.

—keerbord, o. fiord, waarop men zieti
met het verkeerspel vermaakt. keerd
(-er, -st.) by. en bw. het tegengests de van
edit joist, refi t, bedoeld , onjuist oriregt:
De verkeerde zijde. Het school hear in de
verkeerde -keel. De verkeerde wereld, d.

wereld , welke aies
l verkeerd toegaat ,
waar de blinde den ziende leidt. Ben verkeerd antwoord seven. Len rerkeerd gevoelen. 'Verkeerdc propoosten. Gij hebt ^ ij de
verkeerde handschoenen gegeven ; fig. Yerkeerdantwoord spelen, d. .verkeerd antoord seven. Het rerkeerde einde. Sprw.
Hoe yeleerder, hoe verkeerder. *-, nairig,
dwars: De knaap is altijd even verkeerd.

*-, oncleugend. bw. strijdig met het
oogmerk , met de bedoeling of de bestemming: De kousen verkeerd aantrekken. Gij zijt verkeerd, op de onregte
plaats. Verkeerd hooren , mishooreu.
Verkeerd verstaan , zien, gaan , zoeken.
Eerie zaak verkeerd aanyrijpen , doeu ,
legyen. Verkeerd liggen , zitten , staan.

—keerdelijk , bw. —keerdheid,
yr. (mrv. het verkeerd zijn ; fig.
verkeerde hancleling : llij rnaakt zich dayelijks aan verkeerdheden schuldig. —keePen ,
w. antlers kcercn , veranderen ;
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De &rod ran zijne zuster verkeerde mijne
blijdschap in ronw. in eene andere, in
Gene onbchoorlijke rigting brengen : De orde
der natuur verkeeren ; fig. verdraaijen Het
reyt verkeeren.*-, o. w. met Z., veranderen ,
anders worden:De kans des oorlogs verkeert.
Sprw. Het kan verkeeren zei Brederoo.
* met H., omgaan , omgaiig hebben WIJ
kunnen met die lieden niet 'erkeeren. Met
trie verkeert bij te A. ? van bier : Over of
Naar een meisje verkeeren , bij een meisje
ij n hof maken. Zij verkeeren (vrijen)samen.
zijn verblijf houden, doch weinig gebruikelijk : a Ats zij in Galilea verkeerden. »
*-. rich gedragen of houden floe verkeert
bij onder zljn lijden , zijn verlies ?
zielt bevinden : Die lieden verkeerden teen in
omstandigheden , die allertreurigst roarer'.
Ire slavernij verkeeren. op het verkeerbord spelen.-- ing , yr. (inn). -en ) ) hat
verkeeren : De verkeering van het rest. De
verkeering der kans. Gedurende zijne
verkeering in deze stad. *-, verkeer,
omgang : Ilebt gij ooit verkeering met hem
yehad? Verkeering over of naar een meisje
waken , naar boar vrijen. vrijazje : Gedurende Intone verkeering. —keerspel
U. zeker spei , tiktak. —kegelen, b. w.
met kegelen doorbrengen : Hij verkegelt
zijn geld ,tijd.*-, ow lets kegelen : Er
wordt een zilveren horlogie verkegeld.
—keken, yen]. dw. van verkijken.
'Weaken enz., zie Varken enz.
Verkenbaa,r bv. dat men kan verkennen.
—kennen, b. w. in zijn' card of gesteldbeid opnemen , am er bekend nice te worden :
Men verkent een land , den vijand. —kenning, ‘r. —kenningsmiddelt, o.
kenningsteeken 0. - hernen,
zie Verkarnen. —kerven angel.
b. w. door kerven onbruili boar maken ; fig.
Bij heel-I het bij zijne zuster verkorren,
-.melt bane ongenoegen op den hats gehaald.
—Iketsen, b. w. ketsende doorbrengen :
Gtj rerketstuw' tied, de tonder is rockily
en wil ,een ruur vatten. —ketteren ,
b. w. fig. als een' ketter afschilderen: Zij
verketteren alien, die van hen in gevoelen
versehillen. —Ikeittering , vr. -ken, b. w. keuvelende doorbrengen :
Zij verkeuvelt haat , tijd. *-, kenvehende
mededeelen Mijne nicht heeft alles non
hare vriendin verkeuveld. —kielen, 1).
w. van eene andere kiel voorzien : Een sahib
Mien verkielen. —kiesbaar, bv. die
verkozen kan worden : Het lid A. is niet
weder verkiesbaar. —kiesbaarlieid ,
yr. —kiesdag m. (lag der verkiezing.
—kieselijk (-er, -s,) by. zie Verkiesbaar.
het kiesregt uitoefenend :
Een verkieselijk rijk.
% oorkeur verdienende : Ile vied het verkieselijkst , islet
z

uit te gauss. Wert licudt gij root het verkieselijkst ? —kiezen angel. b. w. kiezen ;'
tritkiezen , zijne keus op laten valien :
lemand tot koning , tot lid ran den road ,
lot lid van de tweede kamer tot roorzitter
verkiezen.
hegeeren , erlangen ,
enschen : Verkiest sij role eene trandeling te
doer ?
de voorkeur aan iemand of iets
geven hat boven het aangenatne
verkiezen. Hij verkoos de jongste dochter
boven hare oudere reel sehoonere zuster.

—kiezer,

—kiezing, vr.

bet verkiezen : Bij de verkiezing van
een tziewlv raadslid. *- , bijzondere gesteld
[said van dit of gene : Ile heb geene rerkiezin5. Handel daarin naar vertiezing, Haat.
welgevallen. Naar letters verkiezing ; fig.
Dat is mijne verkiezing, het s oorwerp miner
kens. De verkiezingen zijn a fgeloopen. '-.
in de godgeleerdheid , besluit van Cod, on'
daze en gene menseben bo%en andere te
behouden : De leer der verkiezing. —klezingsdag m. —kiezingsleer vr.
—Itiezingsmaall, 0. maaliijd bij gelegenheid eener verkiezing. —kiezingswerk, o. -kiezings yset 9 yr. wet op de
verkiezingen. kijken, ongel. b. w. aan
bet bekiiken van lets to koste leggen Ile
er een' gulden aan verkeken. Wat verlijkt
(verziet) gij er aan „dal ik het doe ?
kijkende doorbrengen of verliezen Ilij verkeek
zijn' tijd , zijn geld, de gelegenheid ; fig.
De laws verke ken , de gelegenheid is
voorbij. "-, (rich), w. w. verkeerd kijken :
Ile Iseb ?rj verkeken ; Zich aan lets verkijken, zich door hang of stark kijken naar lets
benadeelen , rich vergapen : Verkijk u niet
000 haw' weidschen opschik —kinderen, o w. met Z., weinig gebruikelijk
kindselt worden fiat denkbeeld wordt bete'
tritgedrukt door verkindschen , waarvan
verkindscht meer en mace in zwang komt.
-klaagster, vr. die verklaagt. -klaarbaar, by. your verkeering vatbaar , dat
rich moat verklareo.—klaarbaarheid.
yr. —klaarder m. (des -s, Tarr. -s.)
—klaarster, die veridaart. —Madden. 1). w. door kiadden bederven: De
jongen verkludt reel papier. Zij verkladt het
week van hoar' nreester. * -, door kladden
%erbruiken Ileeft bij aldien inlet reeds rerAlad?; fig. gerneenz. voor te lager, prijs verkoopen. — kiagen, b. w. amiklagen, besehnidigen : Zij t iny hens rerklagen. niet :co zee,.
van mishandelingen , als wel van ontronw.
, in. —hltaging, ‘1..
w. anders !dampen; klampende verbruiken Zijrz al die pinnen reeds
verklarnpt? sic Ittlainpen. —klappen , b. w. klappende aan den dag brengen
De langtong verklapt alles, verklapt zijne
makkers zijne medepligtigen.

-
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tichklappende verraden

verklappen zich
—klapping, yr. -klapster,
vr. —klaren, b. w. klaar maken, verhelderen : Bet gezigtverklaren. nitieggen :
Zijn yedrag laat zich mocijelijk verklaren.
bekend maken: Verhlaar ons nu. waarom
gij niet gekomen zijt.*-, min of meer plegtig
niten of bet nip,en : 1k verklaar u als man
ran Per, dat ik er niels van wee!. Onder
cede verklaren , eon' end op lets doen.
plegtig aanzeggen : Den oorlog verldaren,
• geregtelkjk uitspreken remand schuldiy,
onschuldig verklaren. *-(zich) , w.
verklaren to zijn : 1k verklaar er ma)*
voor , tegen. —Marina , yr. (wry.
en,) bet verklaren : Tot verklaring
van zijn gezegde fig. opheldering
ring: De vertlanny van's konings droomen.
• vermelding, °nave: Eene volledige en
(inidtlijke verklaring van het gebeurde yeten. *-, verzekering: Wilt ye, daarvan eene
verklaring ofieggen ? *-, aanzegging : _My
de verklariny van dien oorlog ontstelde het
volk. *-, voor het geregt : Al de yetuigen
legden de verklaring af,dat zij den beschuldigde steeds als een' allerbraafsten nun
Rekend hadden. geregtelijka nitspraak :
Door de verklaring van zidne onschuldiberd
eljn leed een weinig verzacht. —klanteren, b. klauterende doorbrengen.
—kleeden, b. w. anders kleeden : Verkleed het kind. *-, door klecding vermom
deck.:
men, loch schier enkel in 't
drong , als Boer verkleed , de woniny
van den minister binnen. Ben verkleede
spice. tan kleeding te koste irv,gen :
Zult ye dan alles verkleeden, wat ge bezit ?
* (Lich), w. w. andere kleeren aaudoen :
Ik zai mij even verkleeden.*-, zich yermomavonds uityaat , yenmen: Wanneer
kleedt hij zich in een' turfdrager. e
yr. (mrv. -en .) bet verkieeden ;
fig. verrnorruning: Hij bediende zich van
onderseheidene rerkleedingen, — kieerd,
by. door genegenheid ver bonden: 7,1j is grootelijks grin hem verkleefd. bout zich
?neer aan Trankrijk dan yarn zijn vaderland
verkleefd. —kleefditeid , yr.
, b. w. kleiner maken
Eene break verkleinen. Drie veertiende halt
niet rerkleind warden. Vier twaalfde loot
zich verkleinen met vier en wordt een derde.
Men kan eene figuur, een plan erne
schilderV verkleinen.*-, kieiner yoortste!len
of doen schijnen : Een verkleinende bril ;
iii err, aanzien , roem, enz. geringer voorstellen Ge moet dien man geenszins verkleinen. —kleineren enz. zie
ren, enz. kleinglas, o. glas hetwelk
de voorwerpen minder groat doer schijnen ,
dan ze vezenlijk zijn. —ling, sr. (mrv.
-en.) —hleinwoord o, wooed , het-

—ding ,

Perk
welk jets verkleind voorsfelt, : De verkieinwoorden eindigen thans voor het grootste
gedeelte opje, schoon ken en lijn niet geheel
zijn verbannen. Geene taal heeft welligt
r verkleinwoorden dan de lVederlandsche.
—klenmdkeid, yr. verstijklheid van
koude. o. w. met Z., stiff van
koude worden :1k verkleum Kier. Zij verkleumt van koude. Zij was geheel verkleumd.--kleuming,vr.--Ideuren,
b. w. antlers Venreli eerie andere kleur doen
aannernen. *-, o. w. met Z.. van Hem veranderen Zij verkleurde bij die woorden.
—kleuring vr. —klikken, b. w.
beimelijk verklappen : De smokkelaars
warden verklikt. Zij verkliht alles, wat zij
te weten komt. —kiikker rn. die verkl ikt geheime spion der politic; op sommigt
p!aatsen ainbienaar bi) de belastingen
contrines ; voorslag (van een utirwerk).
—klikkertje, o. yerkleinw. van %erklikker ; inzonderh. voorslag (van een florwerk.)
—Miikster,, yr. — gdoeken, h. w.
kloek maken ; fig. versehalken , een voordeel
aftiemen: Hij lout rich niet zoo gemakkekk
verkloeken. Ilij is niet zoo liyt te verkloeken. 4 -(zic11), w.w. moed seireppen.— Moeking. yr. —kiongelen , b. w. aau
nietigheden te koste leggen , verspillen of
verkwisten : Zij verklonyelt geld , goed en
tijd. in. (des -s. mrv. -s.)
—Mongeling,vr. hiongeltster,
Yr. —klootvegen, b.w, gerneen, in sommige streken,ter verdiening van eel " ' plasdank
° Yet brengen : Dat wvjf verklootveeyt alles.
-Iilossen,b. w. anders klossen.-Mungenz., zie Verlilongelen 9 MM.
—tinagen , b. w al knagende verteren ;
verteren : Door hartzeer verknaagd
worden. *-(zich), w. w. als: Zich van hartzeer
rerhnayen. —linechien.., b. w. weinig
of niet meer iii gebrraik , onderm erpen ver
--kneden , b. w. anders of op
Mem% kneden; fig. oinwerken.
yr. tijd van vcrknijpcn.
—linepen , ‘'erf. dew van verknijpen.
—linenzen , b. w. al kneuzende vet.°
morzelen. —hi-len:zings y r. —knieZen, zie lierlinajzen.
r. y erknijzi:ig.
w. W.
zicit met inoeite err als door knijpen inhouden : fk zat fnij te verknilpen.
ping , y r. (mrv. -en,) fig. veriegenheid.
o. w'. met Z., door knijzing
yerteerd worden. *-(zich), w. w. zich hevig
kwellen : llij verknijst zich blijkbaar.
—knijzing , yr. —knippen b, w.
anders knippen , door knippen bederven ; tot
knippen verbruiken: reelpapier verknippen.
*-(zich) , w. w. een' misslag in bet knippen
begaan. —knipper, m. —knipping,
vr. —klatockt, by.
yr.

-
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gehecht , verhonden: Hij is grootelijks aan
hoar verknocht. —knoehten, b. w. verhinder', hechten, —knoeijen, b. w.
kiioeijende bederven : Hij verknoeit ales,
wit in zijne handen komt. *-, aan nietigheden verspillen : Hij verknoeit tijd en geld.

—ltnoeijer, m. —knoeijing yr.
—hnoeister , yr. — knollen , b. w.
gemeenz. verbrodden , verknoeijen; fig. _Het
kind heeft het bij mij verknold, verkorven.
— .knotting, yr. —knoopen, b. w.
tot knoopen verbrniken: Is al die zijde
M ends verknoopt? anders knoopen; zoodanig knoopen , dat bet niet weer los te krijgen
is: Het touw is verknoopt ; fig. verbinden.
—humming, y r. --kocht tijd
en Berl, (lw. van verkoopen,-koeldrank,
m. koeldrank. —koelen, b. w. koel
make!): Die drank zal u verkoelen. De
noorderwind heel! de lucid rerkoel d ;
verminderen : Iemonds drift verkoelen.*-,
w. met Z.. koel of koeler worden: De lucht
is merkelijk verkoeld ; fig. Een kleine afstand doet vaak de hevigste liefde verkoelen. — koelend (-er, -st,) by. dat
verkoelt of dient om te verkoelen. —hoeMiff , y r. (nirv. -ern) het verkoelen ; fig.
vermindering van liefde, drift, enz.

—hoelingsmiddel koelmidde g o. —koken , b. w. kokende ver minderen , verteren : Verkook het tot op de
helft. • -, 0. w. met Z., kokende verrninderd
worden : He tzol geheel verkoken.*-, door koken hedorven worden : Gij loot het vleesch
, b. w.
verkoken. —hotting, yr.
o. w, met Z , in kool
in kool veranderen.
veranderd worden. yr. — hoty en, b. w. kolvende doorbrengen : Geld
err ti;d verkorten. *-, op nieuw kolven ; em
iets kolven : Er wordt ern prijs verkolfel.
—Loruen, onreg. o. w. met Z., zich
allen fl s herstellen : Hij begird reeds van
zijrre ziekte te rerkomen. Zij bekwam spoedi g ran (lien sehrik ; fig. IN begird er op te
vetlomen , in betere omstandigheden to gerake:). ---hondigen, b. w. koud doer' ,
bekerid maken : Ilij verkondigt eene goede
tiding
pred ; ken : Bet woord Gods of !let
e, rirryplie verkondigen *-, voorzeg8ett.
,nrv.
—hortdiger, m. (des
—hondiging, y r. (ntrit. -en.) —hondschappen, b. w. Nseinig. gebrilikelijk ,
verwittigen. —kondschapping yr.
b. w. door konkelarij ver3pillen : Zij verkonkelt alles.*-, verwarren ;
met schade verruilen. —konkeling
vr. — hoop , m. het verkoopen Wij
moeten van koop en verkoop keen. Ik was
bij den verkoop van dat lads tegenwoordig.
—koopbaar , by. gesehikt om verkocht te worden : Dot token is niet verdag van den
koopbaar. —houptilug 9
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verkoop , dag v3 ;lamp jets verkocht wordt.
—koopen onreg. h. w. veer eene be-;
dongene som, enz. overdoen : Jets bij openbare veiling verkoopen. Ilebt gij de wei uit
de hand verkocht ? In het groot verkoopen;
fig. Zij kan Item verraden en verkoopen ,
zij is ben; veel te slim af. —hooper, m.
—koophuis o. vendulmis ; hors , Haar
men een magazijn hondt. —ing (wry.
-en ,) het verkoopen , de verkoop : Eene
verkooping van boeken houden. bijeenknmst , al waar icts openlijk ver kneht wordt :
Goat gij ook naar de verkooping ?—lkoopplaats vr. —koopprijs , m.
—koopster y r. —kooptijd m.
—koopuur, o. --Loos, vet) tijd van
verkiezen. koperen , b koperen :
Het schip moet op nieuw verkoperd worden
4*,-, eerie koperkleur aan jets geven. bronzen.
-kopering, vr. Loren, verl. dw. van
bet verouderde verkieren , thus verkiezen.
—korsten , b. w. kits met eene korst
overdekken : De zon verkorst het aardrijk.
—korten , b. w. korter maken: Een tome
verkorten. Door zijne ongebondenheid
verkortte htj zijn leven. Dat opstel kan
aanrnerkelijk verkort worden; fig. benadee.
len: Hij zoat hoar te verkorten. Iemands
roem verkorten.*-, een kort begrip van jets
maken Wie heeft aenaar het eerst verkort? —korter,, tn. (des -s. mtv. -s.)
korting 5 yr. (mrv. -en obet verkorten:
Bij verkorting schrifft men enz. voor en zoo
voor!. betgene verkort is, kort hegrip ;
verkort woord h. v ‘ .H
H. voor Mijne .Heeren. —1tortingsteeken o. teeken
waa, door eene verkorting Moi dt aangekk ezen
—kortsel , 0. (des . s . //Iry -s,)het vetkorte , y erkortiog. —Stortschrift, o.
kort begrip. —Itortsier, y r. (wry. -s.)
—Itoud, Zie het meet' 8 ebrilikelijke Werhouden.—houdein. (-er, -st,) by. door
y erkotidenheid aangetast: Gij vitt verkouden
worden. Zijne cnoeder was erg verkouden.
Ittmden, b. w. verkoelen, koud maken;
vex kouden maken. o. w. met Z., koud
worden: fig. verkoelen. verflaanwen. —koudenineid , y r. eene door gevatte konde
veroorzaakte ongesteldlleid, veelal verzeld
van hest, sehorbeid, ttity erpen van slijm,
la soms ook van een o inig koorts : Erne
verwaarloosde verkoudenheid kan soms de
gezondheid voor altoos verwoesten,-houdhei d 5 vr. vei koudenheid : Eette verkoudheld opdoen. —kouten , 1). w. koutend
door brengen :Zij verkout hoar' tijd.*--, kentend mededeelen : Zij heeft het aan haat.'
minnaar verkout. —hot:Ewen enz.
gemeenz.zie Verhoutien,enz.-Itozen,
vent dw. van verkiezen. —kretchten , I).
w.zici) met kracht van iernand of iets meester
maker); inzonderb. schofferen: Hij ver-

-.-1022-.

Werk
krachtte een nog jeugdig meisfr ;
sehenden : Men verkracht eed en pligt,
's lands vrijheid, het refit, de wetten.
—kraebter, rn. (des -s, mrv. -s.)
—krachting, y r. —kranken, b.
w. krankt maker* inzonderh.
benadeelen.
—kreeg, veil. tijd van verkrijgen.
—kregen,
dw. van verkrijgen.
—hreukelen.
w. al kreukende
bederven : Verkreukel dat papier niet.
0. w. met Z. , door kreuken onbruikbaar
worden: Dat vest zal in de loos rerkreukelen. -kreukeling -kreuken,
enz. zie Verlireuhelen, enz a ,114/riigbaritr, -krijgelijk, bv. to verkrijgen : Is
flat boek hier verkrijgbaar ? --kriigen 9
ongel. b. w. deelachtig worden, verwerveu :
Bei• en aanzien rerhrijgen. *-, door moeite
en inspanning in het bezit van lets geraken:
Zij poogden een'grooten naarn te rerkrijgen.
---ltrijger, in. —krijging, yr.
--krijgster, vr. (mrr. -s.) —krimpen, ongel. o. W. met Z., wegkrimpen,
inkrimpen. krimping, -kronamen , b. w. krom maken ; f Het refit
verkrommen , verdraaijen.
yr. —kromp veil. tijd van verkrimpen. —krompen, veil. dw. van verkrimpen. krood, —krooi,
veil. tijd van verkruijen. -kroop, yen!. tijd
van verkruipen. —kropen, yen!. dw. van
verkruiper
kroppen , b. w. met den
ftevukien krop bezwaren ; fig. Verkropt
(overstelpt) van droefheid. door den krop
douwen , doorslikken : Het die, verkropte
diem brok met moeite ; fig. verdu wen , verdra gen ; Men verwist z ijn iced , den smaad ,
zijn' ntjd. —kropping, y r. —krotten , w. gemeenz. verwaarloozen Zijne
yezondheid verkrotten.--iirukien, onreg„,
ongel. en gel. b. w. naar eene andere plants
kruirn : li9ijn trainman zal morgen de
w. zich al
steenen verkruijen. 5-(zid)),
kruijende benadeelen.
o. w. met Z., van
, al kruijende van plaats verandet en : Het
ids begird te verkrnij en. - kruijing
vr. —hruimelen, w. al kruimelende
van zijn bestaan herooven : De kinderen verkruimelen het brood. —kruipen, ongel.
0. NV. met Z., krttipende van plants veranderen : De worm is een aanmerkelijk eind
verkropen. —hruiping, y r. - "id u ijerears , w. met Z., en 5-(zieh), w. w. een
kuijertje doen. —kuijering vr. (afro.
.en,) kuijertje , wandeling. kuilen , b.
w. in andere kuilen overhrengen : /Hs het
seater nog meer west zult gsj de aardappelen moeten verkuilen. —hulling 2 Yr.
—knipen b. w. auders kuipen Dat vat
moet verkuipt worden. yr.
-huiseht, bv. gekuiseht, zindelijk, zuiver,
fraai ; fig. in zijn schik: Ilij is daarmede

Vert
niet zeer verkuischt , Met zeer in zijue
nopjes. —kussen , b, w. al kussende
krenken of verliezen : lndien ge zoo voortgaat Neisje, zult ge vroey of laat uwe eer
verkusse-n. Daar zitten zij hare tijd weer te
verknssen. —kwakkelen, b. w. verwaarloozen. —kwam , veil. tijd van verkomen. —kwakzalveren, w. aan
kwakzalvers uitgeven : flij verkwakzalvert
groote sommen. —kwantselen, b. W.
al kwantselende kwijt rake)), verspillen ; met
nadeel verrnilen : Die kuaop verkwantselt
(riles, vat hij heett. kwantseling,vr.
---kwapsen, b. w. bederven : Die liflafjes verkwappen de maug.
b. w. door gekwijl bederven of verspillen :
Zsjne beste sappers verkiqjlen. Gij verkwijlt
uwe gezondheid. —kwijnen, o. w. met
Z., al kwijnende vergaan Bet yras en de
boomen verkwijnen. Het meisje rerkwijnt
van droefheid over het verlies hart,- moeder.
—kwijning, yr. —kwikbaar bv.
d,e of dat verkwikt kart worden. —kwik(-er, -st.) bv. hetgene Besehikt is
om te verkwikken of in der daad verkwikt :
Ben verkwikkekke reyen. kwikken , b. w. verlevendigen , verfrisschen :
Die regen zal het aardrsjk verkwikken.
Die wijn heeft neij zeer verkwikt ; fig.
De ziel verkwikken. —kwikkend, (-er,
-st,) b y. hetgene verkwikt. --kwikker,
m. (des -s, mrv. -s.) vr.
(mrv. -en,) bet verkwikken ; hetgene verkwikt : Die terry was eerie groote verkwik•
king voor hear. —hwikster vr (nay.
-s.) —kwisten , b. NI. istig doorbrengen : Men verkwist wijn' tijd, zijn geld ,
zijn yoed, zijne gezondheid, -kwistend,
(-er, -st,) be. kwistig ; als een verk ister:
Verkwistend levee. —kwister,
_hi:twisting, y r. (mei% .eo.) het verkwisten; noodelooze uitgave. kwistster,
Yr. (rare. -s ) —laat, o. (des -s, rare. .aten,)
soort van sluis , hetzij tot doorlating van
sehepen of enkel van overtollig water.
—laatster, yr. (mrv. -s,) die ‘erlaat.
—laanwen, o. W. met Z., laauwer worden : Lard den wijn eerst nog wat verlaauwen ; fig. laanwer worden , vertlaanwen , verslappen : Hsi) begint zigtbaar te rerlaauwen
—laanwing, vr. —laden, ongel.
b. w. overladen : Ziju die goederen at verladen ? auders laden : Ik wijn geweer
verladen ? *-, met last bezwaren overladen ,
dock weinig gebruikelijk, —lading , yr.
veil. tijd van verliggen.
b. w. lager maken Eene zoldering verlagen.
Die muur wordt twee voetverlaagd, hetgeen
onseen runner uitzigt bezorgt; fig.in rang en
aanzien doen dalen : Hij weed om zijn slecht
gedrag verlaagd. 5.(zich), zia in lager
rang en aanzien p1aatsen : Czaar Peter
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verlaayde zich tot trommelslayer. Zich door
vleijerij verlagen ; fig. Zich tot hruiperij en
bedrog verlagen, o. w. met Z., lager
worden : Het water begint aanmerkelijk te
verlagen. —laging, yr. —lak, o. (des
-s,) verlakt goed , verlaksel ; mengsel , waarmcde icts verlakt wordt : Bet verlak gnat er
af. —lakken, b. w. met verlak bedekken
of overkleeden Dat schenhblad is fraai
verlakt. Eene verlakte doos ; fig. gemeenz.
bedotten , bedriegen .Hij zal mij niet
verlakken. Zou ik mij door u laten verlakken ? —lakker , m, die verlakt, of zijn
beroep van verlakken maakt ; fig. bedrieger.
—lakkersbaas, m. verlakker ; fig.
regte bedrieger. —lakkersdoehter,
vr. —lakkersgereedsehap, o.

--lakkersjongen, m. —lakkersItneeht, o. —lakkersleerling,
In. —lakkersoven, m. —lakkersvronw, yr. —lakkerswednitsr , yr.
—lakkerswerk, o. —lakkerswinkel , in. —laltkerszoon, m.
—lakking, vr. —iaksel, o. (des -s,)
verlakt goed , verlak , verlakt. —lakster,
Ai'. (mrv. - s.) fig. bedriegster. —lakt, o.
(des -s.) verlakt goed , verlaksel. —lam d ,
bv. lam geworden. —lamdheid, yr.
verlamming , bet verlamd zijn, -lantmen,
lam maken : De uitgestane pijniging
had zijne arnten en beenen vertamd ; fig.
Het yeschut verlammen , het onbruikbaar
oaken door verminking van bet affuit of
roopaard. _E'en geschrift verlammen, door
verminking van kracht berooven. o. w.
met Z., lam worden : Zijne beenen verlammen. —lamming, yr. het verlammen ;
lamheid : Eene verlamming in de beenen
verhittdert Item nit le gaan. —landen,
0. w. met Z. veroud. land worden ; verhuizen:
femand doen verlanden. —landing, yr.
-L langen, b. w. 'anger maken , doch in
deze beteekenis tegenwoordig schier algaineen verlengen . zie Verlengen. 4c,
Haar lets reikhalzen,, hegeereu te hebben :
;Fat verlanyt ye van hem? Ik verlang gehoorzaamheid van mijne kinderen. De kerel
verlanyde geld van hem. Men moet niets
onbiltijks van hen verlangen.*-, o. w. met
H., bek;eerett : Men verlanyt naar u , naar
goed war, Zij verlanyde of was verlangend
het kind te zien. onpers. w. gemeenz. Het
zal mij eons verlangen, (ik ben verlangend
of ik verlang te weten), of hij komen
zal. o. (des -s, mrv. -s,) de daad van
verlangen , het reikhalzen Mijn verlangen
naar de aankomst der post was yroot. Ver.
langen naar iemand of iets hebben. *-, bet..
gene men verlangt : Wet is uw verlangen?
wat verlangt gij ? -langing, zie het schier
uits!uitend gebruikelijke Werlenging.
Zijne
laugst 9 yr. het verlangen
b. w.

Vert

verlangst naar '1 vaderland was groat.
—lanterfanten, b. w. al lanterfantende doorbrcngen : Zult gij den yanschen morgen weer verlanterfanten, even als gisteren?
—lappet', b. w. lappende verbruiken :
Zen al die stuhken reeds verlapt?*-, anders
lappen : Dat buffs •moet verlak t worden :
de opperman kan het zoo niet dragon.
—lapping, yr. —larien, b. w,
met gelarie of gebeuzel doorbrengen : Zij
verluriet haar' tijd. —las, vent. tijd van
verlezen. —lasten, b. w. fig. overladen ,
doch weinig gebruikelijk. —lasteren, b.
w. door 'aster be nadeelen. —lastering
yr. —laten , ongel. b. w. van het acne in
het andere laten (loopen): Wijn verlaten.
voor dezen of genen prijs laten : lk verlaat,
het u niet onder lien gulden.*-, zich van lets
verwijderen : Men verlaat een huffs, eene
stad , een land , zijne vrouw , zijne kinderen. Na e'en' twintiyiarigen eclat wierd ik
door mijne vrouw verlaten. krachten
verlaten (begeven) mij. Alles verlaten , oat
Christus te volgen. k'erlaat het pad der
ondeugd. 5-(zich), w. w. vertrouwen, zijn vertrouwen stellen : 1k heb mid' op dien man , op
zijne belojten, op zijne eerlijkheid verlaten.
-laten(zich),w.w.geLzich te lang ophouden:
Ik heb mij een weinig verlaat , dewijl ?raja
horologie achterliep -,door den nacht overvat len worden Zorg , dat yij u niet verlaat.

-laten,(-er,-st,)by.aan zich zelven overgela
ten:Een verlaten boedel.huis.Zijne verlat en e
vrouw en kinderen verkeeren in de srootste
ellende,en zullen waarschijnlijk aan de diaconic vervallen. *-, van menschen ontbloot ,
cenzaam Verlatene plaatsen , buurten,
straten ; fig. Hen geheel verlaten mensch,die

vrienden noch kennissen heeft en dos van
uitzip;t op lin 1p verstoken is. —latenhead, vr. bet verlaten zijn. —later , in.
--lacing, yr. —leden, verl. dw. van

alto

verleden. *-, by. voorbijgegaan verloopen :
Het verledene is niet meer en het toekomende
onzeker. In laity verleden tijden. *-, in do

spraakk. dat betrekking heeft, op betgene
voorbij is : De verleden tijd. Sommige
spraakkunstenaren hebben de min juiste
nanten onvolmaakt verleden tijd volmaakt
verleden tijd en meer dan volmaakt verleden
tijd verlangen door verledene tijd ,
samengestelde tegenwourdige tijd en samengestelde verledene tijd. Zie ook liDeelwoord. laatst of jongst verleden :
De verledene week, maand. Het verledene
jaar. Ik ben verledene week , verledene
maand, verleden jaar te Parijs yeweest.
bw. gemeenz. voor eenigen tijd ; eenigen
tijd geleden : lk ben verleden nog tens bij
hem yeweest. —ledenheid, yr. verloopane tijden : Ann de verledenheid denken.

—iedigen (zich), w. w. zich van andere
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bezigheden ills NV are bet untdoen oin iets
te verrieen : Zvi verledigde zich , out aan

Rare moeder te sehrij vent. la de eerste htyen kan ik mij tot dat work niet verlediyen.
—leed k dw. van verlijden. — teeHjken , b. W. leelijk of leelijker ^ naken :
the hoed zal awe zuster niet verleelijkett.
*-(zich) , w. w. zieh leelijk makers : Ilij heelt
zielt met diftt rttigen bawd met weittig
verleelijkt.
o. W. met Z., lee:ij k of leelij ker worden.
yr. —leenen , b. V. Sets coeds vrij willig uit g mist,
toCstaais , gevets of versebaffen: lentand
vrijheid tot jets verleeneit. —ieeren , b.
w. atleeren
zal dat liegen wel vet leeren.
untleereil , vergeten : Zoo st) niet
elken day een haar uur aan de slit lie veto
het Engelsch wijdt, 'cult g taul spoedig verleeren. - leering, yr. - leesten,
b.

w, op eerie aridere leest :dad

Immix , be. dat verlegd kan orden.
—legen , veri. dw, van verliggeri. *-,
-st), b y . door liggen eersigsztris bedorvets : Verlegen kotoen , lakes saren ,
nen. Verlegene waren. Verlesett wijn ;
bedrernmeid ontintist , the mei/ moerjelijk
weet te redden: remand verlegen makets,hein
als ware het doen blozen. Ientand verlegen
listen , hem Met helper;
bersoodigd Out
iets verlegen zijn , het behoeven , cr gebrek
aan 1k ben oat dal bock zeer eerie.

sett. *-, beschaarnd : Zij weed verlegen.
ilaak haar niet verlesen. —legenheid,
vr. toestand van dengenert, die zieh ' net meet
te helper, of te redder,: In verlesenheid zijn,
zitten. lit verlegen heid brengea , serlegen
rnaken , its een' toestand brengen , dat men
zieh islet weet te redden. lentand uit de
verlegenheid redden, helpett.*-. besehaamilheid. Zij trachtte /tare verlesen held te
verber6rien. —legeren , b. w. elders Legere"-, : De troepea werden verleyd. 5-(zieh),
w. w. eerie andere legerplaats kiezen.
gering %r. —Seggen onreg. en gel.
b. w. op eerie andere plants leggen Verley
die popieren suet; lig. Eene veryadering
vertessen , Isaac elders duels plants hebben.
, rn. —legging , yr. (ilirv.
tyd van verieggets. - leid,
-en.)
yeri. dw. van %erieggen en %wielder,.
—leidbaar bv. fig. your verierding
vatbaar, verleid kutinende warden. - leide,
tijd van verieggen. leidelijIti
( - er, -st,) b y . en bw. fig. geseinkt onl te verJeiden : Een verleidelijke drank. Een ver-

leidelijk aanbod. Een cerleidelijk mensch.
Verleidelijk sprekett.--1eidelijkheid,
yr. —Leiden , b. w. van den regters weg
'eiders, does verdwalen ; fig. tot origecorloofde
of slechte daden bewegen en verlokken : Tot

het kwaad verleiden. Wie heeft u daartoe
verleid? Zijne vrouw heeft hem tot den

Wert
drank verleid. Hij liet zick door zijne
zuster daartoe verleiden. Zwakke ntensehen
zijn ligt te verleiden. *-, beweget) tot jets,
waartoe men voorheen ongenegen was : !blur
rijkdont terleidde hem tot het hawelijk ,
nicer dan hlre schoonheid.
bedriegen.
—,eider , in. leiding, y r. (sure.
-en ) —leid§ter, y r. —lekkere:a
b. w. h . kker of op lekkernijea verzot maken:
op die wijze zult yij de kinderen verlekkeren.*-, u. w. met Z., zoodatsig met iets worden it/gents:nen , slat men yrr sehier filets
anders srnaak vindt : Te veel op jets verlek keren. , b. w. a! 'Mende doorbrenell : Door stoat h j zijto tijd weer te
verlellen. —lengen b. w. lams, of latter
makers : Ben tonic verlenyen ; fig. bug,.
doers duren : Den tijd zijiter sevangenis
vertens est. Uwe da„y en zit pert verlengd
, vr. (met,. -eu,) het
wordett.
verlei den ; hetgene verie:tgt.
0. sink, hetwelk ter verimging van iets
dient. leppent o, w. met Z,, verslensen , verwelken : Dot meisje beyint te vet.bpp,n. —leppin
y r. —lept (-er,
-st,) by. verweikt ; Eene z-erlepte
sehoottheid. Et. verlept aitzien. --leptheid, yr. bet verlept zij:). ---let , o. (des
-s.) ophouding : Gij zult er geen verlet bij
hebben ; fig. gij zuit er geese sehade by
hebben. 9E-, minting, verwaarloozing ; veruitstel ,let itytit yeen Linger
verlet. —lettaa
b. w. verlsinifereA
ophouden , weer !louden, letter): (Pat vertet
7rt j, er h8en te gaan? weren ; verwaarloozen : Doarmed zult ge te veel tijd verletten. —letteren b. w. anders letterer
Deze sloopen mocten verletterd worden.*-,
al letterende verbrotken : Heeft men al die
zijde reeds rerlelterd ? —leuteren , b.
w. al leuterende doorbrengen: Zij verleatert
—levendigen b. w. !evenhaar'
diger, vlugger, wakkerder of vrolijker make.:
Die ttjdirty verlevendigde zijste hoop. Den
strijd verlevendigen. Die boomen zullen
het uitzigt 'carer kanter verlevendigen. *-,
o. met Z., levendiger wordeti: Eensklaps
beson het vuur des vijands te verlevendigen, —levendiger, tn. (des -s,
mrv. -s.) —levendiging, yr. —Levendigster, yr. (mrv. -s.) —lezen angel.
b. w. nitiezers : Erwten verlezen. De sla
verlezen. *-(zieh), w. w. verkeerd lezen : ills
dat er niet stoat , dan heb ik mij verlezen.
—licht (-er, -st.) by. ti t;. met eerie
grondige kersnis en een joist doorzigt van
zaken begaafd : Een verlicht man. Eene
verlichte eeuw. bw. fig. als: Verlicht
sprekert , schrijven. ---lig hten , b. w.
door lieht ophelderen : Zott en moan verlichten beurtelings de aarde. Binnen weiniye
wren zullen alle steden met gas verlicht
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zijn. *-, ten bewijze van vreugde feestelijk
met lichten versieren : De gansche stad was
weinig gebruikelijk, (landkaarten
enz.) afzetten , kleuren ; fig. lernand of
lemands verstand verlichten , hem een
duidelijker iniigt in iets geven. —lichter,
m. —lichting vr. (mrv. -en.) - liederlijken o. w. met Z., liederlijk
worden. —liederlijking, vr. -lield,
(-er;-st,) bv. en bw. met liefde vervuld : Op
een meisje verliefd zijn ; fig. Op iets verliefd zijn ,.veel met jets ophebben. 3-, van
een' aard om spoedig verliefd te worden: Zij
is van een verliefd gestel, van een' verliefden aard. —liefde , m. en vr. (des -n,
mrv. -n,) die verliefd is: Verliefden en
gelieven is niet het zelfde. —liefdheid
y r. —liep , veil, tijd van verloopen.-lies,
0. (van bet mrv. -zen,) het verliezen: Met
verlies van have en goed. hetgene men
verliest; Zij n verlies was gering. Hij heeft
g000te verliezen yeleden. —liesbaar,
by. dat verloren kan worden : De gezondheid
is een verliesbare schat. —liesbitarheid , yr. —liesster, y r. -s.)
—lieven o. w. met Z., met liefde bezield
worden : Op iemand verlieven. Narcisus
verliefde op zich zelven ; fig. met jets ongemeen vooringenomen worden : Op een huis,
enz. verlieven. —liezen, onreg. b. w.
kwijt raken: Ik verloor in weinig jaren twee
vrouwen en zeven kinderen door den flood.
Iernand of Lets nit het oog verliezen, met
meer zien ; fig. Gij moet niet nit het oog
verliezen, (moet wet bedenken ,) dat zij uwe
zuster is. lets uit zijne gedachten verliezen, het vergeten. Zijn' tijd verliezen,
daarvan geen genot hebben. Zonder tijd te
verliezen, zonder vertragen , zonder uitstel.
Het verstand verliezen. Het hoofd verliezen, zijne tegenwoordigheid van geest kwijt
raken. voor zijne tcgenpartij in icts moeten
onderdoen : Napoleon verloor den slag. Men
verliest een regtsgeding , een spel, de partij, zijn geld. *-(zich), w. w. in verrukking
geraken ; oak; verdwalen : Hij verloor zich
in de menigte. De kleuren verliezen zich
(smelter.) in elkander. De rimier verliest
rich in het :and, verdwijnt daarin. —Hexer , m. (des -s, mrv. -s.) —liezing,
Yr. —liggen ongel. b. w. liggende kwijt
raken: Zijn' tijd verliggen. voor het
liggen betalen : A heb agar een kwartje
verlegen. *. (zich), w. w. zich door liggen
heeft zich verlegen.
bemideelen :
o. w. met Z.. anders liggen ; door liggen
bederven Llat het laken niet vrrliggen.
Zie ook Veriegen. —ligten , b. w.
ligter maken : Ietnands last rerligten. Hen
:chip verligten ; fig. Den arbeid verligten.
1k zal 14 die zaak verligten. remands smart
verligten. Dat zal u verligten , u verligtirg,

Verl
(b. v. van pijn) schemer., —ligter, m.
—ligting , y r. (mrv. -en,) het verligten ;
hetgene verligt: Dat was eene verligting
voor mij. —41gtster , y r. (mrv. -s.)
ongel„ b. w. nieuw wooed, van
acten , enz. passeren : Eene acte verlijden.
—lof, o. (des -s, mrv. -yen,) vrijbeid,
vergunning : Wie heeft u daartoe,verlof
gegeven ? Geef mij verlof , et heen te gaan.
Met uw verlof (welnemen), iilevrouw,, ik ben
er geweest.*-, inzonderh. vrijheid aa,n krijgslieden , om voor korteren of langeren tijd van
de dienst vrij te zijn en naar elders te gaan:
Met verlof gaan, zijn. Len verlof van drie
dagen , van eene maand. De korporaal is
met verlof naar zijne ouders. Een tweejarig verlof. verloftijd: Gedurende mijn
verlof. *-, vrijheid van schoolgaan , vacantie :
De meester geejt morgen verlof, om-dat hij
jarig is. —lofbrief, m. —/ofdag g
m.—lofgainger, m. soldaat, die met
verlof naar huis gaat : Het huis was vol
verlofgangers. De verlofgangers zijn opgeroepen. —lofpas m. —loftijd m.
—loftogt, m.
lokhamr, by.
geschikt om verlokt te worden , ligt te verlokken. —lokkelijk (-er, -st,) by. bw.
geschikt om te verlokken , verlerdelijk :
Verlokkelijker schepsel heb ik nooit gezi( n.
Zich verlokkelijk optooijen, —lokkelijkheid, y r. (mrv.-heden ; ) het verlokkelijk zijn; verlokkelijke hoedanigheid,
verloksel. lokken , b. w. door aanlokselen overhalen of bewegen : Die wijn verlokt

mij, om nog te blijven.*-, door iets kwaads
tot iets overhalen , verleiden : Wanneer men

jong is, mat men zich mane al te ligt
verlokken. —lokker , m. -lokking 9
yr. (mrv. -en,) het verlokken; hetgene ver-

lokt, verloksel.—loksel, o. (des -s,
-s, -en,) hetgene verlokt: Aan de verlokselen der ondeugd weerstand bieden. -ster
vr.—lolien , b. w. met ben doorbrerigen: IN verlolt zijn' tijd.-Ioochenanr,
m. (des -s, mrv. ..s,) —looehenar'es;
yr. (mrv. -sen,) die verloochent, --loochenen , b. w. tegen beter weten loochenen , dat men gemeenschap met iemand of
jets heeft: Christus driemaal verloochenen.
* alle gemeenschap met iemand of ietS ala
ware bet afzweren: Zijn vaderland en zijne
godsdienst verloochenen. God verloochenen; fig. De natuur verloochenen, tegen
hare inspraken handelen. *-(zich) , w. w. in :
Zich zelven verloochenen, zijne beerschende
neigingen onderdrukken, alsof ze niet
bestonden. —loochening yr. —Iooden b. w. anders louden, in ander of in
nieuw ' food zetten; Wanneer worden die
glazen verlood? *-, van een loodmerk
voorzien : De lakens worden verlood, ten
teeken. , dot zij goedgekeurd zijn. —loo129
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ding, yr. —loofde m. en yr. (des -n,
nar y . -n,) die verloofd is , zie lirerloven
liebt ge de verloojden van Manzoui gelezen ? —loomen, o. w. met Z., loom
worden. —looming, yr. —loop o.
bet verloopen: Na verloop van tijd , na
eelligen tijd. Na verloop van eenige dagen
van eene eeuw, van vele jaren.*-, afneming,
verval : Bet verloop van het getij, der
nering. —loopen, ongel. b. w. loopende
verloten, doch weinig of niet meer in gebruik:
(4 7 1 Gedierte 't woud verloopt. » *-, loopende doorbrengen: Den gansehen morgen
verloopen. *-, door loopen of wegloopen
benadeelen of verliezen : Zijn geluk verloopen. *-, bij letterz. van de eene bladzijde,
van de eerie kolom , enz. in de andere vallen
door het .uitlaten of inlasscben van jets: De
zetter tiniest anderhalve bladzijde verloopen. 41-(zieb), w. w. verkeerd loopen: Ilij
had zich verloopen ; fig. huitensporigheden
begaan : Zich aan iemand verloopen , iemand
verwaarloozen. Ifij verliep zich meer en
meer in den drank. 4-, o. w. met Z., voorbij
gaan : De tijd verloopt. De maand verliep ,
en er werd niets verrigt. Er zijn sedert
verscheidene laren verloopen: *-, uiteen
loopen , wegloopen : Het krfigsvolk begon
te verloopen. afncmen : Bet tij verloopt,
zie ook Tij ; fig. Zane nering verloopt. Het
begint met hem te verloopen , zijue zaken
gaan achteruit.
bij het biljartspel , ziju'
eigete bal in den zak stooten : Gib verloopt.
Uw bal verloopt.
by. weggeloopen : Len
verloopen knecht. gemeenz: gewezen :
Ken verloopen student , naonnik , advocaat.
*-, verdwaald: Perloopen vee. -looping,
vr. --lootdag, dag der verloting.
—lootplaats, yr. plaats derverloting.
—10Otster, vr. (mrv. -s,) die verloot.
--floor, veil. tijd van verliezen. —.toren , veil. dw. van verliezen, by. in:
Perloren gaan, verdorven worden: a Zij
zullen niet verloren gaan in der eettwigheid.v *-. in: Verloren rakes, gau p , te
zoek raker. Lets verloren ^even, bet
gewormen geven, opgeven ; fig. vruehtcloos,
vergedseli Verloren' arbeid doen. In
verloren oogenblikken, d. i. in oogenblikken,
die anders verloren gaan of nutteloos besteed
worden. Len verloren uurtje. Verloren
tnaandag, koppermaandag.*-, aan ongeluk
en verderf prijs gegeven: Ge :V1 verloren, als
het inislukt. De verloren zoon. Een verloren
post een hoogst gevaarlijke, zoo dat
men zich daar als verloren mag rekenen.
—loskunde. yr. kunst van den acconeheur, vroedmeester, zieVro edni ee ster.
—1oskundig, by. dat over de verloskunde handelt: Eene verloskundige vet.handeling.
in de y erloskunde bedreven ,
zie Verloskundige,
loskun-

Veil
dige m. en vr. (des -a, tnrv. .n,) al wie de
verloskunde verstaat ; doch inzonderb. wie
ze nitoefent , yroedmeester, zie dit woord,
vroedvrouw : Al de verloskundigen van Z
waren met de zaak verlegen. —lossen,
b. w. loslaten , bevrijden : Zij werden nit den
kerker verlost. iemand uit de hander,, uit
de magt zijner vijanden verlossen. Verlos
mij van het booze. Eene provincie van het
water verlossen, bevriiden.
bit bet kinderbaren
Wie zal vine zuster
verlossent o. w. met Z., bevallen , in de
kraam komen Zij verloste gisteren van
tweelingen. —tosser, m. (des -s; mrv.
-s,) die verlost; in de Christ. Godsd. een
bijnaam vau Jezus Christus, welke den
mensch van zijue zondeu of van het booze
verlost. —tossing, yr. (rare. -en,) het
verlossen of verlost worden : flij zijne verbossing uit de sevangents. Die vroedmeester
was steeds geltikkig in zijne verlossingen.
Hare verlossing van een' zoon vervulde het
gansche huis met blijdschap. * in de
Christ. Godsd. de zegenriike gevolgen der
verschijning van Jezus Christi's op aarde.
—lossingswerk o. werk der verlossing des Zaligmakers. —tosster, yr.
(mrv. -s,) die verlost. —loten, b. w.
omtrent lets door bet lot laten beslissen,
wie er eigenaar van zal wezen Een vet
schaap verloten. Dat horlogie zal morgen
verloot worden. —toter, m. —toting,
y r. (mrs. -en,) bet verloten: 1k heb de

verloting niel bijgewoond. In dal koiliehuis
hebben gedurag verlotingen van visch
plaits.—lotingsdag, yr. —lotingsplants , yr. —totingsuur,, 0. —loven, b. w. voorloopig tot een huwelijk
verbinden : Zij zijn aan elkander of samen

verloofd. Zij heeft zich tegen den wit
harer ouders verboofd. Zie Verloolde.
—loving, y r. (mrv. -en,) het verloven.
of verloofd worden : Zij zagen elkander
eerst twee jaar na de verloving weder.
—luchten via), w. w. zich (inzonderb.
ter yerkoeling) in de vrije lucht begeven :

wiltnij een weinig in den lain verluch.
ten. —luchtigen, b. w. luchtiger
maken , vervrohjkeli: Zij trachtte tnij te
verluchtigen, vr.-inchIk

Hug,

vr. het verluch ten: —luiden,
o. W. enkel in: Eck lets laten verluiden ,
lets te kennen geven.zich jets laten on tvallen.
Zij liet zich verluiden, dat Naar huwelijk
nietdoorging. —luijen, o. w. met Z..
nicer en meer lui worden. —luijeren, b.
w. in luiheid doorbrengen of slijten : Zij
verluijert hoar' tijd weer.
o. w. met Z.,
lui of luijer worden ; fig. verflaauwen.
—luijering, yr. —luilen 4 b. _ w.
gemeen , veriellen, al lullende doorbrengen :
ZVie tijd verlullen,
lullende overbrengen;

literati
Mlles aan de buren verlullen. —lusten 9
tie het rneer gebruikelijke Verlustigen.
--rlustigen, b. W. Lustig of vrolijk
maken: Dat landschap verlustigt ooy en
zinnen. *-(zich), w. w. zich Instig. vrolijk
of blij maken . lust in lets vinden : Zich met
wandelen verlustigen. Zich flan lets verlus(igen. u Verlustig u in den Heere. D —I usOwing, vr. (ntrv. -en,) bet verlustigen ;
hetgene verlustigt. —lusting , yr.
--mangse haPPen b. w, door banden van verwantschap samen verhinden :
"Ian elkander vermaagschapt worden. *(zich), w. zich door banden van verwantschap samen verbinden. —maagsehappiug 9 vr. verwantschap.-maagselaapt,
by. verwant.
o. (des -s. mrv.
-aken,) genoegen , verlustiging Per mak in lets scheppen , hebben. Zijn vermaak in (het lezen vans goede boeken
vinden , zoeken. De muziek is hear eenigste
vermaak in de eenzame wren, die zij dear
skit. —maalkbaar,, b y . fig. voor
vermaak vatbaar. —maaksbalve , bw.
tot mijn, uw,, zijn, enz. vermaak : 1k doe
het vermaakshatre. —maakster,, yr.
die jets vermaakt of vermaakt beeft.
—maalbaar b y . voor vermaling geschikt, dat vermaald kan worden..maan,
o. (des -s,) vermaning :Naar geen vermaan
luisteren. *-, vermaningsrede: Zulk een
Zang vermaan Zen elk verdrieten, veevelen.
—maanbrief , m. brief ter vermaning.
—maanster,9 ve. —maanwenk
m. wenk ter vermaning. —maard , (-er,
-st,) by. door de mare bekend, befaatnd,
beroemd : Lord Wellington behoort tot de
vermaardste holden dezer eettw. Louden is
eene der vermaardste steden van .'trope.
—maardlteid, yr. —mag , 1. en 3.
pers. van het enkelY. des teg. tijds der aant.
w.
wijs van ;pollen. —mageren
magerder doen worden : Dat voedsel zal
den os vermageren, o. w. met Z.,
magerder worden: Zij vermagert ziender
oogert. Ihj vermagert van dag tot day.
—t wagering, yr. —makelijk ,
(-er. -st.) by. fig, geschikt om iemaud te
vermaken of hem afleiding en genoegen te
verseliaffen: Fen vermakelijk sehouwspel.
—makelijklieid , y r. (tnrv. -beden.)
bet vermakelijk zijn; betgene vermakelijk
is. —maken b. w. anders maken:
laat inijte ias vermaken. *-, herstellen :
Eene pen vermaken. Lena schacht vent-taken , dat ook gebruikt wordt voor: eerie
schaeht geschikt maken, om er met te
sehrijven , is rninder joist, dewiji ze nog
Beene pen is. bij oi tersten wil toeleggen
of toezeggen , elders ook wel eons bemaken:
Al zijn goed aan de terk vernzaken en zigne
crren 7 ebrek later lijden ; fi j. verliistigen

verpoozen Waartnede kan 'men de kinderen

het beste verntaken ? Zij vernmakie al de
aanwezigen door hoar lie felijk snanenspel.
*-(zich), w. w. vermaak nemen , hehben ; In

pay gezelschap rertnaak ik mtj ultiid.
vermaakt zich met zingen , met wandelen.

-,--ntaker , m. die vermaakt of vermaakt
heeft. —making, y r. (men. -en,) het
vermaken;vermaakte erfen is; fig .ver lust igi
(-er, -st,) b y. en bw. vervloekt , verwenscht : Die rertnaledijde kerel

heeft mij schandelijk bedrogen. Rare vermaledijde gierigheid is er oorzaak van. Hey
heeft vermaledijd gelogen.Wel vermaledijd,

mat ziet hij stitursch. —malediJeu
b. w. bet tegendeel van benedijen vloeken
vervlocken ; doch bijna enkel in bet verl. dw.
als bijvoegel.naamw. gebruikt, zieVermaIlledkid. —malen, ongel. b. w. malende
fijn maken : Er berinden nick korrels

Welke niet vermaald zijn. Tot stof vermalen I
fig. verdelgen.
, yr.
, h. w. aan of door malligheden verspillen : ftij vermeil tijd en geld. —snanen,
b. w. op eene ernstige wijze tot bet goede
a ansporen : lemand als een broeder vermanen . met redenen dringen,, lemand tot zijta°
pltgt vermanen. Zij vermaande hoar' noon,
om zijn' Mader toch vergiffenis te vragen
zich voortaan beter te gedragen.-maner 9
m. —ma,ngelen , b. w. anders of ander maal mangelen:Die sloopen moeten vermanr
ld worden. verruilen , zie Mangclen. —mangeling yr. —inlinip;:f,
yr. (tare. -en,) het vermanen : hetgene
rrrt te vermanen , vermaningsrede: Al Ina') f:e,
vermaningen waren vruchteloos ; fig. Eene
tunnelling (ligteaanval) van de koorts.
in Friesland eene godsdienstige vergaderplaats der Doopsgezinden : Gad hij ook

in de vermaning ? —mange's

w.

overmannen, vermeesteren, te onder bre,!gen,,
bemagtigen , doch weinig in gebruik ; fig.
ilij werd door schrik verrnand. *-(ziel+ w.
w. fig. moed scheppen , zich verstouteo ,
wagen : Hij vermande zich om te spreken,(:c.
geheele toedragt der zhak te openbaren
—manning , y r. —maren b. w.
vermaard of beroemd maken, doch weinig
of niet gebruikelijk, dan in bet verl. deciw.
w.
sic Vermaard. --master
van dit woord , dat bij WEILAND betgekent
Door sterk mesten onder den last van overdadig vet doen zwoegen .. overladen , ;nal
weinig meer voorkomen , dan bet verl. dw.
1Vermast , fig. vermoeid , afgemat Van
Mite vermasi. —mat , verl. tijd van . vermeten. —meden, verl, dw. van verrnijd en.
—meed tijd van vermiyien.
—meend , by. gewaand ondersteld

De vermeende erfgenaanz kreeg facts. Zij
kocht het ran den venneenden eigenaar„
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mien nemen : Twaalf met set vermenigb. w. meenen , onderstellen ,
vuldigen , twaalf zesmaal nemen.
denken , bet er voor houden , doch overt
w. w. en : o. w. met Z., in aantal vermeeralgemeen : ten onregte er voor houden Zij
deren. —menigvuldiger, m. (des -s,
eermeenden, dat wij hunne bondgenooten
mrv. -s,) die vermenigvuldigt ; in de rekenk.
waren. Zie Vermeend. —meerdegetal waarmee een ander vermenilvuldigd
raar m. (des .s. mrv. -s. -aren ) die verwordt : De verrnenigruldiger is kleiner dan
meerdert ; inzonderh. als titel van den voorhet vermenigvuldisdal. —in enigvuldimaligen Roomschen keizer : Vermeerderaar
ging, yr. het vermenig yuldigen ; inzonderh.
des rijks. —meerderen , b. w. meer
in de rekenk.. eerie der zoogenoemde vier
doen worden, in getal of hoeveelheid vtrgroospecien.-menigvuldigtal, o. getal ,dat
ten of doen toenemen : Zijn leger vermeervermenigyuldigd wordt of moet worden.
deren. Hij vermeerdert zijn , roem in iederen
—merken,b. w. anders merken: Die zakveldslag. *-, o. w. met Z.. in getal of hoeveelken moeten vermerkt worden-merking,
beid toenemen: 's Menschen zorgenvermeeryr. ---metel (-er, -st.) b y. en hw. in eene
deren met :line bezittingen. —meerdehooge of te hooge mate stout : Een vermetele
ring, yr. -meerderster, yr. (mrv.-s.)
knaap. Vermetel op zijne ma gt. Ben
–meeren , zie Vermeerderen.
vermetel bestaan. —metelheid yr.
.....meervoudigen , b. w. den meerbet vermetel zijn : Zline vermetelheid kent
voiidsvorm aan een woord geven , meervoudig
Beene paten. —metellijk bw. —memaken : Bet woord kok wordt door eene s
ten , °age& b. w. anders meten of op n ieuw
vermeervoudigd. —meesteraar m.
meten. 5-(zich), w. w. zich in het meten
(des .s, mrv. -s.) die vermeestert. —meesvergissen : lVeern het niet kwatijk . dat er te
terbaar, by. dat vermeesterd kan worden,
veel is, ik had mij in der boast vermeten;
voor vermeestering vatbaar.-meesteren,
fig. zich in 't berekenen zijner krachten
b. w. overmeesteren , benlagtigen , in zijne
bedriegen en daarom te veel ondernemen:
magt hekomen : Eene sled vermeesteren.
Hij vermeet zich te veel.*-,den moed hehhen,
Hij weet zijne driften niet te vermeesteren.
zich verstonten : Hij vermat zich te spreken
*-, aan een' heelmeester of voor geneesmidtot den Heere. *-. (-er, -st.) by. en hw.
delen uitp,even of betalen : Zij hebben dit
vermetel. —metenheid , yr. vermetel jaar reel geld vermeesterd.-meestering,
heid. —m etselen , h. w. anders metre.
yr. —meijen (zich), w. w. zich in de
len: E'en' kelder of Ben' muter vermetselen.
open luck vermaken , zoo als men in de Meis-, metselende verbmiken ; Zijn al die
maand doet : Zich in de heerlijke omstreken
stee p en reeds verntetseld? Gij verrnetselt te
der stad vermeijen , goon vermeijen.
veel kalk. 5-,aan metselwerk te koste leggen:
--melden, b. w. melden , mededeelen.
Hij vertimmert en vermetselt veel geld.
berigten:De brief vermeldt het niet,vermeldt
–metselling, yr. –raids, voegw.
er niets van. — =elder , m. .
vermits. –mijdbaar,
ding , Yr. —meldster, yr. —mengby. dat vermeden kan worden. —m iijden
baar, by. voor vermenging yatbaar, dat
ongel. en gel. b. ontwijken , schnwen :
vermengd kan worden. —mengbaa,rVermijd die slechte lieden. Men moet zelfs
heid , yr. — mengen , b. w. onder of
den schijn van het kwaad vermijden.
door elkander mengen : Gerst met haver en
—mijding yr —mijmeren, h. w.
rogge met paardeboonen vermengen. Vermijmerende slijten of doorbrengen Zijn'
meng uw' wijn met water ; lig. De waarbesten tijd vermijmeren. *-(zich). w. w. door
heid met de logen vermengen. *-, door
gemijmer zich henadeelen in zijne gezondbijvoeging vervalschen: De wijn is vermengd.
heid krachfen enz.: Hij zal r;ch nog
*-, dingen van onderscheidene soort en samengeheel vermijmeren. --anijten , h. w.
voegen : Melk met water vermengen. Veranders mijten : Laat dat hooi vermijten.
mengde geschriften , mengelschriften. Ver—mijten , o. w. met Z., door de mijten
mengd koren , mankzaad. *-(zich). w. w.
verteerd worden : De kaas zal hoe lan ger
zich inlatcn Vermeng u met geen slecht
hoe meer vermijten. —mijteren , o. w.
gezelschap , begeef u er niet in. Wie zal
b. w.
met Z . zie Vermijten, o. w.
rich met die vuile sloor vermengen? -.
bederven , vernielen.
van dingen : Olie en water vermengen
rich niet. – menger, m. ,7menging, Vermiljoen, o. (des -s.) eene fraaije roods
yerf. –doom , yr. –kleur, y r. -kleti.yr. –mengster, yr. –menigvulrig , by.
digbaar , by. voor vermenigvuldiging
vatbaar ; dat vermenigvuldigd kan worden. Verminderbaar , by. voor vermindering
vatbaar, dat verminderd kan worden.
-r-menigvuldigen , b. w. menigynl minderba,arheid , yr. —en , h.
diger of talrilker maken , in aantal doen
w. minder maker , minder doen %%order) : De
toenemen : De krijgslieden vermenigvultroepen verminderen. Ben leger tot op
inzonderh. in de rekenk. eenige
digen.
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de helft verminderen. De waarde der
rnuntspecan verminderen. Gij moet den
huurprijs eenigszins verminderen , zal ik
blyven wonen. *-(zich). w. w. zijne nitgaven
besnoeijen : Dat verlies was oorzaak dat
hij zich aannterk-lijk moest verminderen.
Zich van huis verrninderen een minder
huis betrekken. o. w. met Z., minder
worden: Zijne schapen verminderen. Die
appels verminderen slender oogen ; fig. in
vermogen of kracht afnemen: De koorts
vermindert. DP pijit vermindert. De zieke
vermindert. Van dienstboden , won;ng, enz.
verminderen, d. dienstboden , eene woning,
enz. nemen , die minder kosten. Van inkomen
verminderen een Beringer inkomen ontvangen. —mindering , yr. (mrv. -en,)
bet verrninderen; datgene, waarmede iets
verminderd wordt. --minken b w. het
gebrnik van een lipehaamsdeel benemen:
Hzq ward aan de regterhand en het linker-been verminkt ; fig. schenden : Fen standbeeld verminken. Men verminkt een geschryt , wanneer men er iets wezenlijks
uit last. Men verminkt de wetlen door
verkeerde uitleyging. remands eer verminken. —winker, m. (des -s, mrv. -s.)
—minking, yr, (mrv. -en.) —minkte m. en yr. (des -n, mrv. -n,) die verminkt
is; inzonderh. krijgsman , die verminkt is.
—nsinktheid yr. —missen , b. w.
merken , dat iets afwezip; is : Wij vermisten
hem weldra. Van het derde regernent werden vier honderd manschappen vermist. Ik
verrniste geld nit mijn' lessenaar. —missing , vr. —miste m. (des -n. mrv. -n.)
krijgsrnan , die na een Revecht nosh onder de
dooden noch onder de levend, n gevonden
wordt. --mite voegw. waardoor men de
reden van iets opgeeft dewij1 , omdat :
sal niet komen , vermits het te stark waait.
—modderen , b. w. modderig rnaken
fig. verbrodden , verknoeijen , bederven.
—moedelijk (-er, -st.) by. door
vermoedens aangednid : De vermnedelijke
schrij ver , erfgenaam opvolger. Het is niet
vertnoedelijk , dat wij zoo spoedig verandering krijgen. bw. naar vermoeden , waneschijnlijk : Vermoedeltjk kr:mt hij niet
voor overmorgen. —moeden , b. w. ‘'oor
waarschijnlijk honden Wie zou dat verrnoed
hebben ! Dat had ik mel vermoed. Het is
niet te vermoeden. Zij toonde meer rerstand . dan men van een meisje op haren
leeftijd vermoed zou hebben. 115 verrnoedde niet. dat ik het doen sou, s-, o. (des -s,
mrtz.
toestand, waarin men jets vermoed,
gissing omtrent iets : Dot gesehiedde tegen
myn vermoeden. achterdocht , verdenking : Ik heb geen vermoeden op hem. Dat
sijn enkel vermoedens , ongegronde vermoedens. —moeid (-er, -st,) by. moede,

Verm
afgemat : Zij is nog vermoeid van de reit.

—moeidheid vr. —moeijen , b.
w. moede maken , afmatten : Gij moet het
paard niet te seer rermoeyen Zyn' geest
vermoeljen. is -(zich) w. w. zieh afmatten :
Vermoei u niet te seer. -moeijend , (-er,
-st,) by. afmattend Vermoeijender reis heb
ik nooit yedaan. Een zeer vermoeijend
werk. —moeijenis y r. (mrr. -sen,)
vermoeijende verrigting : De vermoeYenissen
eener reis. vermoeidheid: Hy vie,flaauw
van vermoeijenis. —moeijing, yr.
—niogen, onreg. b. w. datgene hezitten,
waardoor men iets mogelijk maakt , iets in
zijne magt hebben Tegen hem vermag rtY
niets kan zij niets doen. Daaraan kan men
zien , watvolharding vermag God mermag
alles , wat Hij wil. Doe alles , wat gij vermoogt ; fig. Zij vermag veel bij of op hem,
zij beeft veel invloed op hem. *-, o. w. met
kunnen : Zij vermogt niet te komen. *-,
o. (des -s, mrv. -s.) toestand , waarin men
iets vermag, magt , kracht : Uit al mijn vermogen. Al, wet in tni2 n vermogen is. IC.,
begaaf heid , talent : De knaap heeft uifstekende vermogens. alleen in het enkelv.,
rijkdom : Been man van verrnopen. Zijn yen.
mogen bestaat in landerijen. Het roerende
vermogen, de roerende goederen. Hoe groot
is zijn vermogen ? Een vermogen van drie
ton. Haar rermogen was nanzienlijker ,
den men gedacht had. - mogend , f -er,
-st,) b y . magtig : Zijne verrnogende
schenkomst retitle het meisie. *-. gegoed ,
rijk Hy behoort tot de vermogendste lieden
uit den omtrek. —mogenditeid , yr.
--mound , (-er. -st,) by. min of meer tot
maimof ergegaan : De pool der tafel schijnt
vermolmd. —moimdheid, y r. —motmen, 0. W. met Z., tot molm overgaan : Die
balk zal weldra rermolmd —motming , y r. —molsemen enz. zie
Vermolmen enz. —momberen —Inomboren , b. w. weinig
gebruik. , zoo niet geheel CPI al veronderd ,
onder mombers stellen —momd (-er,
-st,) by. gemaskerd : Een verrnomde dief ;
fig. Hen vermomde vijand is gevaarlijker,,
dan een verklaarde. —moinde, m. en yr.
(des -n, mrv. -n,) een vermomde persoon.
mommen , b. w. eerie mom voor het
gezigt doen door bedekking onkenbaar maken : Hij vermornde zijne docliter in eene
liedjeszangster ; fig. aan iets een ander
voorkomen geven . dan het oorspronkelijk
heeft: Zijne ondeugden onder den schijsz van
godsdienst vernzommen. *-(zich) w. w.
zich op de raise of andere wijze , dock vooral
door bekleeding , onkenbaar maken : Hij
vermomde zich in een' metselaarsknecht,
—momming yr. (mrv. -en,) het vermommen ; het gene diW orn te vermommeni
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Hine vertnprnming pmprkte 4eqz gehel onkenkar. !s—mondes; , w. weinig of niet
meer in gebruik , yerhalen. --yonder,
tn. (des -s. tnrv. —MOPidiag yr.
— Mookiien , b. w. !Tem p era. mooijer ma;ten : Pe -jarert. die zij in de West /weft
gesleten, zullen lunar niet rermooid hebben.
^ 0. w. met Z., mooijer worden : Zij er
wet op rermooid , er rpooijer op geworden. —mporden , b. w. moordcladig om
het Levert brengen:HijwPrddoor een t gesvaanden priester vermoord ; fig. remands rust
yermoorden. Naar boosaardig verstoren. Zijn'
tijd rermoorden , hem roekeloos verkwisten.

,7--moor4er

- p rdrler,

—snoording vr.

yr. I,mrv.-s. ) —mor•
b. w. al morsentle verdoen : Gij vermorst reel Inkt ; fig. Het kind vermorst het
mursende bederven : Papier vereten,
morsen ; fig, door origeschikte beliandeling
flatfeet aan lets toehrengen , verknoeiien :
De heelmeester P. vermorst man Ben
Verwaande on kande vermorst dat land sneer
en weer. —misrser m. (des -s, ram -s.)
—morsing, vr. —morsster, vr. (rnrv.
-s )-morzelen, h. w. gebeel verbrijzelen :
Ae zware balk vermorzelde zyn o arm.
—snorzeling, yr. —motten, o. w.
met Z.. van de rnotten verteerd worden Um
jas g al yeheel vermotten , als g y hem niet
draagt. —motting y r. —muffen o.
w. met Z.. rind worden : Bet rneel begin' te
vermuffen ;
Om ern karig loon aan
den schrifflessenaar vermuffen. —snuffing, yr. —innft , b y . muf geworden.
—muftheid vr. —munten h. w.
tot mina slaan : Al het goud
zilrer werd
vermin& anders rnunten , dan voortipen :
Er werd in dat land y ea oud geld vermunt.
—vaunting, y r. —anursven , b, w.
mum of week maken : Het vunr Lan het
hardste ijzer rermnrwen; fig. zacht stemmen . roeren , hewegen : Hij kon den ongevoeligen gierignard noch door beden noch
door tranen vermurwen. Iernands hart vertnurwen.*-. o. w. met Z., murw,, week of
zacht worden ; bewogen of zacht gestemd
warden : Zijn hart vermurwt door mijn
smeeken. —murwing , yr. —naaiJen b. w. anders naaijen : Het lijf moet
vernaaid worden. naaijende verhrniken:
Dat garen zult ye rag daag niet vernaatjen.
*-, naaijende doorbrengen : Men kan niet
gelooven , hoe veal tijd zij daaraan vernaaid heeft. door het naaijen hederven.
—naamd (-er, -st,) b y . beroemd ,
vermaard , doch , hehalve bier en daar op het
land weinig meer in gebruik. -naam.dheid yr. —naanwen , b. w. naauwer
maken: De mouwen vernaantven. 'K.-, o. w.
met Z., naauwer warden : De gracht vernnanwt nicer en meer, en zal ten laatste nog

"Tern
gelseei tperaken. —Paaiumin g , Tr.
(Inrv. -en,) het vernaauwen ; vernaauwde
rnirnte : De finis lied racer dan ane ver-

naauseing. -nachtbrierje,o., -nasehtve61. 0. briefle , waarhij het vernachtcn
van waren zonder aarigifte wordt toegestaan.
—naelaten , O. V. met II , een' nacht
overbliiven zonder verimposting : Wijn latenden nacht doorhrengen
vernachten.
overnachten: Wij zullen te 4rnhem vernach-

ten. —naebting , yr. —naelilliantoor 9 o. kantoor , waar vernachtbriefjes
worden afgegeven. nagelen, b. w.
anders nagelen : Vernagel dat hertgsel , het
zit te hoot'. met nagels siniten : Eene
deur vernagelen. Sprw. Het gat is vernageld , er is eenig beletsel in den weg gekomen. *-, deck nagelen en daardoor benadeelen : Een paard vernagelen , het een' of
meer nagels in het gevoelige deel van den
hoef siaan. Het paard hinkt, dewijl

; fig. floe
hompelt
het vernageld
um bra,. zoo , is hij vernageld door
middel van een , navel verstoppen en onbruikbaar maken Het geschut vernagelen , d. i.
Pen' navel zoodanig in het zundgat slaan dat
hij er moeijelijk nit te krijgen is. —nageling, vr. —naan, veal. tijd van vernemen.
—narren , h. w. aan het narren te koste
leggen : Feel geld en tijdvernarren. —nederen h. w. in aanzien of vermogen doen
dalen : ',gaud vernederen. Iemands
trotschheid vernederen. *-(zich), w. w, zich
laag of B ering aansiellen , zich verootmoedi-

gen : Zich voor iemand vernederen. —nedering yr. (mrv. -en,) het vernederen ;
vernederde staat ; vernederende handeling.
—neemaclatig, (-er, -st,) b y. gemeenz.
nienwsgierig, begeerig om alles te vernemen.
—al, m. en yr. (des -s, mrv.-len,) die naar
alles verneemt.alles te weten tracht te komen.
neesnster y r_ —nemen ongel.
b. w. anders nemen: lk had dat pak verkeerd

genomen , en moest het weldra vernemen.

*-, gewaar of ontwaar worden , te weten
komen : Ik heb zoo even vernornen, dat UW

broeder naar Parijs gait. Men verneernt
-ontdektziets van hem , hair , die zaak.
ken. 0. w. met 1-1., navorschen onderzoeken , onderzoek doen : Naar iemand of

lets vernemen. Zig vernam bij mij naar het
gedrag van hear' zoon. — . nemer, m.
—neming yr. —nestelen , b. w.

nit het nest nemen en verdrijven; fig. remand
tat het bed vernestelen , hem nit zijn bed
ligten. —neuteld (-er, -st,) b y. fig.
gering , klein , dwergachtig, magteloos ,
nietig. —nielachtig , (-er, -st,) by.
geneigd om te vernielen : Bond die verniel-

achtige kinderen nit den ruin.
m. en vr.
achtigheid, y r.
(des -s, wry. -len,) die alles vernielt : ZZj is
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veto
eene reyte rernielal. bv.
dat vernield kan worden. —nielbaarheld y yr. —nielen , b. w. te niet
inaken , verdeten : Bet water heeft
al de veldvruchten vernield. Het zwaard
zal hen vernielen. —nieler tn. (des -s,
Mrv. -s.) —nieling vr. —nielster
vr..(mrv.-s.)—nielzucht yr. zi.cht om
te vernielen. —nielzuelatig (-er, -st,)
by. — nietigbaar,, by. voor vernietiging
vatbaar of daaraan bloot staande , dat vernietigd kan worden. —nietigen b. w.
nietig maken: Men vernietigde vek geschriften en eenige oude wetten. Bet vonnis werd
vernietigd. —Wenger m. (des -s, nem
-s.) —vernietiging y r. —nietigster,9 yr. t rnry.-s.) —nieuw en , b. w.
nieuw waken of doen schtinen Een sebouiv
verniruwen ; fig. doen herleven : Uw brief
vernieuwde nitine droefheid„ Die overeenkonzst werd vernieuwd. Len' twist vernieuwen. *-, herinneren, doch weinig in gebrulk.
—nieuwer m. (des -s, wr y . -s.)
—nieuwing yr. (mrv. -en.) - niettwster, y r. (nests. -s.)
Vernis , 0. (van het -, mrv. -sen,) glanzig
smeersel, waarmede geverwde of beschilderde
v000rwerpen bestreken warden : Sineesch
vernis. Vernis voor houtwerk. Het vernis
gaat er a fig. De wellevendheid is het vernis der bekwaamheden . —boom m.
een boom , nit welks bars vernis worth
bereidt : De vernisboom wordt in het
zuiden van Sina gevonden. —11.esch yr.
—je 0. (des -s, wry , -s,) verkleinw. van
vernis. —sen , b. w. met vernis bestreken :
Eene seitilderif vernissen. Last yij dat
houtwerk vernissen ? ; fig. een Frain uiterhjk
aan lets geven. Zoo BILDERDIJK'i aflelding
de ware is , (van ver en nisch , nijs of nis,
het Engelsche nice,) dan is gevernist , dat
soms voorkomt , in strijd met den aard der
taal. —ser, m. (des -s, mrv. -s ) —sing,
yr.
"1Vernoegd, (-er, -st,) by. en hw. vergenoegd.
—noegdelijk , bw. —ittoegdheid
yr. —noemen b. w. antlers noetnen
eel)" anderen naam aan ieinarid of lets geven :
Waarom hebt gij dat kind vernoentd?
iernands naarn aan cent ander , germ : I k heb
geen verlangen om vernoemd te warden , ik
fieb geen verlangen , dat iemand naar mij
genoemd worde. —noeming , yr.
men , verl. dw. van yernemen. —nuchtoren 9 b. w. 'matter maken : Eeniye
glasen water vernuchterden Item allen
*-(zzch), w. w. zicli op de eene of andere wijze
0. w. mat, 'luckier
nuckteren maken.
warden. —nuchtering , yr. —nuft
0. (des -s, wee. -en,; yermogen om lets te
verstaan , bevattingsyermogen , verstand ,
doch inzonderh. degave oun iets.uit to denken,

f;

scherpzinnigheid , sdranderheid, findingrijkheid : bij bezit weinig vernuft.
niensch, die verstand heeft en vinding bezit :
ITO behoort tot de srootste vernutten in ons
land. —nufteioos, (-zer,-ste,) bv. sneer
of minder van vernuft ontbloot. —nuttig.
(-er, -st,) by. en bw. bier en daar op het land
vernemstig , y indingrijk : Len vernuftig
kind, man. *-,van vernuft getnigende : Lens
vernufti6 e uitvindin;„ -- uuftiiteid,
yr. —nuftiglijk , bw. oanberen,
b. w. let het omberspel dourbrengen of
verliezen ; Hij verombert tijd en geld.
—onachtzamen , b. w. met onachtzaainheid beliandelen , verachtcioozen , vermaarloozen : Wie sou eene zaak van sulk een
hoot' belang veronachtzamen?—onaehtzaming , y r. —olatedeien b. w.
outedelen. —ongelden, w. het ongeld
van lets betalen: 1k Iva mijn land verongelden. —ongeli then , b. w. door het doen
van ongelijk beleedigen of benadeelen : I k wil
ti niet veronyelijken. —ongelijker, m.
(des -s, mrv. -s.) —Ottgelijking , yr.
(wry. -en.1-ongelijkster, vr. (mrv. -s.)
—ongelukken o. w. met Z., door
ongeluk verloren gaan of onikomen : Het
schieverongelukte..11ij is op zee verongelukt,
heat door een ongeluk zip levee verioren ;
fig. mislukken: liet ontwerp verongelukte.
—ongelukking, y r. •—ongeinakken, b. w. door ongemakken doer) lijden,
dock weinig of niet in gebrnik. —ontheiligen ens., zie Ontheiligen enz.
—onthouden ens- zit! OntchOuto
den , ontreittirOu enz., zie
Outreinigen enz. —outrusten
enz., sic Ontrusten, enz.
sehuldigen, enz., zie Ontaith
gen g ens. —ontwaardigen , b. w.
met een edel inisnoegen ver y illIen: Dat
gedrag meet elk verontwaardigen, die er
kennis van krijyt. De ben er verontwaardiyd
over. *-(rich) , w. w. verontwaardigd worden:
Is er wel iemand , die sick over zoo jets
niet verontwaardiyen sou? —onturaardiging , vr. fig. gevoel van toorn en verachtmg, hetwelk door eenige onedele daad
wordt opewekt: Zii kon hare verontwaar--dig ins niet rerhelen. —oordeellaar,
al., —oordeelaarster, vr. die veroordeelL. —oordeelen , b w. grootelijks
afkeuren lk utoet uw gedrag veroordeelen.
doernen , selluidig kettren en tot lets
%ermijzell: Iemaod ter dood veroordeelem
—oordeeling, yr. (mrv. -en.) —oor--losrett , I). w. aan oorlogen Le koste leggen:.
ll'apoleon heelt mitlioenen schats veroorluoyd. —oorloven , b. w. oorluven
toestaan , toetaten , wegunnen : is het mij,
veroorloofd? 5-(zick) w. w. , als: Zicla (tiles,
te veel veroorloven. —oorloving
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--oorzaakster , yr. (mrv. -s,) die
veroorzaakt. —oorzaken, b. w. te weep
brengen , de oorzaak van lets zijn: Dat zal
ergernis ,veel onheil veroorzaken. —oorzaker,m. (des -s, -s.) —oorzaking, yr. —ootwoedlgen, b. w.
met ootmoed vervullen of bezielen: Die
teregturijzing hee It hem nict weinig verootmoedigd. *-(zich), w. w. zich ootinoedig
aanstellea , zich vernederen. —ootanoediging, y r. —orberen, b. w. door
gebruik of nuttiging verteren: We moeten
did brood eerst verorberen. - orbering,
vr. —ordenen, b. w. bestemmen:
Waarvoor is dat verordend? ontwerpen ,
aanleggen. —ordening-, vr. (nice. -cu,)
het verordenen ; order, mstelling , bevel.
—ordinèren, b. w. bestemmen, toeleggen ; bevelen: Te voren verordinéren,
voorbeschikken. —ordinêring, vr. het
verordineren. —ouden, b. w. oud maken
of doen schijnen: Die pruik veroudt hem. *-,
o. w. met Z., oud worden : Alles zal verouden
als een kleed. —ouderd, (-er, -st,) bv.
uit het gebruik geraakt: Verouderde woorden uitdrukkingen , modes. Eene verouderde schoonheid. ingeworteld: Eene
verouderde kwaal. —ouderen, o, w.
met Z., verouden, oud worden ; inwortelen.
—oudering y r. —wading, yr.
—overaar,m. (des -s, mrv. -s.) —overa,a,rster, y r. (nirv. -s,) die verovert.
—overen, b. w. overweldigen, bemagtigen : Hij veroverde steden en landen ; fig.
De harten veroveren, wirmen.— overing,
y r. (mrv. -en,) bet veroveren ; bet veroverdc
voorwerp : Eene verovering waken. Op
veroveringen uitgaan. —overzucht,
—overingszucht, y r. zucht om te
veroveren. —pachten, b. w. in pacht
geven: Men verpacht tienden , landerijen ,
boerenplaatsen. —paehter, m. - pachting, vr. —pachtster, y r. —pakken, b. w. antlers pakken : Die goederert
moeten rerpakt worden. met pakken
doorbrengen: 8ij verpakt al zijn' tijd.
—pakking, vr. —panden, b. w. te
pand zetten , verzetten : Zij heeft hare
juweelea verpand ; fig. Zijn Leven voor lets
verpanden, d. i. het voor den uitslag van
lets verbinden. *-(zich), w. w., als: Zich
aan iemandverpanden , zich op bet naauwst
aan iemand verbinden. —pander, m.
_winding, Yr. —pandster, yr.
(mrv. -s.) —pappen, b. w. anders pappen : Dat geed moet verpapt warden, indien
het stevig zal wezen. tot pappen verbruiken: Is al lot ivnineel reeds verpapt?
—papping-, vr. —pares, b. w.
anders pared : Eeaige der gasten wenschten
verpaard te worden. —passen, b. w.
verkeerd passen ; nog eeas passen ; in het

Verp
kaartspel , niet spelen : Daar heb ik een
opgelegd spel verpast,dewijlik den manille
voor de zes aanzag. Verpast ge de twee
zwarte azen ? d. speelt ge niet , daar de
twee zwarte azen in uwe hand zijn ? —peisteren, o. w. met H., pleisteren. *-(zich),
w. w. zich door pleisteren verkwikken.
—peistering, vr. —pekelen, b.
w. in versche pekel leggen of zetten : Het
vleesch verpekelen. *-, o. w. met Z., in pekel
verteren. —pekken, b. w. anders
pekken Die vaten moeten verpekt warden.
*-, tot pekken verbruiken. —pekking,
y r. —pesten, I). w. met pest besrnetten
Men adernt er eene verpeste lucht in ; fig.
gelled bederven : Het land is door weelde en
wellust verpest. —pijnen (zich), w. w.
zijue krachten tot pijnigens toe inspannen
tlrj verpijnt zich, ors het tot stand te
brengen. —pikken, ens., zie Verpekken, enz: —pinnen, h. w. anders
pinnen. —plaatsen, b. w. van de plaats
nemen en naar eerie andere overbrengen :
Men verptiatst meubelen, een' winkel,
een kantoor. *-, iemand eene andere standplaats bezorgen : De outvanger A. werd van
B. naar G. verplaatst. 5-(zich), w. w. van
plaats veranderen , zich naar eene andere
plaats begeven. —plaatsing, vr. (mrv.
-en.) —plakken, b. w. anders plakken :
Die Ibloem moet verplakt worden. , al
plakkende verbruiken Is al die s tiffsel
reeds verplakt;? gemeenz. verkoopen, inzonderh. voor een' te hoogen prijs: rk heb dat
paard aan mijn' neef verplakt. —plakking , y r. —pla,nten, b. w. anders
planten : Jonge booinen verplanten. Sprw.
Als oude boonten verplant warden, sterven
zij lig t , oude lieden sterven dikwijls na

het verhuizen. —planting, yr. —plassen, b. w. al plassende verspillen : ii ater
verplassen. —pleegster, y r. (mrv. -s,)
die verpleegt. —plegen, b. w. de noodige
zorgaan iemand besteden : Zieken en gerangenen verplegen , hen van al bet noodige

voorzien. —pleger, m. (fart?. -s,) -pleging, yr. —pleisteren, b. w. op
nieuw pleisteren : Lien' muur verpleisteren.
pleisterende verbruiken: Die metselaar
verpleistert veel kalk. —pleiten , b. w.
al pleitende verspillen: Bij zal nog alles
verpleiten, wat hij bezit. —pletten, b.
w. op nieuw platen : Dit koper moet verplet
warden. *-, zie Verpletteren. —pletteren , b. w. verrnorzelen, verbrijzelen, 6g.
geheel inslaan geheel ter seder slaan Hij
werd door hare zvoorden verpletterd. -plet-

tering , yr. —pletting, yr. —pligten,b. w. verbinden Hij heeft mij alleszins
aan zich rerptigt. *-, door gunstbewijzen
genegen maken : Zij heeft wij grootelijks
ace zich verpligt. Zijne gunstbewijzen ver-
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rieaen zijne liefde aan het meisje. Zifn
pli glen ?raj tot dankbaarheid. Ik ben u
spel verraden, het kenhaar maken. Zijne
,daarvoor zeer verpligt, d. i. ben u dankeigene belangen verraden , openbaren fig.
baarheid verschuldigd. lets aan iemandvergemeenz.: Ik zal het niet verraden, ik weet
pligt zijn , het aan hem te danken hebben.
er niets van, ik ben er onbekend mede.*-, ten
door dwang tot jets brengen , noodzaken :
nadeele van eel,' ander' op eene schandelijke
Ik zal er hem toe verplisten. —pligtend,
wijze it, de magt van cen' derde overleveren ,
(-er, -st,) by. en bw. gedienstig , dienstvaarinzonderh. wanneer bet beimelijk geschiedt :
Een verpligtend mensal. *-, innemend,
Zijn vaderlandverraden ; fig. Zij kan Item
beleetd: Verpligtrnde woorden.
verraden en verkoopen. zie Vezekoopen
yr. (mrv. -en,) gehoudenheid ; pligt.
—rader m. (des -5, tnrv. -s,) die lets of
—plookjen. , b. w. anders plooijen : Dat
iemand verraadt: De eene werd de verrader
lint moet verplooid worden ; fig. een ander
des anderen ; fig. De verrader slaapt nooit
voorkomen aan jets geven : Zij weet liet algewoonlijk is er nog iemand , die van de zaak
it:i d zoo te verplooijen , dot niemand zich
weet en ze verraden of uitbrengen kan. Het
ergert. —pogchen, b. w. al pogchende
oog is dikwijls de verrader van het hart,
Nerbiu filen , loch weinig of niet meer in
men kan dikwijls in het oog lezen wat er in
gebruik. yr. helasting, die
het hart orngaat. --raderes, yr. (mrv.
,eigenaars van vaste goederen moeten betalen,
-set),) verraadster. —raderij , vr. (mrv.
limos grond belasting. —pondingbrief,
-er),) verraad , trouweloosheid. —waderrn. —poozen , b, w. voor eene poos aflos
lijk (-er, -st,) b y. als een verrader, een
sen en vervangen : Ik wil a wel een uurtje
verraad bevattende : Verraderlijke blikken.
terpoozen.Zij verpoozen elkander om de twee
Een verraderlijk gedrag, bw, als cen
itur. 4-(zich) , w. w. tot verhaal kornen , nitverrader , op eerie verraderl ijke wijze. - rarusten : Wij zullen ons bier een weinig
derLijkheid, yr. —radersch , (-er,
verpoozen. - poozing, yr. - poten, b. w.
-ste,) by. en bw. verraderlijk. —rafelen
op eene andere plaais poten : Die stekken
b. w. tot rafels maken: Gj zult dien lap
inoeten niet te spoedig verpoot worden.
ge heel verrafelen. *-, o. w. met Z., door
—poting yr. —potten , b. w. in
racier' zijr) bestaan verliezen: Het ;al nog
andere paten zetten : Die coos moet verpot
selteel rerrafelen. —ram.inelen , b. w.
worden. —potting, yr. —pralten b.
al rammelende verspillen: Zij verrammelt al
W. verpronken. —praten, b. W. al pratende
haat.' tijd. —rasschen, b. w. iemand
doorbrengen : Gij reyraat uwen tijd met de
ras en onverwacht overvallen,zoo dat hijgeere
buren.*., pratende rnededeelen : Ztj rerpraat
tijd beeft om zich voor Le bereiden : Den
alles,wat zij hoort.*-, pi a tende verhandelen.
vijand verrasschen. De stadwerdverrascht.
bepra ten Laten we dot eens verpraten.
onverhoeds betrappen ; in sneiheid de loet
*,.(tich), w. w. zich verspreken ; oak : te
afsteken;onverboeds verblijden:Zijverraschte
veal praten. —pronken, b. w. awl pronk
ons met een geschenk.* -, weinig of niet in
te koste !env!): Zij verpronkt alles, wat
gebruik, verkrachten. -rasschiug,vr. bet
zij heeft en verdient. —prnilen , b. w.
verrasscben : Eene stad bij verrassching
pruilend doorbrengen Staat gij dear sew'
innemen. Men schrijft algemeen verrasschen,
tijd war te verpruilen?Zijn eten verpruilen,
dat minder toed is , daar het van rasch en
pruilen in plaats van eten ; fig. Zijn voordeel
niet van ras koint.
verpruilen , al pruilende eenig voordeel verlwzen. Dat is seen hapjenom te verpruilen, Verne, zie Ver , by. en bw.
men moet die gelegenheid niet voorbij laten Verreden,veri. dw. van verrijden. - reed,
tijd van verrijden. —reeg verb. tijd
gaan. —raad , 0. (des -s. ) handeling , aarvan verrijgen. --reel, verb. tzjd van verdoor men iemand verraadt , trouweloosheid :
rijzen. —reet verb. tijd van verrijten.
,Zich aan verraad schuldig maken. Het verraadwerd nog in tijds ontdekt. De vent werd Verregaand (-er, -st.) by. en bw. fig.
dat verre gaat , erg, groot : Eene verregaanonlangs om verraad opgehangen. raadde onbeschaamdheid.
ster yr. (mrv, -s.) die verraadt. -raden,
angel. b. w. door woorden of teekenen bekend Verregen,verl. dw. van vcrrijgen.
ten , b. w. door regtsgedingen verspillen :
maken of ontdekken , wat niet bekend moest
worden , dewijI bet voor anderen nadeelig of
Ztjnvader verregtte alles, wat bij bezat , en
onaangenaarn is en waartoe wij geene srijheid
liet zijne kinderen in behoeftige omstandi gheden adder. —reiken (zich), w. w.
hebben, inzonderh. voor zoo ver dit heimeltik
gescbiedt : Iemands geheimen verraden
door ver reiken den arm of een ander bigchaamsdeel Iced toebrengen Ik heb mzj
aan den dag brengen. Gij moet hem niet ververreilt. ---reizen, b. w. aan reizen te
raden;fig. te kennen of te verstaan geven ,
koste leggen : Die man verreist veel geld.*-,
ook van levenlooze dingen , inzonderh. van
o. met Z., wep;reizen, zich op reis begeven;
zulke , die men track te verbergen : Uwe
Is use neef ad verreisd? —rekenen
stem verraadt u. Zijne teedere bla ken ver13Q
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rekenende vereffenen : Dat zullen wij
later virrekenen. mede in rekening
brengen : Die twee poster zijn reeds
verrekend. *-.(zich) , w. w, verkeerd rekenen,
een' misslag in het rekenen begaan: Gij hebt
u zeker verrekend, want het komt niet ult.
—rekening yr.
Verrekijker, m. werktuig ter beschouwing van voorwerpen op een' grooten afstand;
fig. Ziju staatkundige verrekijker deugt
niet, in het staatkundige ziet hij niet ver,
verrekken, b. w. door rckken benadeelen : aria verrekken. Het paard heeft
het schouderblad verrekt. *-(zich), w. w.
zich door rekkcn eenig lecd toebrengen;
verrekte zich gisteren. ,o. w. met Z.,
gemeen, sterven. —rekking , vr. (titre.
-en,) liet verrekken; ontwrichting.-reten
verl. dw. van verrijten. —rezen verl. dw,
enz., zie
van verrijzen. —ridselen
, verl. tijd
Verritselen 9 enz.
van verraden. —riep, tijd van verroepen. —rigten , h. w. doen , uitvoeren :
Ron hij dat werk verrigten? Is dat alles
woe gij den yanschen morgen verrigt hebt ?
—rigter, m. (des -s, inn'. -s.) —rigting , Yr. (mrv. -en,) het verOgten ; bet
verrigte. —rigtster, yr. ,(snrv. Us.)
, ongel. w. van de plaats
rijden : Verrijd den wagen een weinig. *(zich), w. w. verkeerd rijden: Wij hadden
ens verreden. *-, o. w. met Z , van de plaats
rijden : De Weyer is een weinig verreden,
zoo dat erthans ruin,te gessoes is. —rijgen , ongel. 1) anders Verrijg uw
eorset, hells :Meet geregen. -.-rijker 9
b. w. rijker maken : Die onderneming heeft
zijn , oom niet weiniy verrijkt ; fig. Eene
teal verrijken , met nieuwe woorden,
uitdrukkingen,enz. voorzien. *-(zicb), w. w.
zich rijker waken Zack met eens anders
good of Zich ten koste van een'under' verrijken. o. w. met Z., rijker worden ; Men
sag hem dagelijks verrijken. —ripen ,
angel, b, w. vaneer) rijten. —rijzen
ongel. o. met Z., oprijzen : a er 't Licht
eoit was verrezen. ” Vq n zijne plaatsverrejzen. *-, inzonderh. nit den dood opstaan :
RV sal eennsaal flit het graf verrij:en.
—rijzenis —rijzing vr. opstanding
uit den dood. —rimpelen , b. w. rimpelig tnaken : Het vuur heeft het perkement
verritnpeld.*-, o. w, met Z.,rimpelig worden:
.
_Haar voorhoofd begint reeds te verrimpelen
—ritselen o. w. met Z., en : *-(zich),
w. w. sick met geritsel verroeren : Geen Mad
verritselt. - roeijen, b. w. van de plaats
roeijen : Eene sloep verroeijen. *-, o. w. met
Z., al roeijende zijHe plaats verlaten: Ik zag
de galei verroeijen. —roekeloozen
b. w. door roekelooze onbedachtzaamheid
aan gevaar of Iced bloot stellen Zij rerroe
3). w.
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keloozen hue leven , hunne gezondheid.
—roekeloozing, y r. — roepen
ongel. b. w. naar elders roepen: Onze predikant werd near B. verroepen. *-(zich), w„
w. zich door roepen benadeelen. —roeping , vr. —roeren b. w. roerend
bewegen : Men durft geen' vinger rerroeren ;
fig. gemeenz. Geene vin verroeren, geheel
onbewegelijk zijn. *-(zich), w. w. beweging
maken , zich bewegen verroerde zich
niet. —roering, y r. roesten, o, w.
met Z., door roest bedekt of verkeerd worden
De kagehel begint op onderscheidene
plaatsen te verroesten. Een pour verroeste
sleutels hingen aan den wand. *-, vastroesten : De sleutel is in het slot verroest ; fig.
gemeenz, Het leven is in hem verroest , hij
heelt eene seer waste gezondheid. —roestIseid, yr. —roesting, vr. -rollen,
b. w. anders
: Die stukken lint 'toeless
verrold worden,
van de plants roller):
Verrol die vaten ern op rollen
vervoeren. *-, 0. w, met Z., van de plaats
rollen : Bat vat sal verrollen, als men er
;acts order lest. --rolling, y r. -roanInelen , b. w. al rommelende van de plaats
brengen : Gij ',met alles niet zoo verrommelen. —ronlien , b. w. al ronkende
doorbrengen: Hij s!erronkt menig user, dot
nuttig besteed kon worden —ronselen,
h. w. ronselende kwijt raken: Zij verronselt
alles, wat zij Timor yrijpen en vangen kart.
*-, op eene
wisze in iemands mint
brengen
werd eon de wervers en zijne
zuster aan een' heeretvaard verronseld.
ronseling, vr. —rooken , b. w.
rookende verteren ; Hij verrookt wekelijks
een pond tabak. lk verrook veertig tent in
de week. Er worden tegenwoardig verbazende Nommen aun cigarea verrookt; fig.
door bet rooken van tabak verdrijven Rij
verrookt zijn' kommer. *-, o. w. met Z.,
rookende vergaan :.islet vuur ligt te verrooken. —rot , (-ter, -st,) by. door verrotting
bedorven, sterker dan rot. Sprw. Die zijn
lij f of tychaam bewaart , bewaart geese
verrotte appels men duet met, voor zijne
gezondheid te zorgen. —rotten, 0.
w. met Z„ door rotting bederven :
De pruirnen (hangen te) verrotten aan
de boomen. —rotting, yr. ,
b. w. bij railing in andere handen of in eens
anders bezit doen overgaan : 1k heb mijn
paard verruild , d. mijn paard voor een
ander gegeven. .Het eene voor het andere
verruilen ; 6g. verwisselen: Ik ga dezen
hoed tegen mijn' ouden verruilen. --railing, vr, —ruimen , b. w. ruimer
maken ; fig. Dat verruimt (verlucht) mijn'
boezem. , yr. fig. veraderning.
—rukbaar , by. dat van de plants kan
gerukt worden. —rukkelijk (-er, -st,)
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by. en bw. gesehikt om te verrukken , bekoorlijk : Een verrukkelijk schouwspel.
Verrukkelijk schoon.-rukkelijklaeld,
yr. —rukken, b. we van de plaats
rukken : Die paal laat tick niet verruk ken „
verwiggelen.*-, rukkende benadeelen : trerruk uw, arm niet. Zij heeft de hand verrukt;
fig. door aandoeningen van bewondering
Yrengde als hiker) zich zelven brengen :
Hare schoonheid verrukte mij. dij stond
verrukt van blijdschap. *-(zich), w. w. zich
door rukken benadeelen. —rnkking,
yr. (mrv. -en.)
'firers (van het mrv. ,) onderdeel van
een hoofdstnk in den bij bel , enz.: In het
derde vers van het vierde kapittel. Zingen
tvij het derde viers der tweede pauze.
regel van een diehtstnk ; kleine afdeeling
van een dichtstuk : Laat het derde vers we g.
een Win dichtstuk : Zij vervaardigde
een versje ter verjaring barer nzoeder. -,
dichterlijk geschrijf :11 ij maakt reeds aardige verzen. Z117 leest de verzen van K. bij
voorkeur.
Versaagd, (-er, -st,) bv. ontsteld , beschroomd , bevreesd scheen vers2agd
en ter neder geslagen. —saagdheid,
yr. —sagen o. w. met Z., ontstellen ,
bevreesd worden : In het ongeluk moat men
niet versagen, ook in het ongeluk behoort
men den moed niet te verliezen.
Versbouw, m. inrigting van een vers,
versificatie.
Versch, (-er, -ste,) by . onbedorven , gaaf,
inzonderh. als tegenstell. van oud en daardoor minder frisch : Versche melk. groenten,
eijeren , beter. Versch water. ongezouten of ongerookt: Versche vises. Versch
rkesch. "-, niet oudhakken nosh belegen :
Versch brood , bier ;
Eerie versche (pas
bekomen) word. Op verseher (heeter) dead.
frisch : Versche lucht scheppen , in het
vertrek brengen ; fig. dat nog niet p;ebruikt
is of dat behoorlijk uitgerust beeft : Versche
troepen , paarden, honden.*-. bw. fig. als:
Net lif t mij nog versch in het geheugen ,
d. i. zoo, alsof het er nog niet lang in was
geweest.
Versehaald, by. hetgeen door aan de
lucht blootgesteld te zijn geur en kracht
verloren heeft : Verschaald bier. Verschaalde wqn. Ik ben B een minnaar van verschaalcle dran ken. — schaaldheid, vr.
—sehalren, b. w. bezorgen , leveren :
Verse haf mij geld, eene gelegenheid.
—sehaffing, yr. —schalen, o. w.
met Z., geur en kracht verliezen door aan de
lucht te zijn blootgesteid: De wijn zal verschalen , zoo de jtesch niet beter gekurkt
wordt. —sehaling, y r. -sehaiken,
h. w, door schalkbeid opligten of bedriegen
vergaatmen: Zij liet rich door een' loozen

knaap verschalken. Men versdialkt hem
niet lig'. — schansen b. w. met
schansen , ent. omgeven en dekken : lien
leper verseAansen ; Zich met stoelett,
banken, enz, verschansen, beschut t en ,
barriCaderen. —sehattsing, yr. (tart,
-en,) het yersehansen ; datgene, waardoor
men zich verschnnst: to een' donkeren
nacht werden al de rerschansingen des
v ij ands terr.ield. —sehaven, b. w.
antlers sehaven ; door schaven bederven.
-----seheen, tijd van verschijnen.
—seheiden ongel. h. w. afscheiden.
*-, o. w. met Z., van de vvereld seheiden
sterven. o. (des -s.) overlijden, sterven
dood: Op zijn verseheiden liggen. 4c, algemeen telw. enkel in het meerv., ettelijke.
eenige: Verscheidene lieden waren duarbij
tegenwoordig. *-, by. en bw. versehillend ,
onderseheiden : De verscheidene beteekenissen van een woord. scheidenheid
yr. (mrv. -heden.) verscbillendbeid. Sprw.
Verseheidenheid van spijze doet eten.
Perscheidenheid vermaakt. —seheidenlijk, bw. —sehelen o. w. met
H., verschil len.
Verseheliik, bw, versch 3 onlangs.
Versehenken, ongel. b. w. al schenkende
aan den man brengen, uitschenken : floe
reel wijn heeft men wel verschonken ? Er
werden bij die gelegenheid veertig vaten
bier verschonken. —sehenking yr.
—sehepen, b. w. overschepen : Die
goederen zijn reeds verscheept. —seheping. , yr. —seherpen, b. w. scherper
maker); (een paard) op nicuw scherpen. *-,
o. W. met Z., scherper worden.
ping, vr.. bet verscherpen of verscherpt
worden. —schertsen, b w. al schertsen :e doorhrengen of verliezen: Zult
weer uw' tied verschertsen? -seherven,
b. w. in den scheepsh. de scherven van twee
aan elkander liggende houten zoo plaatsen ,
dat de eene scherf niet joist over de andere
komt te Hagen. — scherving, yr.
—seheuren, b. w. aan stukken scheuren:
Een papier verscheuren. De wolf verscheurde het lam ; fig. De bitterste smart
verscheurt hear' boezern. Door rout') verscheurd worden. —seheurend , by.

kenmerkende hemming. van dicren , welke
andere verscheuren Allerlei vc,scheurend
gedierte. seheuring, cr.
Versehheid, yr. bet versch zijn.
Versehiet, o. (des -s, mrv. -en,) eene zoo
groote menigte voorwerpen , dat men daaruit
kiezen kan , doch meestal verschot. dat
gcdeelte cener schilderij, hetmelk zwakker
dan bet oyerige is gekieurd, achtergrond:
In het verschiet ziet men eenige runderen
grazen ; van hier : afstand , verwijderde
plaats , die men van cenig punt ziet : Deve
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iandstreek heeft een bevallig verschiet.*-,
hetgene ten aanzien van tijd op een' aistand
geplaatst is: In het vetschiet ,in de toekomst;
fig. Er opent zich een donker verschiet
voor mijne uitzigten. —Achieten, ongel.
b. w. schietende verbruiken: thj verschoot
al zijn kruid en lood. Hoe vele kogels zijn
et wel verschoten ? ; fig. Hij heeft al zijn
kruid verschoten , door losbandigheid al zijne
krachten verspild. *-, van de plaats schieten
of werpen: Bet koren verschieten. De kaarten
verschieten, doorstooten. Eene schuit een
weinig verschieten , haar van plaats doen
veranderen. '"-, (als ware het schietend,) uitbetalen , uitgeven voor een' ander' : Ik heb u
of voor a zeven gulden verschoten. Indien
hij geen geld bij zich heeft, wil ik het wel
verschieten. -, doen verbleeken : e Het
gestarnt verschiet zijn' glans. » o. w. met
Z., verbleeken : Dit katoen verschiet niet ;
fig. van schrik verbleeken : Zij verschoot er
van. schietend van plaats veranderen :
De snoek verschoot. .De pi;jn verschiet ieder
oogenblik. De schuit moet verschieten.
Zaagt gij die ster verschieten ? zich in
het verschiet vertoonen. —schietingo yr.
—schijndag, m. vervaldag: Op den
verschijndag betalen. —schijnen, ongel.
0. w. met Z., zigtbaar worden , te voorschijn
komen zich vertoonen : De ruiterij verscheen eensklaps weer in't veld. De vierde
aftevering was reeds (in 'tlicht)verschenen,
uitgegeven. In persoon voor de regtbank
verschijnen. Geesten doen verschijnen. Bern
verscheen een spook.*-, vervallen. De eerste
termijn verschijnt den 4. Januarij. Zoo dra
de huur verscheuen is , zoo dra de betaaldag
er is. — schijning, yr. (mrv.
-en,) het verschijnen het vervallen ;
verschijnsel spooksel. —schijnsel , o.
(des -s, mrv. -en,) jets dat verschijnt : Men
zag allerlei verschijnselen in de lucht. -.
spooksel; fig. Het is een vreerndverschijnsel.
dat men u hier ziet. —schikken , b. w.
Anders schikken : Bij verschikt de bark en
ieder oogenblik. Verschik uwe kledren een
op een' anderen tijd zetten , dan
weinig.
bepaald was: Kon hij de les niet verschikken?
0. W. met Z., zich schikkende verplaatsen :
V erschik ern weinig. —schihking, vr.
(tnrv. -en.) —schil o. (des -s, mrv. -len,)
onderscheid : Er is een groot verschil tusschen die aardbetjen. Ik maak er geen
verschil tusschen. Ziet gij er verschil tusschen ? Wij sullen het verschil deelen , en
ik zal er u twaalf gulden voor geven. *
onderscheid van gevoelens , oneenigheid ,
twist : Wij kregen verschil , verschil samen,
verschil met elkander. Zij kreeg verschil
met hoar' zoon. Wij sullen er geen verschil
over hebben , krt.:igen: Verschillen in de
godsdienst. schilderen , b. w. anders
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schilderen Ik laat de huiskamer verschiideren,*-, schilderende verbruiken : Hij heeft
reeds zeven pond serf verschilderd.
schildering , yr. —schilferen
o. w. met Z., in schilfers arvallen : De kalk
van dies muut verschiljert.—SChillen
o. w. met IL, verscheiden zijn : Hoe veel zou
het verschillen ? Het verschilt weinig,
slechts twee gulden. Hoe veel verschillen
zij in jarell ? in grootte ? in vermogen ? Wij
verschillen weinig van elkander; fig. Zij
verschillen als dug en nacht, d. gelijken
elkander in niets.*, , in geslielens verseheiden
zijn dock weinig gebruikelijk verschtilen grootelvks met elkander.-schillend,
onbep. telw. verscheidene , ettelijke, eenige.
(-er. -st.) he. en bw. afwijkend , ongelijk
Verschillende lezin gen. Fen vraagstuk verschillend (op meer dan eene wijze) beardwoorden. =schillendheid, yr.
o. (des -s, mry verkleinw. van
verschil. —schillig (-er, .st.) by. enderscheiden, afwijkend, onp,-elijk.
heid , yr. —schilling yr. --schilpunt , 0. punt van verschil : Ze twisten
zonder het verschilpunt te kennen. -schilstuk, o. verschilpunt. —schimmeld
(-er, -st,) be. met schimmel bedekt of daardoor bedorven. schirnmeldheid,
yr. -- schimmelen, o. w. met Z., door
schimmel hederven Loot toch dat brood
niet verschimrnelen, —schimmeling,
yr. —schoffelen b w. op nienw of
anders schollelen : Die Paden nmeten verschoffeld worden. met schoffelen doorhrengen : Hij verschoffelt al zijn' tijd.
-schohhen , b. w. van de plants
schokken : Het rijtuig verschokte ons yedu
rig. "-, 0. w met Z.. van zijne plants geschokt
worden : Wij verschokten ieder ooyenblik.
—scholen , dw. van verschnilen.
—schema melen , b. w. sehommellende
van zij ne plants brengen : De meid,verschommelt alles.*-, o. w. met L., door schommelen
tan zijne plants raker). -schommeli
yr. —schonk, reel. tijd van verschenken,
-4-schonhen, verl. dw. van verschenken.
— school, tijd van verschniven.
—school , reel. tijd van verscltilen.
-selsoonbaar, (-der.-st,) by. verschoonlijk. -schoonbaarheid, y r. -schoonen,b.w. schoonermaken, zie
linnen nit- en schoon aandoen :
Zijn de kinderen al versehoond? De bed den
verschoonen, schoone lakens, ens. leggen.*-,
zoo onschuldig en goed doen voorkomen , als
mogelijk is, verontschuldigen:Hijpooyde zijn
gedrag te verschoonen. Dat zal u met verschoonen.*-, ongestraft laten: Hij verschoont
niemand.*-,van jets vrijlaten: lk sal u daarvan verschoonen.lernand van inkwartieringverschoonen.*--, onaangeroerd laten : De tijd
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heeft deze gedenkteekenen verschoond. *(zich),w.w.schoon linnen aandoen: lk was zoo
bezweet , dat ik mij van het hoofd tot de
voeten ntoest verschoonen. zich verontschn!dip;en. - schooning yr. (mrv. -en.)
het verscboonen : Ter vers , hooning van de
kinderen, van zijn gedrag. *-, hetgene versehoont : Ik he6 Beene verschowting (geen
school] linnet() rooru.*-, verontsehuldiging: Ik
vraag u verschooning. —schoonlijk
(-er, -st,) by. dat zich last verschoonen of
verontschtildigen:Een retschoonlijk gedrag.
—schoonlijkheid , yr. —schoot,
y eti. tijd van versehieten. --schoppeling, zie Verschovelhing. schoppen , b. w. al schoppende van zijne plaats
brengen : lets met den voet verschoppen
fig. met verachtwg hehandelen : Iiij werd
overal verschopt en rerstooten. —schopping , vr. —schot, o. (des -s, wry. -ten.)
zoodanigeovervloed van voorwerpen, dat men
daarnit kiezen kan : 11 ij hebben er geen
verschot van. hetgene men voor ietnand
verschiet of verschoven heeft Hebt gij al
de verschotten in rekening gebracht? inzonderh. hetgene een kleermaker, enz. bij zijn
work haven de geleverde stoffen voor garen
en andere benoodigtIltedeu verschiet : De
verschotten zijn grooter dart het mnakloon.
—schotbriefje, o. briefje van verschotten. — schoten yea. dw. van verschieten.
—schoveling ,111. en y r. die verschoven
en met minachting behandeld worden Ztj
was in de ?Dotting liarer zuster steeds eene
arme verschoveling. —schoven, verl.
dw. van verschniven. —schra,bben , b.
w. anders schrahhen : Verschrab die viseh.
geheel schrabsel doen overgaan Gij
moet al dat krijt niet verschrabben. Gij
rerschrabt die wortels. —schrabbing
yr, —schranken o. w. met Z , nit zire
regte plaats raken,zich verzetten. - schrantang, vr. —sehrappen, enz. zie
Verschrabben enz. —selareef ,
veil. tijd van verschrijven. —schreeuwen (zich), w w. zich door schreeuwen
benadeelen , zich overschreenwen. - schreijen , b. W. door schreijen verdrijven Zij
heeft Naar iced rerschreid - schreijing
yr. —schreven dw. van versehrijy en, - schrijven. ongel. h.w. antlers schrijven:Ge moetdien brief versehrijven.*- schrij
vende verbruiken Zij rerschrifft reel papier
en ik veelinkt.*-.11ij open bare hrieven ter verschijning roepen: Ten landdage versehrijven.
*-(zich ), w. w. zich in 't schrijven vergissen:
Ik heb mij een paar maal verschreven.
—schrijving yr. (mrv. -en.) - schrikbaar,, by. vow- verschrikking vatbaar.
--schrikkelijk, (-er, -st,) bv. en bw.
schrikbarend , schrikkelijk , onzettend : Een
versehrikkelijk onweer. Het stormde ver-

skhrikkelijk. —schrikkellijlkheld
y r. (mrv. -heden.) het verschrikkelijk zijn ;

verschrikkelijk voorval of ding. —schrikken , b. w. doen schrikken remand verschrikken , waarvoor men in het dagelijksche
leven dikwijls zegt : remand verschrikt maken. o. w. rivet Z., schrikken , van schrik
beyangen worden : Ik verschrikte voor hem ,
van dien slag. Er rerschrikt uitzien.
—schrilaker m. (des -s, mrv. -s.)
—schrikking , vr. (mrv. -en.) het

verschrikken ; verschrikkend ding of verschijnsel. —schrikster, yr. (mrv. -s,)
—schrobben b. w. anders schrobhen
oversehrobben ; schrobk . nde verbrniken
Is al dat water reeds verse hrobd?-s chroei-i
jen , h. w. al schroeijende bederven : De
zon terschroeit het koren. o. w, met Z.,
door schroeijing lijden : Het nardrijk verschroeit. -sehroeijing y r. - schroeven , b. w. antlers sehroeven: Lent het slot
verschroeven , het zit te hoog. - schroeving yr. —schrohen b. w. door
schroking bederven : rlet leer verschroken.
- schrokken , b. w. al schrokkende verzweigen. *-(zich) w. w. zich al schrokkende
benadeelen. —schrokken (-er, -st,)
1w. met schrik vervnid , meest in samenstel ling zie Onverschrokken.
—schrokkenheid , yr. —schrompeld (-er. -st,) by. gerimpeld Een verschrompeld oud wijf. schrom peldhead , yr. -schrompelen, b. w. rimpelen, schrompelig maker). 0. w. met Z.,
schrompelig worden. —schronkelen
o. w. met Z., bij bleetnisten, omkrullen.
—schudden , h. w. antlers schudden:
Bet bed wordt verschud ; fig. Zijne lever
verschudden . schudden. 0. w. met Z.,

al schuddende van zijne plaats wijken.
—schudding, yr. —schuilen, ongel, b. w. verbergen. *-(zich) w. w. zich
verbergen : Waar mag hij zich rerscholen
&Omit? o. w. met Z. verseholen zijn : Er
lag eerie slang in het gras verscholen.
--schnimen , 0. w. met Z., in schuini
veranderen : Bet bier verschnimt - schui-

nen , b. w. schuiner maken. -schuiven,
angel. b. w. van (le plaats schuiven : Versehui f den stoel ; fig. abet minachting behandelen : Ilij werd overal verschoven. o, w.

met Z., schnivende van zijne plaats wijken
Het lint verschuift. Verschuif een weinig,

schuiving, yr. —schuldigd , by.
hetgene men schuldig is : De verschuldigde
gelden betalen. lk zal u het verschuldie,de
morgenvoldoen. Wat ben ik u verschuldigd?
Ile ben Act dubbel aan hem verschuldigd;
Ile ben verschuldigd er heen te gaans

—schuldigen , b. w. weinig of niet meet.
in gebruik , verpligten. —schuren, b. w.
anders schuren Zij moot den haard tier,
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Schurcn. *-, schurende verbruiken : Die
meid verschuurt veel nand , veel lappen.
*-, schurende verslijten. *-, o. w. met Z., door
gestadige schuring afnemen : Die oerer verschuurt ziender oogen. — schuring,
r. —sierbleem , yr. bloern ter versiering. —sierder m. (des -s, mre -c,) die
versiert. sieren , b. w. sierlijk maken :
Eene kamer met fraaije schilderstukken ver.
sieren. Eene rede met fraaije dichtregelen
versieren.*-(zicli) w. w. zich opsehikken:
Zich met allerlei kwikjes en strikjes ver-:
sieren. --sieving yr. (mrv. -en,) het
versieren ; hetgene ter versiering dient , versiersel sieraad. —siersteen , m. Steen
ter versiering. —siersel o. (des -s, mrv.
-s, -en.) hetgene versiert sieraad.
Versje, 43, (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
vers.
Versjouwen b. w. van de eene plaats
n aar de andere sjonwen Dat bout moet nog
heden versjouwd worden. *-(zich),w. w. zich
door sjouwen benadeelen : Hi heeft zich
gisteren versjouwd. —slaafdliteid , yr.
toestand desgenen, welke de slaaf van iets
is : Zijne verslaajdheid aan den sterken
drank stortte hem in een vroeg graf.
—slaan , onreg. b. w. anders slaan :
Gij moet dien bal verslaan. op eene
andere plaats slaan : Ik zal dien spijker
verslaan. 4c, door slaan bewegen of verwrik ken : 111/ kon dien peal ligt verslaan. k-,
nedervellen ; van bier : geheel overwinnen :
Zijne vijanden verslaan; fig. Den Borst
verslaan, verdrijven. De hitte verslaan.
onthntsen , ontstellen ; van bier: Zich verslaan . ontstellen , zich verontrusten. *-, o.
w. met Z., verkoe/en : De thee moet eerst een
weinig verslaan. *-, versehalen : Bet bier
zal verslaan. —slag , o. berigt of opgave
van iets : Verslag ran iets geven. Een wondering verslag. Vii het verslag der commissie zalblijken, fine ver de zaak gevorderd is.
—slagbrief m. schriftelijk verslag.
—slagen vent dw. van verslaan. (-er.
-st,) by. overwonnen: De verslagenen worden
geplund,rd.*-, verschaald ; fig. neerslagtig :
Ih zeig bedrukt en verslapen. —slagenlieid , yr. neerslagtigheid , ontsteltenis.
—slagsehrift o. schriftelijk verslag.
slampampen , b. w. gemeenz. slemPend doorbrengen: Zij verslamparnpen alles,
mat zij hebben. —slampamper,, m.
(des-s,
mrv. -s.) —slampam ping , yr.
—slainripampster,, yr. (mrv. - s.)
—slapen ongel. b. w. slapende doorbrengen of verkwisten: Die in den zomerlaat
opstaat , verslaapt het aangenaamste gedeelte van den dag. slapende verliezen:
Men rerslaapt zijn ontbijt, de gelegenheid,
tie school. *-, slapende verdrijven : Zijne
hoofdpijn verslapen. *-(zich) , w.
te

y

lang slapen : Ik had rnij verslapen en moesi
daarom te huis blijven. --slappen, b.
w. slap maken.*-,o.w.met Z..slap worden: De
koord verslapt;fig.Laat uwe hay den niet vet.slappen.De windbegint le verslappen.minder
hevig te worden,Dehandel verslapt.De hoop
verslapt. - slapping. r. - slaven(zich),
h.w. zich op eene slaarsche wijze verbinden of
zich als een slaaf overgeven non iets:Zich aan
den drank verslaren.-slavi ng,vr. - slechten , h. w. slechter maken. o. w. met
Z., slechter worden. —sleep , verl. tijd van
verslijpen. sleet , y en!. tijd van verslijten. —slempen enz. zie Verslampampen enz. —slenderen , b. w.
Verslenteren. —slensbaar by.
voor verslensing vatbaar. —slenstheid
yr. het verslenst zijn. —slensen , b. w.
doen vervvelken.*-, o. w. met Z.. verwelken :
Die bloernen versiensen reeds. —slensing , r. —slenteren , b. w. slenterende doorbrengen : Zult gij den ganschen
morgen weer verslenteren? —slepen
verl. dw. van verslijpen. —slepen 13, w.
van de plaats slepen: Dat bout moet versleept
worden.
jets zoo slepen dat het niet
weer te vinden is : Die bond versleept alles.

y

y

—sleping, yr. ---slepen, verl. dw. van

( - er, -st,) by. door slijten onvers16ten.
bruikbaar geworden Versleten schoenen.
—sletenheid , yr. —sleuren , b.
w. door slenren bederven : Zij versleurt en

slij ken , o. w. met
versNkt nicer en meer. —stuking
—slijmen b. w. met slijm opvullen

verwaarloost alles.

Z., door slijk verstopt worden : De haven
De visch versliirnt de maag.*-, o. w. met Z.,
met slijrn gevuld of bedorven worden: Eene
versli,nide maag hebben.
ongel. h. wanders slijpen ;
yr.

—slijming,
—slijpen
door slijpen bederven. - slijtba,ar, - slijtelijk,h y.voor verslijting vatbaar, slijten , on get. h. w. door slijten doen vergaan :

De kinderen verslijten veel schoenen. k..,

doorbrengen : Zijn' tijd in ledigheid verslijten ; fig. houden : Naar verskt ge
mij voor ? Ik heb u steeds voor een
reytschapen man versleten. * o. w. met
Z,, door slijting vergaan : ))hjne schoenen
overgaan.
verslijten niet veel ;
b. w. slikkende
, yr.
naar binnen bringen : Eene pil verslikken ;
fig. Die pilvalt nzoezjelijk te verslikken, dat
is bezwaarlijk te dragen. -(zich), w, w. zich
door het slikken van iets benadeelen Zij
yr.
verslikte zich.

—slikken,

—slikking , —slimmere" b, w. slimmer maken verergeren.
s-, o. w. met Z., slimmer worden , verergeren:
Nij verslimmert ziender oogen. —slimmering, yr. —slinden ongel, b. w.
door opslokking wegnemen : De leeuw verslond het weerlooze dier ; fig. verteren, doen
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verdwijnen: Door de zee verslonden warden.
remands woorden verslinden , ze met gretigheid aanhooren. s—slindend . (-er, -st,)
bv. die of dat geneigd is ( gra te verslinden :
Verslindende dieren. --sunder, rn. (des
mrv. -s.) —stinding vr, —slind@ter , yr. (mre.-s.) —slingeren , b. w.
al slingerende vvegwerpen , met veraehting
hem en weer smijten , verroekeloozen , laten
s!ingeren Zij verslingert hare kleertn.*-,
slingerende doorbrengen Bij verslingert
tijd op de markt. *-(zich), w. w. aan
lets verkleefd raker : Op een mei* verslingeren , inzonderh. beneden zijn' stand. Verslingerd (verzot) op een meisje. —slingering , y r. — slotilderen , b. w. door
slordigheid bederven : Gij versloddert uwe
kleiren. —stollen b. w. nit slotheid
verzuiruen of verwaarloozen : 11e heb het versloft. —sloffing, Yr. —sloeg,
, enz. zie
tijd van verslaan.
Verslilkken enz. —slond tijd
van verslinden. —slonden . vent. tijd van
verslinden. -slonsen , b. w. verslodderen.
slonsing , yr. —slooven (Lich) , w.
Lich door slooven beriadee!en , zich afslooven : Zij verslooft zich zelve. —s maadheld , vr. het versmaad zijn. —smaadster, yr. die versniaadt.
Wersmaat, yr. maat van een vers.
ersmachten 9 "o. w. met Z , versmachtende vergaan of omkomen : Van Borst versmachten. 1k versniacht flier van de hitte ;
fig. Van liefde versrnachten. —smack-st.) by.
ting, yr. —smadelijk ,
.en bw. versrnadend , met s roaad —smaden , b w. met smaad en veraeliting bejegenen Ilij werd door elk versrnaad ; fig.
gemeenz. nit minaeliting weigeren gebruik
van lets te maken of het aan te semen: Verpnand Bit onbeduidend geschenk niet, Urn u
niet te versmaden , zal ik er ecn stukje van
aemen. —smader , yr. —smading
vr, — smak k en, b. w. gemeen. vergooyen.
—smallen , b. w. smaller maker: De
Paden moeten versmald worden , men verhest anders te reel grond. o. w. met Z.,
smaller %order). -smalting yr. -sm eden , b. w. anders smeden : Die book moet
stuederide verbruiken :
versrneed worden.
smedende
Is al dat ijzer reeds versmeed
tot lets aanwesiden : Zwaarden tot spadea
, y r. --sinceversmeden.
ken , w. afsmeeketi. --sweet, vent.
tijd van versmijten. —smettbaar , by.
ter versmelting gesebikt, —smelten
ongel, b. w. yloeibaar maken , smelter) eerie
kleur onmerkbaar in eerie andere doen overran : Die kleureumoesten beter versmolten
zijn ; fig. doen verminderen. o. met Z.,
vloeibaar worden : Bet ifs zal weldra voor de
:on versmelten ; fig. In tranen versmelten ,

veel tranen storten: .41s sneeuw voor de son

versmelten, spoedig verdwijnen: Mijne zielof
Mijn hart versmelt , ik ben van droefheid
overstelpt. allengs vermindern. -sanely
ter , m. —smelting, yr. —smeren , b. w. anders smeren : Vermeer die
pleister , zij is te vet..., smerende verbruiken : Hoe veel za If hebt ge reeds versmeerd?
fig. verbrasssen versmullen.—sinering,
yr. —smeten , %ed. dw. van versaniten.
—suteulen o. w. met Z., smeulende
vergaan Bet vuur lag te versmeulen.
smijcligen , b. w. fig. verzaeh ten 5 vetteederen , dock weinig in gebruik. --srnijten, ongel. w. anders srnijten ; op eene
verachtelii ke wijze van zich smijten Rif
versrnijt zvne kleeren , nog een ze half
versieten zijn ; fig. verachten : Goede yen"
maningen versnrijten , in den wind slaan,
—smolt, veil. tijd van . versmelten.
--sin otter , dw. van versmelten.
—smoren , b. w. doen stikken : Ge zult
het kind order al die dekens nog versmoren;
fig. :Zij versmoorde hare klagten.
*-, o. w. met Z , stikken ; Men versrnoort
Kier van de hitte. —smoring , yr.
smullen, b, w. y erbrassen. -snaauwen , b. w. afsnaauwen, "-SD apering
vr, (airy . -en,) een smakelijk stukje of terigje ,
lekkerrirj :Dat is eene versnapering coon Naar.
—snaperingje O. ((les -s, mrv. -s,)

verkleitiw. van versnarring. —sneden,
vet!. dw, van versnijden. —sneed vent.
tij d van versnijden. —snellen , b. w.
sneller maken Zijn' loop versmelten. Eene
versnelde beweging. —snerlien o. w.
met Z., snerkende bederven of verteren : De
boter staat te versnerken. --snij den ,

angel. b. w. iu stukken snijden : Ge moet dat
gansche brood niet versnijden. suijdende
verbezigen: hen stuk linnen tot 'louden
versnijden. *-, anders snijden Een patroon
versnijden. Penner versnijden verrnaken ;
van trier : Eene wet rersneden pen ; fig. een

goede schriptiji. 41-, door snijden bederven ;
here rok versnijden. *-(ziell), w. w. verkeerd
sudden.
snijder, m. —snijding
yr.
snippelen, enz. zie Versnipperen, enc. —snipperen 9 b. w.

tot strippers maken : Gij held reeds een half
bock papier versnipperd ; fig. in al te kleine
deelen splitsen , verbrokkelen Eene erfenis
versnipperen. —snippering , yr.

—snoepen, b. w. al snoepende doorhrengen , aan snoeperijen besteden : Die
hinderen versnoepen reel geld. -snoeren,
b. w. anders snoeren. —snoering, vr,
—snooden , b. w. snootier maken.
—snooding V. —snorkeu , b. wg
snorkende doorbrengen versnorkt de
beste uren van den dag ; fig. door gesnork
verbiuflen: Denk t gij ons te versnorken?

—
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st, h, v. gemeen, verkouden.
—snotheid vr. —solderen , b. w.
anders soldóren ; tot solderer verbruiken.
—sollen , b w. door sullen misvorrnen of
bederven : Ge moet nor' hoed zoo niet versollen. , yr. --so st beren , b. w. sornberder maken : Die
boomen versomberen het WOOlivertrek.
—soppen , b. w. soppende verbruiken :
Versop al dat brood niet. —spaden
b. w. uitstellen , litter doers plaats liebben
Een onderzoek verspaden. *-, o. w. met Z.,
later korner' : De koorst begirt te verspaden.
spallien , h. w. antlers spalken. - spannen , ongel. b. w, anders spanners: Men
verspant paarden , snaren. —spanning,
—sparen , b. w. besparen , tot een
later gebruik beware n: Verspaar dit voor
het ontbijt. —sparing , y r. —sparkelen, o. w. met Z verspatten : Het tout
versparkeltop het vuur. —spatten o. w.
met Z., uiteen spatter. wegspatten , versparkelen. —spelden , b, w. anders spelden :
Ge moet my ' dock verspelden, hij zit scheef.
—spelding yr. --spelen , b. w. met
spelen doorbrengen: Men verspeelt rnenig
uur,,dat met voordeel kon besteed worden.
*-,in het spel verliezen : Hij verspeelt reel
geld. anders spelen, overspelen ; al
spelende verbrodden : Op die wijze mod gij
de partij wel verspelen. *--(zich) w. w.
zich in het spel vergissen. —spelien , b.
w. anders spellen. *- (zich), w. w, verkeerd
speller. —sperren b. w, met sparren ,
enz. afs!uiten : Een' weg versperren.
—sperring, yr. (tnrv. -ert,) het versperren 5 hetgene verspert , barricade. - spieden , b. w. met slmksche oogmerken
bezigtigen : Bet land verspieden. —spieder , vr. (des -s, mre, -s.) —spieding ,
vr. —spiedjagt , o. ad viesjagt.
-spiedtoren, rn.
ster, yr. (mrv.
wachttoren. —spilien , h. w. nutteloos
doorbrengen verkwisten: Men verspilt
zijn geld, zijn' tijd, zijne krachten.
—spiller,, m. (des -s, ram -s.)
—spilling , yr. (mrv. -en.) -spilster
vr. (mrv. -s.) —spinnen ongel. b. w.
anders spinnen : Wat eens gesponnen is,
. ken niet versponnen worden. 11 -, spintrende
verbruiken : Hoe veel pond vlas heeft zij
dezen winter versponnen ? * , slecht spinnen
Pet garen is versponnen. —spitsen 9
b. w. spitser maken. *-(zich) , w. w. fig.
gemeenz. als : Zich op iets verspitsen , op
iets hopen, zich van jets veel beloven.
--spitten, b. w. antlers spitten, op
nieuw spitten : Dat bed moet verspit worden,
eer men er de bloenten op zuezijen kan.
—spitting , vr. — spleet vent. tijd van
verspuiten. —spleten, y eti. dw. van
verspuiten. —splijten, onget o. w. met

Vets
4, door splijting onbruikbaar worden : Als
dat hout hier bliift liggen zal het geheel
versplijten. —splijting yr. —splin,
teren, 0. w. met Z., in splinters overgaan:
Die plank versplintert onder de schaaj.
—splintering , vr. —splitsen b,
w. anders splitsen: Een tone, versplitsen.
—splitsing yr. —spoelen , b. w.
anders of op nieuw spoelen Verspoel de
wasch , de gluten. *-, 0. W. met G., wegspoelen Dat land alai binnen kort geheel
verspoelen. —spoeling y r. —sport ,
verl. tijd van verspinnen. -spoot, verl.
van verspuiten. —spoten, vent. dw. van
verspuiten. —sprak , verl. tijd van verspreken. ---spreiden, b. w. vaneen
spreiden: Verspreid het zaad wat meer.*-,
uitbreiden : De nacht verspreidde zijne
schaduw over het dorp ; fig. ruchtbaar
maken : Wie heeft die valsche berigten
verspreid? Paskwillen verspreiden. *
(zich) w. w. zich uitbreiden : Het onkruid
verspreidt zich meer en sneer; fig. Dat
serucht verspreidde zich al spoediy door
de geheele stad. —spreider , in. (des
-s, mrv. -s.) -spreiding, yr. -spreidster, yr. (mrv. -s.) —spreijen , b. w,
verspreiden ; anders spreijen : Een bed
verspreijen. —spreken, onyet b. w.
sprekende verhandelen , bespreken:
hebben veel samen te verspreken. *-, toezeggen : Zip heeft hem eerie fraaije lamp
veryroken. *-, anders spreken : Verspreek
dot woord eens. *-(zich), w. w. verkeerd
spreken: Hij versprak zich. -spreking,
vr. sprengen , —sprenkeleaut
b. w. sprengemie of sprenkelende verbruiken : Ge ',wet al dat water niet op de wasch
ver.spren8en,versprenkelen. -springen.,
ongel.

h. w. anders springen :

Een' sprong

verspringen. springende doorbrengen :
Men verspringt menig kostelijk unr op
clanspartijen.*-, door springer' benadeelen
&jet' voet verspringen. *- (zieh), w. w.
zich springende benadeelen : Pas op, dat gij
u niet verspringt. o. w. met Z.,
springende van plaats veranderen : De
hews versprong op de nadering van den
!cond. .Het slot is versprongen ; fig. op een'
anderen dag invallen : Bet kersfeest verspringt jaarlijks dag., en ire een schrikkeljaar twee dagen , d. komt een of twee
dagen later. Het getij verspringt, komt later.
--springing. , vr. —spuiten , ongel.
b. w. spuitende verbruiken : 41 het water is
reeds verspoten. —staald (-er, -st,) by.
met staal bezet Een verstaald mes ; fig.
hard als staal verstokt , ongevoelig : Een
verstaald voorhoofd. Verstaald van hart ,
d. j. gevoelloos, onverbiddelijk. —staaldheid vr. fig. verstoktheid, ongevoeligheid.
—staalsel, o. (des -s,) betgene ter ver-
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stilling dient. —staan, onreg o. w. met
Z., te lang staan , zoo dat iets bederft of
verloren gaat : Een paard laten verstaan,
yen paard bederven door het te lang ortgebruikt
op stal te laten staan. Een pand verstaat,
wanneer het niet binnen den bepaalden tijd
wordt gelost. met H., als : Tot lets
verstaan, daarin bewilligen. A -, b. w. de
zelfde beteekenis aan iemands woorden hechten als hij, begrijpen , vatten Ik hon hem
niet verstaan, d. a.) zijne woorden niet
duidelljk hooren. b.) hem niet bevatten. Zij
verstaan de teal des lands niet. Verkeerd
verstaan. Te verstaan, (te kennen) geven.
Doers verstaan. Elkander verstaan. *-,
gedoogen : Ik versta niet, dat de kinderen
in dit war uitgaan. Hij verstaat Beene
gekheid. Rede verstaan , daarnaar hooren.
Se herts verstaan, die verdragen zonder
boos tow Orden. *-, witlen hebben , eischeu :
1k versta „ dat gij doet , wat ik u zeg. *-,
meenen , willen zeggen : Wat verstaat gij
da,irdoor?
(ender iets) begrijpen , bevatten, er bij (Kinkel) : Het woord . . . moet
daaronder verstaan (er bij gedacht) worden.
*_, bevatten , kennen of liever kunnen
hedreven of ervaren in lets zijn: Hij verstaat
zijn yak , die kunst. Zijne wereld verstaan,
weten te levee. *-, staande doorbrengen :
tijd verstaan.*-, voor cone staanplaats
betalen : 11 ij verstaat wekelijks pen' gulden
op de markt. 5-(zich), w. w. enkel in :
Zich, op lets verstaan, jets k mitten of
verstaan , er bederven in zijn. Zij verstaat
zich op het huishouden. —staanbaar
(-tier, -st,) b y. en bw. dat verstaan kan
worden Verstaanbare tan!. Verstaanbaar
spreken. —staanbaarheid yr.
—staanbaarlijk bw. -s aanlijk,
(Per, -st,) by, en bw. verstaanbaar, -staa,nlijkheid verstaanbaarheid. -stale,
yen'. tijd van versteken. —stalen , b. w.
met staal bezetten of beleggen : De pan van
een geweer verstalen ; fig. Zijit voorhoofd
verstalen.
, w. w. fig. zich ongevoelig
waken. —staling, y r. —stalien, b.
w. in andere stalleu brengen: Paarden
ossen verstallen.*-, koopwaren van bet eene
stalletje naar het andere overbrengen.
, vr. —stampen, b. w.
stampen; te veel stampen. —stamping,
yr. —stand, o. (des -s, titre. -en,) vermogen om te verstaan, bevattingsverrnogen: Dat
gaat mijn verstand te boven , boven mijn
verstand. Gezond verstand, welgesteld
bevattingsvermogen. Hij heeft Been gezond
verstand. Iemands verstand krenken.
Iemand van I verstand berooven. Het
verstand verliezen. Iemand lets aan 't
verstand brengen , het hem doen verstaan.
bij zijn verstand zijn, zijn verstand hebben.
Van zijn verstand zvn, zijn verstand
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missen. Tot zijn verstand komen. Met
verstand(verstandig) spreken. Dat gaat mij
aan mijn verstand, brengt mij van mijn
verstand ,doet mij 't verstand verliezen.
die met dit vermogen begaafd is: Zulke
verstanden worden zelden aangetroffen.
bevatting: Het regte verstand dier plaats.
Met dien verstande , dat gij komt.
gevoelen , 'peening: Ik ben van verstand,
dat gij er moet keen gaan.*-, kennis Hebt
gij er verstand van? *- , satnenspanning
Verstand met den vijand houden, met hem
in verstandhouding zijn. --standelijk
by . met verstand begaafd : Een verstandekk
wezen. *-, van het bevattingsvermogen of
daartoe betrekkelijk Zijne verstandelijko
.vermogens zijn uitmuntend • ,—standelij k held , y r. -:---standeloos (-zer,
-ste,) 1w. en bw. van verstand ontbloot,
onverstandig. —standeloosheid yr.
—standhouding yr. sarnenspanning
en de daartoe dienende onderhandelingen;
Die verstandhouding bestond reeds lang.
—standig, (-er, -st,) b y. en bw. met
verstand begaafd , schrander : De hond is
een zeer verstandig dier. nit verstand
voortkomende of daarvan getuigende : Een
verstandig gedrag. Zich verstandig gedragen. —stand igheid y r. —standiglijk,bw.rnet verstand.-standsierbijstering. , y r. krankzinnigheid. —stapelen , b. w. anders stapelen : Dat brandhout
rnoet verstapeld worden. —stapeling
yr. —stappen o. w. met Z., al stappende
van plaats veranderen: Wij verrtappen
slechts een weleig. '-(zich), w. melt
stappende henadeelen : Zij verstapte zich.
---striven o. w. met Z., weinig gebruikelijk , in duigen vallen : Dat vat zal nietligt
verstalen. —steend (-er, -st,) by. in
steen veranderd ; fig. gevoelloos, onme4doogend : Ben versteend hart. Versteender
mensch is er niet. —steendheid vr.
—steenen , b. w. in steen veranderen :
Er zijn wateren , die hout en andere (lingers
versteenen ; ongevoelig waken. o. w.
met Z., in steen veranderen ; fig. Zijn hart
versteent al niece en meer, wordt meer en
weer ongevoelig. steening , yr. (mrv.
-en,) twt. versteenen ; versteend voorwerp:
Rene rijke verzarneling van fraaije versteeningen. —stek, o. (des -s; ) versteking
van het regt: Op strafe van verstek. -steken ongel, b. w. anders steken : Erne
speld versteken. Een' arm versteken. *-,
elders steken : Een' strik versteken ; fig.
verbergen Waar mag ze dat boek verstoken
berooven; inzonderh. in 't
hebben?
deetw., zie Terstoken. *-(zich) , w. w
verkeerd steken ; zich verbergen.
king, vr. —stekshaak m. zekere
ontsteld, enkel in;
haak. —steld
131
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Versteld staan , ontsteld of grootelijks verwonderd zijn. lk sta er versteld van , over.
—stellen, b. w. van zijne plaats stencil,
weinig of niet in gebruik ; anders, inzonderh. beter stencil : Een speeltuig verstellen. Een' rok verstellen , hem uitstukken , oplappen , of veranderen. Een uurwerk
verstellen. Een schip verstellen. —steller m. —stelling, yr. (mrv. -en.)
—steister, yr. —stenimen, b. w.
ontsternmen: Een speeltuig verstemmen.
o. w. met H.., overstefnmen. - stemming, yr. —stempelen, b. w. anders
stempelen: Geld verstempelen. Men verstempelde het goad- en zilverwerk. --stempelting, yr. —stendigen , b. w.
erwittigen. —stendiging, vr.-sterf,
t). (des -s,) sterven, dood: Bij versterf (den
flood) van den tegenwoordigen eigenaar
moet ik zijne geheele nalatenschap erven.
w -, nalatensehap: Hears vaders versterf is
eanzientijk. —sterfbaar, by. dat op
iemand versteren kan. —sterfenis, vr.
versterving, —sterfregt, o. rest van
overerving. —sterken b. w. sterker
maker): Dat sal mail era ingewanden
rersterken. Beweging in de vrije lucht
versterkt het lischaum de gezondheid.
Dat versterkt het geheugen. Zou het niet
yoed zijn , ook de verbeeldinyskrucht te
versterken ? Bet leper werd met tien duizend man versterkt. met vestingwerken
omgeven : Men versterkt de hoofdstad.
opbeuren , bemoedigen Versterk mij in
mijn' flood. *-, stuven , sterken : !emend in
zijrt voornemen versterken. *-(zich), w. w.
zich sterker waken : De vijand versterkt
zich sneer en sneer. —sterkend, (-er,
-st,) b y. hetgene (itizonderb. bet ligehaam ,
de gezondlieid) versterkt : De versterkendste
middelen bleven zonder werkiny. —sterher 1-11. (des 0s, mrv. -s,) die versterkt.
—sterking, vr. (mrv. -en.) het versterken; hetgene versterkt , versterkend
imddel: De zieke moet nu en dun eene
rersterking sebruiken. —sterkster,
Yr. (tare. -s.) —sterven, (Pagel. o. w.
met Z., overlijden, sterven , duel, weinig of
met in gebi ulk , dim van gewassen enz.:
Dc boom rersterft van ouderdorn. kleesch
!eaten versterven , d. besterven ; fig. uitdooven of nitgeoloofd worden : Uw roem zal
bij overlijden als
nimmer versterven.
erfenis overgaao : Dat landhuis moet op
snij versterven. o. (des -s,) overlijden :
et het versterven der vrouw. —sterwing, vr. versterven , overlijden, dood ;
het sterven of verderren van vets: De seesterring gaat van talc tot tak. Kon de versterving van zijn been niet wordengeweerd?
overgang eener erfenis bij versterf: Door
versterving dier goederen op kern ,-stierf,

tijd van versterven. --valet, verl.
tijd van verstooten. —stijfd, (-er, -st,)
by. stiff geworden. —stijfdheid, yr.
—stijven, b. w. stiff maken. o. w.
met Z,, stijf of stijver worden: Van koude
verstijren. —stijving, yr. het verstijven ;
verstij fdlieid Hij hee eene verstijving in
den arm. —stikken, b. w. anders stikken : De eene kant moet verstikt worden.
*-, al stikkende verbruiken : Is al die zijde
reeds verstikt ? door het berooven van
de noodige Ineht doen oinkomen : Een
brok verstikte hem; fig. Bet onkruid
verstikt het koren. o. w. met Z.. bij
gebrek van de noodige luck omkomen
De kolendamp deed hem verstikken ; fig.
Die teedere planten verstikken wider het
onkruid. —stikking, yr (mrv. -en.)
—stinken, onyel. o. W. met Z., al
stirikende vergaan: De kinderen verstinken
in hen vuii. —stoffelijken, b. w.
stofrelijk maken. —stoken, yen/. dw. van
versteken: Van vets verstoken (ontbloot) zijn.
Zij was van elle hulp verstoken. -stokes,
b. w. stokende verhriiiken: Men verstookt
veel hout , dock weinig turf. De brander
verstookt veel koren. —stoking, yr.
—stokken, b. w. fig. verharden , ongevoelig make..: Zulk eene behandeling zal
hem nog weer verstokken. o. w. met Z.,
fig. zich verharden , hard of origevoelig;
worden: Pharao's hart verstokte. -stout,
(-cr. -st,) by. fig. verhard , ongevoellig ,
gevoelloos: Verstokter booswicht , zondaar ,
werd nooit gezien. —stotitheid, yr.
fig ongevoeligheid , gevoel loosheid. —stomen, b. w. door middel der stoomkracht
vervoeren. *-, o. w. met Z., in stoom vervliegen : Dat water zal in korten tijd rersto men. —stoining, yr. —stommen,
b. w. iemand als stom maken , hem plotseling doen zwijgen : Die woorden verstomden
heal eeasklaps.*-, o. w. met Z., plotseling
zwijgen , als ware men stun geworden: De
man verstomde toes de reyter verscheen.
lemand doen verstommen. -stomming,
vr. —stompen, b. w. stomp maker':
Hij verstompte al zijne beitels op them
harden knoest ; fig. Al dat blokken zal
hem, zal zijn' geest verstompen. *-, o. w„
met 1., stomp worden: Het steal van Damascus verstompt niet ligt ; fig. Zija geest
begint te verstompen. --stomping, vr.
—stond,veri. tijd van verstaan. -stook,
vent, tijd van verstinken. —stonken,
vet/. dw. van verstinken. verl.
tijd van yerstuiven. —stoorbaar, by.
soar verstoring vatbaar, dat verstoord kart
worden. —stoord, (-er, -st,) by. vergramd : Verstoord over of ors lets zijn. Hij
was verstoord op den schoenmaker.-stoorder,9 m. —stoordheid, yr. -stoor-
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ster, yr. –stooteling, m. en yr.
(des -s, mrv. -en.) verschoveling. —stooten , ongel. b. w. van zijne plaats stooten :
Bij verstiet den bal met zijn' voet ; als
van zich stooten en met het ont trekker! van
vorige liefde, gunst , enz. aan zich overlaten :
Zone vrouw verstooten. fernand uit zijne
bezitting verstooten , hem met gemeld
daarvan berooven. _Fernand one cline
armoede rerstooten , hem deswege met
verachting behandelen. Iemand of lets verstooten, met willen aannemen, verwerpen.
–stooter, m. stooling yr.
–stootster , yr. –stoppen , b. w.
• egstoppen verbergen (door het in jets te
stoppen) : Waar ken de meid dat born
verstopt hebben? De kinderen hebben zich
verstopt. *-, door bet instoppen van iets
sluiten : De dief had het sleutelgat verstopt.
Men verstopt eene pijp , wanneer men Naar
zoo vast stopt, dat men ze niet rooken kan ;
fig. Alle bronnen van welvaart verstoppen.
den buik , de ingewanden , enz. stoppen :
Deze vruchten verstoppen. Ik ben verstopt,
ga niet behcorlijk af. Verstopt in het hoofd
zijn, door verkoudenheid. o. w. met Z.,
digt raken: Die govt verstopt ligt. -stoppertje, o. (des -s,) verkleinw. van het
ongebruikelijke verstopper,, een kinderspel ,
waarhij men zich verstopt, schuilhoekje
Verstoppertje spelen. —stopping, yr.
(mrv. -en,) het verstoppen; verstoptheid :
Hij lijdt aan verstoppingen in den onderbuik. —stoptheid yr. het verstopt zijn.
—storen , b. w. vernielen : Die stoute
knapen verstoren rile vogelnesten ; fig. De
vrede en rust verstoren. *-, verbinderen :
lemands ontwerpen of plannen verstoren.
*-, vergrammen: Dat gedrag zal uw , oom
verstoren. —storing , yr. —storten,
b. w. in een ander vat storten. overstorten ;
stortende verloren doen gaan: Gij zult al de
melk verstooten. —storting, yr. —storyen cert. dw. van versterven. by. bij
versierf van eigenaar veranderd: Verstorven
goed. *-, overladen , afgestorven ; ouderloos:
Verstorven kinderen. —storvene m.
en Yr. (des -n, ntrn. -n.) overledene. -stouten , b. w. stout maken : Wie verstout u,
dat gij zoo iets doet”-(zich), w. w. de stoutheid of vermetelheid hebben, ors iets te doen,
te zeggen , enz. : Hoe durft gij u verstouten,
zulke woorden tot use vader to spreken?
—stouting, yr. bet verstouten ; vermetelheid. —stouwen enz., zie Werstuwen , enz. —sloven cert. dw. van
verstuiven. —stoven , b. w. op nieuw
stoven ; te lang of te veel stover): De keuken meid heejt de spinazie verstoofd. *-, o.
NV. met Z., te veel stoven : ',oat dat vleesch
niet verstoven. —strammen , b. w.
steam makers : De jaren verstrammen zijne
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leden.*-, 0. met Z., stram worden : Bet slot
verstramt meer en meer. —stranuning,
yr. het verstrammen; strambeid. -straten,
b, W. anders of op nieuw straten Doze weg
is voor eeniye jaren verstraat. —strafing , Yr. — streek cert. dw. van verstrijken. -streiten dw. van verstrijken. -- strektten , b. w. toereiken , verschaffen:Wie heeft de noodige gelden daartoe
rerstrekt? w.tnet fi ..dienen.st rek k : Dot
spel rerstrekt hem tot uitspanning Iema;rd
tot ceder, tot Irma, verstreklen, —strekking , yr. —strengelen, h. w. anders
strengelen: Verstrengel den staart der Trierrie. —strengeling, yr. —strijken ,
ongel. b. w. van de plaats strijken : Verstrijk
die haren een *-, hij strijksters
anders striiken : Dat nverhemdmoet verstreken worden. *-, strijkende verhruiken : Ik
hob reeds reel cement aan diets muur verstreken. Gij verstrig kt te veel 2alf op die
pleisters. o. w. met Z., vervliegen , verloopen : De tsjd is reeds long verstreken.
—strijking , yr. —strikken , b. w.
anders strikken : Verstrik mij die das Bens.
strikkende verhruiken : Is al die zijde
reeds verstrikt? *-, in een' strik vangen :
Wanneer een nachtegaal eenmaal gerangen
isgeweest,laat hij zich niet gemakkelijk weir
vererikhen ; fig. arglistig verschalken : Men
verstrikte hem op eene behendige wijze.
*-(zich), w. w. in zijne eigene listen verward
raken. –strikker m. –strikking,
y r. –strikster , yr. –strooid (-er,
-st,) b y . fig. wiens gedachten van een voorwerp zijn afgetrokken: De man is bijna
altijd rerstrooid, verstrooid ran gedachten.
erstrooide gedachten, zinnen. -strooidiseid y r. bet verstrooid zijn: Zijne
verstrooidheid rnaakt hem sours belagchelijk. —strookjellitigen , m. mrv. yerstrooide of verspreide -strooijen,
b. w. al strooijende verhruiken : Is al dat
strop onder de pact den verstrooid? *-,
uiteen spreideo : De wind zal de asch
verstrooijen. Zij werden onder de heidenen
verstrooid; fin. Ietnands aedachten verstrooijen, ze aftrekken van bet onderwerp ,
op 't welk ze gevestigd rnoesten zijn. (zich), w. w. zich verspreiden: Zij verstrooiden zich door het gansche land; fig. zieh
uitspannen : Gij moet u van tijd tot tijd eens
verstrooijen. -strooijer tn. —strooi.
jing, yr. (mrv. -en,) het verstrooijen ;
fig, verstrooidheid; uitspanning, afleiding:
Hij moet verstrooijing hebben. stniken , b. w. eenigermate nit het lid
brengen , verwrikken : Hij bee ft zijn' voet
verstuikt. —stunting , vr. (mrv. -en.)
bet verstuiken. —stuiven ongel.b w.
als stof doen vervliegen : Gij verstuift al het
meet *-, o.w. met Z.,a1 stuivende vervliegen:
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Sommige duinen verstuiven aanhoudend ;
fig. snel verdwijnen : De vijanden doen verstuiven.—stuiving yr. —sturen , b.
w. verzenden. —stuwen , b. w. stnwende
verplaatsen Waar keep hij dat pak verstuwd? anders stuwen : Die turf moet
van daag nog verstuwd worden. —stn.
wing, y r. —suiren, b. w. suf rnaken.
*-(zich), w. w• al suffende wegkwijnen. *-, o.
w. met Z., hoe !anger hoe suffer worden :
schijnt le versujjen. —suftheid, yr.
—sukkelen , b. w. gemeenz. plagen
kwellen, mishandelen: Ge moet dien knaap
niet versukkelen. a-, o. w. met Z., gekweld
of mishandeld worden. —taalbaar,
bv. voor vertaling vatbaar, dat vertaald
kan worden. —taalfabriek , yr. fig.
inrigting , waar middelmalige of slechte vertalingen worden vervaardigd .: Dat werk komt
uit de vertaalfabriek van den boekhandelaar Q. —taalloon, m. en o. —ster,
yr. (mrv. •s.) die vertaalt of vertaald heeft.
—taalwerk o. werk ter verta ling.
—taalwoede yr. zucht om al Les te
vertalen. —takelen , b. w. anders take..
len : Het schip wordt vertakeld. *-(zich), w.
w. fig. een ander mensch worden inzonderh.
door bet uitwendige : Zij heeft zich yeheel
vertakeld. —takeling y r. —takken
( zich) , w. w, zich in takken verspreiden.
—takking yr. (mrv. -,) het vertakken ;
tak : Die samenzwering met al hare
vertakkingen werd gelukkig ontdekt.
—talen , b. w. van de erne in de
andere taal overbrengen : Het boek werd
nit het Engelsch in het Nederlandsch
vertaald. —tater, m. (des -s, mrv. -s.)
—taling yr. (mrv. -en,) het vertalen ;
het opstel dat ter vertaling dient ; het vertaalde : Er zijn drie vertalingen van dat
werk. —talingsloon in. en o. vertaalloon. —talingswerk o. vertaalwerk.
—talmen, b. w. talmende slijten : Vertalm tijd niet Langer. —tappen , b
w. overtappen:lk nil den wijn in dat vat
vertakken. 4E■ tappende slijten : Hij vertapt
weinig jenever. —tapper m. .—tapping 9 vr • — tapster y r. —tassen
b. w. anders tassel). —tasten , o. w.
met H., anders taster) , dan to voren : Hij
vertaste nog eens. *-(zich), w. w. mistasten ;
fig. Gij hunt u daaraan liyt vertasten en rergrijpen.
'Ilir erte, yr. verheid , groote afstand : lk zie
hem in de verte ; fig. verschiet.
Werteederen, b.en o.w. met Z., teederden
makes of worden. —kenen , h. w.
anders teekenen : De hand moet verteekend
worden. a-, vermerken Ge moet dien zakdock verteekenen. a-, slecht teekenen : 1k
heb het stuk verteekend. *-(zich), w. w.
zich in het teekenen vergissen. —teeke-
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ning , vr. —teerbaar , b y. voor vertering vatbaar, dat verteerd kan worden.
—teerder,m. die verteert. -teerster,
yr. (mrv. —tegenwoordigen , b.
%v. als tegenwoordig voorstellen Hij kon het
zich duidelijk vertegenwoordigen."- iemands
plaats bekleeden of vervangen : Hij verteg enwoordigt bier den Burgemeester. Een gezant vertegenwoordiyt vorst. — y ertegenwoordiger. m. (des -s, rnrv. -s.)
—vertegenwoordiging, yr. - y ertegenwoordigster,, y r. (mrv.
--tellers. b. w. anders of op nieuw tellen ,
overtellen : Vertel die som nog eens.
verhalen , mondeling mededeelen : Vertel
mij eens , wat gij to A. yezien hebt ; fig.
te kennen geven : Ook de bosschen zullen
I t u vertellen. *-(zich),w. w. verkeerd tellers:
1k had mij tien gulden verteld. -tellenswaardig (-er, -st,) b y . waard verteld te
worden. —teller, m. —telling , yr.
(mrv. .en,) bet vertellen ; het vertelde, vertelsel. —tellingje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van vertelling, —telsel o.
(des -s, -s, -en,) hetgene verteld ordt,
vertelling ; fig. verzinsel. —telseltje o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van vertelsel ;
sprookje. —telster , y r. —teren , b.
w. op nieuw teren : Wordt dat schip niet
haast verteerd ? al terende verbruiken :
Roe veel geld hebt gz nan dat planketsel
wel verteerd? —teren, b. w. opeten: Alles
was in een oogenblik verteerd ; fig. van vimr
en andere Bingen: Het huis werd door de vlammen verteerd. Het vuur verteert het bout. a-,
verduwen : Mijne maay kan die vette spijzen
niet verteren. Kunt yij dat spek verteren ?-,
van Bingen , die anders gezegd warden te
knagen : Sterk water en roest verteren het
ijzer. Door honger, verdriet , smart verteerd worden. *-, al terende, d. etende en
drinkende, doorbrengen : Vraag de kasteleines . hoe veel wij verteerd hebben. Fens
anders geld verteren. Den pot verteren,
zie rot. o. w. met Z., in zijne bestanddeelen ontbonden worden : Be spijs verteert
niet bij hem. Het zalin dien scherpen azijn
verteren ; fig. Zij verteert van hartzeer.
—tering, yr. (mrv. -en,) bet verteren ;
hetgene men verteerd heeft : floe groot is de
vertering 9 Zijne verteringen gaan zijne
inkomsten te boven. Groote verteringen
maken. —tenten , b. w. al tentende doorbrengen : Zij heeft Naar' tijd weer verteut.
-tienden, b. w. door het betalen der tienden van al le verdere aanspraak op iets ontbeffen : Het gewas vertienden. a-,in tienen verdeelen , orn elk tiende naar zich to nemen ,
enz.: Eene kudde vertienden. Men vertiendde het legioen , om den tienden man ter
dood te brengen. — tiender m. (des - s,
mrv. -SO tiendheffer, --tiending, vr,
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— tienen, b. w. vertienden. -tiering,
y r. vertiending. —tienster, yr. (Jam -s.)
—tienvoudigen , b. w. tienvondig
maken. —tier , o . (des -s,) aftrek : Vindt
dat werk een goed vertier ? verkooping : Zij nam het vertier daarvan op zicli.
—tieren , b. w. aan den man brengen ,
dike!), verkoopen : Zij vertiert veel waren.
--tiering , yr. —Mien , b. w. van
de plaats tillen , verbeuren : Het is zoo
zwaar,, dat ik het niet vertillen kan.
*-(zich) , w. w. zich al tillende benadeelen of
bezeeren Ik heb mij vertild , aan die kas
vertild. , vr. —timmeren
b. w. anders timmeren : Ik laat mijn achterhuis vertimmeren.*-, tot timmeren verbrui-,
ken of besteden vertitnmert veel hout
geld. —timmering , yr. (flirt. -en,) het
vertimmeren het vertimmerde. —tinnen,
b. w. met een dun tinbekleedsel overtrekken:
Koperen vaatwerk vertint men veelal.
—tinner,m. (des tnrv.
yr. —tinsel , o. (des -s.) tinlaag waarmee
jets bedekt wordt of is : Het vertinsel is er
afgesmolten. —tobben , b. w. al tobbende doorbrengen of verspillen:Gij vertobt daar
reel geld med. Zij vertobt hare gezondheid.
—toef, o. (des -s,) het vertoeven : Zonder
het minste vertoef. —toefplaats , yr.
plaats waar men vertoeft. —toefster,9 yr.
(wry . -s,) die vertoeft. —toeren, h. w.
al toerende doorbrengen: Zij vertoeven tijd en
geld. —toetsen , b. w. anders of op nieuw
toetsen. —toetsing y r. --toeven. b.
w. met H,, zich ophouden , verblijven , wachten: Vertoef nog eene poos, achterhlijven,
sammelen : Zij schijnen te vertoeven. *-, h.
w. bijna , zoo niet geheel, verouderd , afwachten , inwachten. —toever, m. (des
-s, mrv. -s.) —toeving yr. —togen,
verl. dw. van het verouderde vertiegen , nog
gebruikelijk in onvertogen. —tolken, b.
w. als tolk in Gene andere taal overbrengen :
Zijn die woorden goed vertolkt ? vertalen : Hoe zoudt ge die plaats vertolkert? ;
fig. uitleggen , verklaren. —tolker m.
(des - s, mrv. -s.)—tol king, y r. (mrv. -en,)
—to lkster , y r. (mrv. -s.) —tollen
b. w. door het betalen van den tol van alle
verdere aanspraak daarop bevrijden Die
goederen moeten te B. vertold worden.
—tolling , yr. —tonnen, b. w. anders
tonnen : Ik wil den turf vertond hebben.
in andere tonnen doen: flaring vertoonen.
—tonning , yr. —toog, o. (des -s,
mrv. -en.) geschrilt of mondelinge voordragt,
welke dienen met om iris aan te toonen of te
bewijzen : Is uw vertoog reeds opgezonden?
—toogen , b. w. weinig of niet meer in
gebruik , aantoonen. —toogje o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van vertoog. —toogsehets y r. schets van een vertoog.
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—toogsehrijver, m. —boon, o.
(des .s,) het vertoonen , vertooning Een
valsch vertoon van droefheid. Betaalbaar op
vertoon wanneer de betaling wordt yerlangd.
— toonbaar b y . ge,chikt om vertoond
te worden. toondag m. dag , waarop
een wissel vertoond wordt of zal worden
--toonen, w. voorstellen toonen ,
doen zien : Hij had den koning de noodwendigheid der zaak reeds meerrnalen vet.toond. *-, ten tooneele voeren : stuk
wordt heden vertoond?*-, ter betaling aanbieden : De wissel onoet heden rertoond
worden. *-, ten loon spreiden : Om zijn'
rijkdons en grootheid te vertoonen.*-, yertegenwoordigen : Hij vertoont den persoon
des konings. *-(zich. w. w. verschijnen: Zoo
dra zich de rnaan aan den kernel vertoont.
schijnen: fiij vertoont zich rijker dan hij
is. Die zaak vertoont zich slechts zoo.
-tooner, m. (des -s, mrv. -s,) die vertoont.
—tooning, yr. (mrv. -en,) het vertoonen;
fig. Veal vertooning rnaken zich in het
oog van anderen verheffen. Eene vreemde
vertooning, een zonderling Yerschijnsei.
---tooningje , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van vertooning, —toonplaats
vr. schonwplaats. yr. —toonster, yr.
---toornen , w. toornig maken
Uw brief heeft hem grootelijks vertoornd.
*-(zich) w. w. toornig worden : Wie
kan zich daarover vertoornen ? —torschen., b. w. naar elders torschen. -trail,
verl. tijd van vertreden. —tragen,
b. trager doen voortgaan : Hij vertraagde
zijn' gang . zijne schreden ; fig. Zijn' bijstand vertragen , uitstellen er mee toeven.
*-, o. w. met Z., traag zijn of worden , sammelen : goed doen vertragen. —braging , yr. het vertragen nitstel. —trappelen , b. w. al trappelende vermorzelen
of vernielen : De paarden rertrappelen het
gran. —trappeling, yr. —trappen,
b. w. al trappende vermorzelen of vernielen : Zij durft Beene spin vertrappen ; fig.
met trappen en op andere wijzen mishandelen:
Door ieder vertrapt en verstooten worden.

—trapper , in. —trapping , yr.
—trapster y r. —treden ongel.
b. w. vertrappen : « Het yolk vertrad hem in
de poort ; fig. In het stof rertreden , mishandelen. lemands goeden naam vertreden,
hem lasteren. De detzgd vertreden , de deugd
met voeten treden,*-. door treden benadeelen
of bezeeren Zij vertrad Isaac' voet *-, op,

nieuw met treden afmeten.*-(zich)..w.w. zich
door wandelen verkwikken : lk ga mij eert''
weinig in den tuin vertreden. *-. zich in het

treden benadeelen of bezeeren: Hij heeft tick
bij het opgaan van de stoep vertreden. 4-,
o. w. met Z., een' of meer treden voorwaarts

achterwaarts of ter zijde doen. —treder

g

--

1040 --

Vert
tn. –treding , y r. –treedster,, yr.
...-trek 5, o. (des -s, mrv. -ken,) afreis: Ilij
stond op zijn vertrek, d. i. op het punt om
te vertrekken. *-, gedeelte eener woning,
kamer . zaal : Al de vertrekken zijn even
prachtig. --trekbrief, , m. brief .
waarin men zijn vertrek aankondigt. -trekdog, m. dag van het vertrek. —trekje,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van vertrek.
—trekkanrier, yr. verwijderd vertrek ;
kamer, waarin zich reizigers ophouden tot
het vertrek van eene boot , een' wagen .
enz. -.-trekken , ongel. h. w. van de
plaats trekken: Yertrek den stoel een weinig.
*-, uit zijn' gewonen stand trekken: Zij
vertrok den mond, den mond tot lagehen,
tot een' grimlach, tot een' spottenden
grimlach. Zijn aangezigt leelijk vertrekken,
leelijke gr;massen maken. Zij vertrok Been
gezigt onder de kunstbewerking. De oogen
vertrekken, verdraaijen ; fig. gemeenz, Hij
vertrok er geen oor van . hij toonde niet de
minste aandoening. *-(zicl,) . w. w. KU het
trekken ofspelen eener kaart zich vergissen
en de verkeerde nemen: Ik vertrok mij en
speelde den boer in pleats van den koning.
*-, o. w. met Z., verreizen, op reis gaan of
zich van eene plaats verwijderen : Zij rail
nog heden vertrekken. De boot vertrekt te
negen uur van Amsterdam liner Kampen.
*-, zich nit een gezelschap , van het tooneel,
enz. verwijderen : “ Banco vertrekt . a in
tooneelstukken soms nitgedrukt door a ef. D
9L, van dienst veranderen of zijne dienst
verlaten : Vertrekt uwe keukenmeid? Zij
troutet tvel ,doeh verlaat mij niet. -trekking , vr. –trekplaats , yr. –trek-

seheut , –trelksehoot , m., -treksehot , o. schot ten teeken , dat een schip
vertrekt. —trektijd , m. tijd van het
vertrek. — trekunr , o. our van bet
vertrek. —trensen , b. w. antlers trensen;
tot trensen verhrniken —treuren , b.
w. treurende slijten : Zij vertreurt Naar
leven in dien ellenchgen sten& *-(zich), w.
w. zich door treuren benadeelen : Die vogel
zal zich geheel vertreuren, zoo hij alleen
bliift. —treuzelen , I). w. met getrenzel doorbrengen of verspillen: Vertreuzelt
gij weer uw' tijd? —trenzeling , yr.
—troetelen , b. w. al troetelende hederven : Vele grootmoeders vertroetelen
hare kleinkinderen. —troeteling , sr.
—troosibaar,, 1w. voor vertroosting
vatbaar, die of (tat veriroost kan worden.
—troostelijk 9 (-er, -st,) by. vertroostbane, vertroostend. —troosten , b. w.
door troostwoorden hemoedigen: Ik korn u
eens vertroosten met eene blijde tijding :
uw vervolger is gevallen. —troostend,
(-er, -st,), by,, trootstrijk , troostvol.
– trooster,, m. –troosteres, ve,

Vora
-troosting;vr.(mrv. -en,) bet vertroosten;
betgene vertroost://we vertroostingen hebben
sneer den erns mijne droefheid gelenigd.
-- troostster, yr. (mrv.-s,) vertroosteres.
— trouwd,(-er, -st,) by . die iemands vertrouwen bezit: Vertroutrde vrienden. *-, die
iemands vertrouwen verdient: Een vertrouwde knecht Zie ook Toevertrouwd.
---trou‘s dh rid , y r. —tronwe'Wit , (-er, -st,) by. waarin vertrouwen
doorstraalt : Vertrouwekke gesprekken.
Verlrouwelijk tegen iernand zijn. *-, hiv.
met vertrouwen : Vertrouwelijk samen
spreken, orngaan. -trouvvelijkheid,
yr. het vertrouwelijk zijn. Sprw. Al te groote
vertrouwelijkheid baart verachting , men
moat niet at te vertronwelijk zijn. —trouweling , m. en yr. (des -s, wry. - en,) die
iemands vertrouwen geniet : IN was de
vertrouweling van den minister en van den
vorst. --trouwen , b. w. vast gelooven ,
verwachten : Zoo lets vertrouw ik van hem.
1k vertrouw,, dat hij te huis is, dewijl hij
ntij op dit cur besteld heejt. *-, met bet
geloolaan iemands tronw aan hem opdragen
of hem in bewaring geven . toevertronuen :
lk vertrouw hem ieder geheim. Wien zalik
dien belangrijken brief vertrouwen ? ''(zich), w. w. zich verhuwen , doch om de
dubbelzinnigheid weinig in gebruik : Ilij
heeft zich niet vertrouwd.*-, vast gelooven:
Zich op lets vertrouwen, d. i er vast op
trouwen. *-, o. W. met H., vertrouwen meilen, honwen : Vertrouw op geene fosse
geruchten. *-. o (des -s,) de daad van
vertrouwen : Het vertrouwen, dat ik op of
in hem stel , is niet groot *-, datgene,
waarop men vertrouwt. - tuianker, o.
anker om te vertuijen : Het vertuianker
ultwerpen. —tulgen 9 b. w. antlers
tuigen : Zijn de paarden vertuigd ? —tniging , yr. — tuijen , b. w van voren en
van achteren aan een' kahel vastmaken :
Een schip vertuijen. Vertuid li ggell.
—tninen , b. w. scheepsw. de houten en
planken ter vertuining van een schip
bevestigen. —tuining , yr. (mrv. -en,)
dat gedeelte van een schip , betwelk zich van
voren en van achteren haven het rahout
bevindt. —tuisehen , b. w. verruilen:
Ik heb mijn paurd vertuiseht. —tuisehing, yr. —tuiten , b w. in tuiten
vlechten; fig. versieren —tweernen ,
h. w. vertwijnen. —twijfeld , (-er, -st,)
by. wanhopig. —twijfeldheid , yr.
wanhopigheid , wanhoop. —twijfelen ,
o. w. met H., wanhopen: Men rnoet nimmer
vertwiffelen. —twijfeling , yr. wanhoop. - twijnen , h. w. twijnende
verbruiken: Is al het garen vertwijnd?
—vaa,rd , (-er, -st,) by. verschrikt ,
bevrcesd: femandvervaard makers. Ilij is
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of wordt niet ligt vervaard. —vaardag,
tn. dag , waarop iets vervaren worth.
—vaardheid, vr. ontstelterris , schrik.
—vaardigeu b. w. vaardig of gereed
rnaken toebererden maken Wie heeft
dat week vervaardigd? —vaardiger,m.
(des -s, ntrv.-s.)-vaardiging, vr.- vaarigster Yr. (rare. •s.) — vaarlijk 9
by. en bw. geschikt ow vervaard to maker, ,
schrikbarend Een vervaarlijk geschreeuw.
Len atlervervaarlijkst onweer. Het geschut
buldert vervaarlijk. —vaarlijkheid
vr. —vaartijd , m. tijd , wanneer lets
o. (des -s, mrv.
vervaren wordt.
afneming : ln verval geraken , rakes ,
komen, achtertrit gaan. In verval zijn. De
man is in verval. Die winkel is in verval.
*-, verlaging van eene rivier, enz.: Die
Beek heeft van haat , oorsprong tot aan
hare ultwatering een verval van twaalf el.
Hoe meer cereal eene rivier heeft, hoe
sneller hoar loop is. hetgene een dieristbode boveri het bedongene loon als bijvalletjes
erlangt : Zij had jaarlijks een verval van
tachtig tot honderd gulden. —valdag
dag, waarop jets vervalt of betaald moet
worden: De eerste Mei is de vervaldag
van den wissel. —vaillen. onyel o. w.
met Z. bouwvallig worden Gij laat uw huis
vervallen. Het gebouw ziet er zeer vervallen
nit; afnemen , achternit aan : iltliy ne
Hering vervalt. Zij beyint te vervallen,
mager te worden. *-, van een schip , van
zijne itehoorlijke rigting afwijken : De Marta
verviel op eene zandplaat , op de Lust , op
layer wal ; fig. Tot dronkenschap vervallen.
Zij verviel tot of in armoede. Hij verviel in
.schulden. In boete vervallen. van den
vorigen eigenaar aan een' anderen over gaan
Deze goederen vervallen aan de kroon.*-,
afgescbaft worden.niet meer in aanmerking komen:Die straj is bij de nieuwe wet vervallen.
-,verstaan: Het pand is vervallen. *-,betaald
mocten worden: De wissel vervalt maandag.
open varier' , doch weirrig in gebruik «Zij
draven vroeg en laat , wanneer een ambt
vervalt.» *-, {-er, -st ) by. bouwvallig,
sleek onderhouden : Een vervallen gebouw.
Alles zay er even vervallen nit. *-, in
voorkomen of mustandighpden verrninderd:
De man ziet er vervallen uit. 4-, verschenen:
Vervallen wissels , loon, huur,, pacht. *-.
open gevallen , vacant: Een vervallen ambt.
—vallenheid vr. bouwvallige staat,
slechte staat. --r-valschen, b. w. door
bedriegelijke intnenging van het eene of
andere in waarde doer verrninderen : Men
wervalseht levensmiddelen , geschriften ,
Gods woord. —valscher, m. (des -s,
mrv. -s.) —valsching yr. (mrv. -en,)
het vervalschen: De HeerH.,een van onze nitstekendste seheikundigen,hieldvoor ettelijke
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jaren eenige uitmuntende voorlezingen over
de vervalschiny der levensmiddelen.
tijd no. tijd , waarop een wissel, enz.
betaald mod worden of vervalt. -vangen,
ongel. b. w. begrijpen , inhouden, doch
weinig in gebruik en dan nog enkel in den
lijdenden vorm : De helft der stof is in dat
honk niet vervangen. onderscheppen,
doeli welligt met meer in gebruik: Een'
brief vervangen. verpoozen: Zij vervangen elkaeder. Hij zal mij vervangen ;
van bier: De plaats van iemand of lets
vervangen , in mine plaats treden. HijVerving de phials van rijn' overledenen broeder,
De plaats van brood wordt in 0-1. door
gekookten rijst vervangen. *-, een' vallende grii pen om hem staande te houden, doch
weinig of Met meer in gebruik: « Vervangen
en onders?eund door God, die behoedt. v
*-, bevangen : Het paard was vervangen,
zie Bevangen. — y ammer, m.
plaatsvervanger. —vanging yr. het
vervangen : lit kom ter vervanging van mijn'
neef. —vangster, yr. —varen , b.
w. vrees aanjagen : Men vervaart haar niet
list. wordt niet lig t vervaard. - varen,
ongel. b. w. met een vaartuig vervoeren: Men
kart het gemakkelijker vervaren dan verrijden.*-, aan het varen te koste leggen: Wij
hebben al wet geld tusschen A. en R.
vervaren.*-, o. w. met Z., van de eene plaats
naar de andere varen : De :Ault vervaart
gestadig.
in Friesland, verhuizen
anneer vervaart gij uit dit zie
'varen ; fig. Men weet niet , waar hij
vervaren is, waar hij gebleven is.—vaten,
b. w. in andere valet ' does : Moet die wijn
niet vervaat worden ? —vatten , b. w.
anders vatten: Ge moest de bijl vervatten.
hervatten , herhaien: Vervat het eens op
een' anderen tijd, kom op een' anderen tijd
terug. lk zal het eens vervatten , ik zal eens
op een' anderen tijd komen. *-, bevatten ,
inhotiden , doch bijua enkel in het verl. dw. :
Daar is meer in vervat , dan meniyeen wel
denkt. —vatting, yr. —vechten
ongel. b. w. at vechtende verliezen : Zij
vervochten lijt en goed. —vederen 9 zie
Verve g ren. veeren 0. W. met
Z., van veeren veranderen , de veeren verliezen en andere krijgen , ruijen: De kanarie
verveert. —veering, yr. —veèrtijd
ruitijd. ---vegen, b. w. van de
plaats vegen Verveeg dat stof een weinig. —velen , b. w. iemand den tijd
lang does vallen en hem ongeduldig maker':
Dat zoutelooze gernap moet ieder vervelena
Die man heeft mil den ganschen avond
door zijn 7 ijdelen klap verveeld. 5-(zich), w.
w. verveling ondervinden 1k verveel mij
altijd in haar gezelschap , dewijlzij over
niets degelijks weet te spreken. -velend,
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(-er, -st,) by. en bw. die of dat anderen verveelt Vervelender mensch, is er niet. Ik
bracht een paar vervelende uren bij hem
door. Een vervelend werk , gebabbel.
yr. toestand desgenen , die zich
verveelt Zijne verveling was hem aan te
zien. Werkeloosheid buart verveling. Feat
is het beste middel tegen de verveling ?
--velten, o. w. met Z., nieuw vel in plaats
van het (nide krijgen The nen: vervelt. IVa
die ziekte is hij yeheel verveld. De slangen
vervellen ieder jaar. —vetting, yr.
Verven , enz.. zie Verwen, enz.
IlVervenen, b. w. tot tuagebruiken, uitvenen : Dat land wordt thans verveend, - y ew. versch maning yr. -versehen
ken: De pekel ververschen;fig.De geheugenis
van iets ververschen , iets op nieuw in bet
met nieuwe kleuren
geheugen roepen.
Eene schilderij ververschen.
dekken
4-, in versch water zetten en daarin laten
weeken: is de haring al ververscht ? yerkwikken , verfrisschen Zich door een' teug
ververschen. —verselting, yr. (mrv.-en,)
bet ververschen ; datgene waarmede iemand
zich ververscht of verkwikt Men onthaalde
hen op allerlei ververschingen. -verven
—verwen, b. w. anders verven: Men ver.
verft laken ,een huis.*-, vervende besteden :
Wij hebben dit jaar een aardig sommetje
aan dat huis ververfd. —vengelen ,
lt. gerneenz. met iiietigheden doorbrengen:
Zij verveugelt heel wat tijd. —vijfvoudigen,b. w. vijfvoudig make!). —vij ten,
b.. w. anders of op nieuw vijien : Dat ijzer
moet vervijld worden. *-, al vijlende verslijten. —vissehen , b. w. al visschende
verbruiken of doorbrengen : W j vervisschen
al uw aas. Wij vervisschen menig uurtje.
—vleehten,nnge/, b. w. anders vlechten:
Min hoar tnoet vervlochten worden. *.,
vlechtende doorbrengen : Zijn' tijdvervlechten. tot vlechten gebruiken. —vlechting vr. —vliegen ongel. o. w. met
Z., van de plaats vliegen : De ekster is vervlogen; fig. voorbij snellen : De tijd vervliegt,
eer men er aan denkt. ongemerkt verdwijnen Seuit de Pesch opdat de kracht
van den wijn niet vervliege. —vlieging,
yr. —vlieten , ongel. o. w. met Z.. wegvlieten : Het water zal vervlieten ; fig. vervliegen , dock weinig in gebruik : De tijd
vervliet, —vtijen , b. w. anders of elders
whjen : Die turf moet vervlijd worden,
verl. tijd van vervlecbten.
—vloehten, verl. dw. van vervleehten.
—vloden, verl. dw. van vervlieden.
—vloeijen o. w. met Z., wegvloeijen.
Het water is vervloeid ; fig. van het aangeleerde , allengs uit het geheugen gaan.
—vloeijing 9 yr. —vloekeng b. w.
onder bet
met eve vloek verzeggen, d.

uitspreken van een' vloek beloven , dat men
dit of gene zal nalaten vervloekte spel
en drank. *., vloekende verwenschen : Zij
vervloekt haar lot. Zij vervloekt het uur ,
dot hoar te A. bracht. Hij vervloekte
de verleidster. *., in den ban doen.*-(zich),
w. w. zich allerlei oriheil toewenschen
indien men onwaarheid spreekt of jets niet
doet, schoon weinig meer in gebruik. -vloeker, m. —vloeking yr. (mrv.-en,)
het vervloeken ; uitdrukking van vervloeking,
voorwerp van vervloeking ; thor vervloeking,
toegewensckt onheit. —vloekt , (-el.., -st,)
by . en bw. fig. gemeen , ter aanduiding eener
hevige afkeerigheid van iets : Die vervloekte
kerel moet niet queer onder ntijne oogen
komen. Dat vervloekte huis is zijn ongeluk Dat is verrloekt slecht gemaakt.*., tusschenw. ter aanduiding van een'
hevigen aikeer. —vloeren, b. w. anders
vloeren , tot vloeren gebruiken : Zijn al die
estriken vervloerd ? —vlogen yen'. dw.
van vervliegen. —vlood, verl. tijd van vervlieden. —vloog, verl. tijd van vervliegen.
-.-vloot, verl. tijd van vervlieten. —v10.
ten , veri. dw. van vervlieten. —vocht 9
verl. tijd van vervechten. —voehten
verdw. dw. van vervechten. —vochien,
h. w. vochtig maken. o. w. met Z.. vochtig
worden. —voederen b w. door te veel
voeder benadeelen : Gij vervoedert het diet.
als voeder gebruiken Vervoeder deze
haver ook maw. Is al dat hoof reeds ver.
voederd ? —voegb =tar , by. voor vervoeging vatbaar,, dat vervoegd kan warden.
—voegen , h. w. anders voegen : Deze
muur zal vervoegd worden.*-,in de spraakk.
van cell werkw. al de veranderingen opgeven
in die orde,welke het gebruik heeft ingevoerd:
Brengen wordt onregelmatig vervoegd.
*-(zich), w. w. zich begeven Vervoeg u bij
den burgemees ter , ga tot den burgemeester.
—voeging, yr. (mrv. -en,) het vervoegen;
wijze van het veranderen eeris werkwoords ;
De Latijnsche taal heeft vier vervoegingen.
—voer,, verl. tijd van vervaren. —voer,
o. (des -s.) het vervoeren. a In den deftigen
stip beter )) BILD.-voerbaar, by. dat
vervoerd kan worden , voor vervoering vatinrv.
baar, —voerder, m. (des
die vervoert. --voeren, b. w. vervoederen.
andere voering in een kleed zetten : Die
as tnoet vervoerd worden. 'e, tot voering
gebruiken: Dit katoen moogt ge niet
vervodren. —voeren , b. w. naar elders
voeren: Deze goederen worden per as , de
andere per schip vervoerd; fig. als met
geweld uit een' vorigen toestand rnkken :
Zich door zijne drift laten vervoeren, wegslepen. --voering 9 yr. (ram -en,) het

j

vervoeren ; fig. hevige gemoedsbeweging :

Vervoeringen van blijcischap , wanhoop.
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—voêring, yr. —voerster, yr. (mrv.
-s.) —volg, o. (des •s, mrv. -en,) het
vervolgen, doch weinig iu gebruik : a Het
•ervols der Ketteren. v *-, betgerre tot
voortzetting van jets dient: Komt er niet een
vervolg op dat werk ? Hoe veel vervolgen
-sijn er niet op dat werk geschreven *-,
volgende tijd: In 't vervolg. In of Bij vervolg
van tijd . met der tti d , naderliand , later.
—volgdeel, 0. boekdeel als een vervolg.
b. w. najagen orn te vangen ,
te benadeelen , eriz.: De vijanden vervolgden ons tot voor de poorten ; fig. kwellen :
Men vervolgde hem met hoon en smaad.
-Arnaud in regten vervolgen , hem een
proces aandoen. "-, inzonderh. mishandelen
orn de godsdrenst: Zij werden om hunne leer
,swear vervolvl. *-, voortzetten: Vervolg
owe rede. Wordt dat week vervolyd ? Zijne
reis vervolgen; fig. Zija regt vervolgen, d.
i. zoekeu te verkrugen. —vollgens, b. w.
,y ooris , daarop , daarna: Vervolgens stapten
svij in het rijtuig. —volger, in. -vol.ging, yr. (mrv. -en,) bet vervolgen.
—voigingsgeest, rn. veryolazucht.
—voigsehrijver, in. —volgster,
vv. —stuk , o. stuk ten vervolge op een
werk. —volgwerk t o. werk ten vervolge
van een ander. —volgziek, (-er, -st,)
v . vervolgzuchtig. —volgzucht, yr.
zucht om andersdenkenden wegens hunne
leer te vervolgen. —volgzuchtig, (-er,
-st,) by. met vervolgzucbt behebd.
komenen, b. w. volkomener maker'.
—voliedigen, b. w. vollediger maken..
—vollediging, yr. —voogdew, b.
w. weinig gebruikelijk , onder voogden stelfen 3 beteugelen. —vorderen, b. w.
voortzetten : Eene reis vervorderen. *-,
bespoedigen: Vervorderuwe komst. 5-(zicb),
w. w. in: Zich vervorderen orn iets te doe' ,
lets ondernemen. —vordering , yr.
—vormen, b. w. anders vormen. *(zich), w. w. eene andere gedaante aannemen:
De ratan verrormt zich in y en' engel des
lichts. —vormer, m. --vormiing
yr. —vormster, yr. —vouwen,
ony el b.
bw
w.anders
a
vouwen Vervouw het
tafellaken. vouwing g yr. —vrat,
verl. tijd van vervreten. -vreeandbaar,
by. Your vervreemding vatbaar,dat vervreemd
kan worden. --vreemden, b. w. vreeind
maken, aau een' anderen eigenaar doer)
overgaan: Hij vervreemdt al zijne caste
goederen. Sommige goederen kunnen niet
vervreond worden; fig. atkeerig waken: Man
en vrouw van elkander vervreemden. Eene
langdurige afivezigheid zal de kinderen
van hem vervreemden. *-(zieh), w. w. zich
verwijderen, alkeerig worden Zij vervreemden zich dagelijks meer van ons. *-, o. w.
met Z., zich verwijderen, Yreernd worden.
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—vreemdheid, vv. fig. vcrkoeling
van vriendschap. —vreemding, cc.
—vreten, ongel. b. w. vreLende doorbrengen Zij vervreten en verzuipen al wat
zij hebben. *-, al vretende beriadeelen of
verteren: De roest vervreet het ijzer. Van
de mot vervreten. *-(zich), w. w zich door
vreten benadeelen: De hoed heeft sick
vervreten. —vreugden (zich), w. w.
zich verblijden, duck welligt baiter) gehruik.
onreg. en ongel. o. w. met
Z., van de vorst doordrongen worder, : De
voorraad sal vervrie:en. De handen sifts
hem vervroren, rervrozen. —vriezing,
y r. —vroegen h. w. vroeger duen zip:
Den troawday fervroegen. De dagteekening
vervroegen , d. Naar een' of meer dagen
vroeger stellen , dal' ze wezeillijk plaats
gehad heeft. vroeger te voorsehrju doer'
komen : Sommige vruchten laten sick door
kunst vervroegen. *-, o. w. met Z., vroeger
korner': De koorts vervroeg,t elken dag een
uur. —vroeging, yr. —vrolijkew,
b. w. vrolij k maken : Die brief heeft hem
vervrolijkl. *-(zich), w. w. zich verhetigen
of verblijden, zich vrolijk maken. —vro"Liking, yr. vroor, —vroos
tijd van yervriezen. —vroren, vent.
dw. van vervriezen. —vrouwen,
met Z., weinig gebruikelijk , verwijfd wurden.
dw. van venriezen.
—vrozen,
—vuild, (-er, •st,) by. vuil geworden,
met vuil bedekt of gevuld: Vervuilde tanden. Eene vervuilde maag. I'ervuild bloed ,
dat met scherpe vochten beset is. — viandheid 9 vv. —vuilen 9 o. w. met Z., vuil
worden, verrotten: De wonde ,vervuilt hoe
langer hoe meer. *., met allerlei vuil beset
worden : Die :loot vervuilt geweldig. Uwe
away sal vervuilen. *-, b. w. vuil waken.
—vuiling, vv. bet verytnien,; verytnidheid. —vulten, b. w. vol waken: De
stad is met gekken vervuld , is vol gekken.
volbrengen : Men vervult niet altijd
zijne beloften, zijn' pligt. *-,in den bijbel ,
bet voorspelde doen uitkomeu, voleindigen :
De prophetien vervullen. Zijne dagen wares
vervuld. *-, vullen: lemands plaats vervullen, a.) die waarnemen , b.) hem opvolgen.
Len gebrek vervullen , daarin voorzien.
—vulter, In. —vulling, yr. (mrv.
-en,) het vervullen; middel ter voorziening
in behoeften : Dat is eene groote vervulling
in de huishouding. —vulster, vv. -vuren, o. w. met L., door zoogenoemd
worden bedorven of verteerd : Dat bout
vervuurt meer en meer. —vuring, vv.
Verw, yr. (mrv. -en,) verf.
Verwanibaar, by. dat verwaaijen kan.
---waaid , (-er, -st,) by. van de plaats
gewaaid ; door den wind van zijn, loop gedre.
yen Lenige schepen lagen aan lager' teal
132
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verwaaid ; fig. verwilderd: Wat ziet die
vent er rerwaaill nit! —waai jen gel.
en ongel. b. w. al waaijende van zijne plaats
drijven: De wind sal al het hooi rerivaaijen.
*-, o. w. met Z., doir den wind van zijne
plaats verdreven worden: Het hooi verwaait.
De papieren widen rerwaaijen. Er rerwaaide geen blad. —waaijing vr.
—waand (-er, -sf,) bv. die zich te veel
la;it voorstaait: Een verwaande gek. Verwaand spreken. —svaandelijk bw.

—waandheid , vr.-waarborgen,
b. w. ads waarborg voor jets instaan : Wie
verwaarborgt u, dat het paard verhocht sal
wordea ? -waarborging, y r. -waardigen , b. w. ietnand iets does geworden,
(Lit men hem waardig acht : Verwaardig
hem tnet een pear revels tot antwoord.
*-(zich), w. w. overgaan tot lets, hetwelk
men iemand waardig acht: Hij vertvaardigde sick haar win le zien. —waardiging 9 y r. svaarloosster, yr.
(airy .s.) die verwaarloost. —waarloozen , b. w. veraeliteloozen: Gij Terwaarloost uw' pligt , uwe sezondheid , awe
kinderen. Gesticht voor verwaarloosde
knapen. —verwaarloozer na. (des
- 5, mrv. - s.) waarloozing, vr.
—wachtelen, b. w. al wachtende doorbrengen of verspillen : De goede sukkelverwachtelt tijd en geld. —wachten , b. w.
te gemoet zien : 11c verwachtte dagelijks
geld van ... dock sag mij gedurig te leur
Aesteld. yr. (mrv. -en,) het
verwachten ; het verwachte: De uitkomst
oeertrof mijne rerwachting. —wakkeren , o. W. met Z.. opwakkeren.
hering , yr. —wandelbaar by.
voor verwandeling vatbaar. -wandelen,
gebruik ,
dock weinig of niet meets
‘ f.i.anderen. wandeleficie doorbrengen :
G if verwandelt aide reel tijd. *-, m sclicrts
at wandelende verliezed : De liter de V.
hid eet.' beklanten win/el; dock hij rer%erloor die,
wandelde zijne tiering- , d.
official hij te reel ging wandelen. *-, o.
met Z., ran de eefie plaats Haar du andere
waridelen; veranderen , dock weiuig of niet
nicer in gebruik. -want,bv.verniaa,;schapt:
Zij waren samen of met elkander in den
vierden graad verwant ; fig. van zaken , die
eenerlei afkomst hebben : Die woorden
gran elkander remind. dat met jets
adders in sommige opzigten °Yemen kornt:
De dichtkulst is aan de sehilderkunst
terwant. iri plaats tan oars bezij t men
tej eitwoorctg %edit, met. *-, in. eit vr. bloed%efw a a
ants chap, 0. en vr.(des-smre.
vertnaagseliappittg:
bestaat Beene
verwantschop tusschen a en De
naauwe rerivantschap tusschen de Nederlandsche en de lloogduitsche turd. De
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verwantschap der ligehamen is de neiging
van zekere stoffen , om zich met andere
stoffen te verbinden , b. v. azijn en krijt,
terwiji de eerste de laaatste oplost. *-, de
verwanten : De geheele verwantschap werd
ter bruiloft genoodigd. Schoon het woord
volgensKLUIT slechts in de laatste beteckenis
vrouweliik is, en in de andere onzijdig , komt
het laatste geslacht tegen woordig zelden meer
voor.—wantschapping , y r. het verwant zijn. —wantschapt, by . verwant,
dock hijna enkel Veru'antschapte tales
zijn die, Welke met de wise in haar wezen
overeen stemmen, —ward, (-er. -st,) by.
en bw. in de war, ouordelijk : Era verwarde
boedel,huishouding. Yerwarde Karen, Een
verward hoofd. duister, er geene
orde ju heerscht : Ben verward beriyt.
Verward dr nken , spreken. Verwarde
voorstellingen. Een verwarde stijl. Eene
geschiedenis verward mededeelen ; fig. verlegen Zij was seer verward. —wardelijk, bw.
wardheid g vr. het
verward Verwardheid van hoofd,
van zinnen.--waren, b. w. bewaren,
verzorgen , dock Met meer in gebruik.
—warinen , b. w. warm makers: De son
verwarnit de aarde. Die teug sal u tierwarmen ; rig. demands hart verwarmen,
er goede neigingen in storten of temand tot
iets goeds geneigd maker). *-(zich ), w. w.
zich warm waken , warm worden : Ik kon
my in 't bed niet verwarmen. -warming,
yr. het vernarinen. —warren, b. w. in de
war brengen : Wie her ft dal garen zoo verward? fid .De spruak rerwarren, maken, dat
men elkander niet verstaat lemands hoofd
of sinnen rerwarren , waken dat ietnatid niet
behoorlijk denkt , ziet , eta. *a-, het eene voor
bet andere semen : Hij verwart a tnet
neef. *-, ‘erlegen makes, *-(zich), w. w.
verward raken : De wolf verwarde sic!: in
de netten der jagers. *_, o. w. met Z., in de
mar Taken : Hij verwarde in zijne rede.
een net verwarren daarin al weer en weer
%•astraken. —warring, NT. (sari' . -en,)
het vermarren ; toestand waarin ieinand of
lets verward is: Iemandin verwarring brengen. Bij die aldeeliny heerseht de grootste
verwarring. De staat bevindt zich in groote
,verwarring. *-, verlegenheid. —wasemen o. W. met Z., in wasem Yervliegen :
Dat vocht sal spoediy rerwasemen. -wasschen , ongel. b. w. al wasschende gebruiken : Veel seep verwasschen. wassen ,
ongel. o. w. met Z., door viassen yerdw ijnen ,
vergroeijed : Dat sal nog wel verwassen.
krorti wassen , samenwassen : Die boom
verwast geweldig. Een rerwassen mensch ,
been, boom. —wassing, —waten,
(-er, -st,) by, err bw ift den kerkelijken ban
gedlan ; van bier: vervloekt ; fig. trotsch ,

1051 ---

Werw

Verve

opgeblazen , verwaand: Dot verwaten yolk.
gelaats,van bet leven.enz.zijne kleur,fraaiheid
—svatenheid, vr. fig. trotschheid ,
of frisebbeid verliezen : De droelheid deed
opgeblazenheid. -waterd, hy.door ,t water
hoar verwelken. Ons leven verwelkt alstene
bedorven. waterdheid, yr. -watebloeme des velds. 'N .., b. w. doch weinig in
ren , b. w. door water bederven : De regen
gehruik , doen verwelken. —welking,
y r.—welkomen,b. w. welkom heeten :
verwatert het houttverk. , met water reinigen: Vaatwerk vPrwateren.
Men verwelkomde hem op de min zaamste
in water
reinigen : Visch v ' rwateren o. w. met Z..
wijze. ilij werd door zijne jongste zuster
door water bedorven worden. —wateallerhartelijkst verwelkomd.
welkoring , yr.
ming 9 vr. welkt,
verslenst , verfVerwbord enz. zie Verfbord enz.
lept. —welktheid yr.
Verwedden b. w, door wedden verliezen:
ten , b w. in wellust doorbrengen of verllij verwedde zesflesschen wijn.*-,aan eene spillen : Nij verwellust geld en yezondheid.
weddenschap wagen : Ik reared er mijn Verweloos , (-zer. -ste.) by . van verw ontblootof beroofd. —Reid vr.
hoofd order , wat ik in de wereld heb.
—werkelijken , b. w. al le werkelijk Verwelven , b. w. overwelven Verwelfde
maken.*-. o. w. met Z., al te werkelijk workelders beschutten beter tegen de vorst
den. —weeken,b. w. door weeken bederdun on rerweljde. Een'kelder Wen verwelcen
--ing yr.
Yen , te langen tijd later) weeken *-, o. w.
met Z., al te lang weeken eu daardoor beder- Verwen b. w. verwen , door indooping of
yen. — weerbaar. by. voor verwering
bestrijking van deze of gene kleur voorzien :
vathaar. —weArd bv. door bet weer
5/en verwt laken , katoen , een finis ,
hedorven: Verweerde glazett, glazes , waarin
eene zoldering. Wanneer het verwen door
bestrijking gesehiedt , wordt in vele streken
bet weer is, d. i. die zekere kteuren liebben
meest enkel schilderen gebezigd.
aangenomen. *-. by. en Lw. verdord , verduiveld. —weerder, m. (des -s. mrv. os.) Verwennen b. w.afwennen. ontwennen
die eeri e zaak verweert, (in regten,) verdeafleeren: Ik zal u die mane kuren wel
verwelken, *o, aan verkeerde manieren
diger. —weeren o. w. met Z.. door bet
weer bedorven worden : Ilet linnen ververs!aven: De meester heeft mijne hand verwend. door het oogluikend toelaten van
weed. Die ruiten zijn verweerd het weer
lets onbehoorlijks vertroetelen : Zij verwent
is er in, zie verweerd. —weerschrift , o. verdedigingssehrift. -weerhare kinderen. Het is een rerwend kind ,
d. iemand , die al te weekelijk of te lekker
ster, vr.(mrv.-s.) verdedigster. --weer,
verl. tijd van verwijzen. — weet, verl. dw.
is opgebracht. *-, o. w. met Z , fig. overgaan ,
van verwijten. wezen o. w. met Z.,
afslijten. —wenschen, b. w. eene zachouderloos worden. —weiden , b. w.
tere uitdrukken voor vervloeken : Het spel
vertvenschen. Zijne verwenschte bezoeken
van de eene weide in de andere brengen: Dit
veemoet spoedig verweid worden. —welmaken ons het Leven /astig.-wensching,
ding, yr. —wekken, b. w. voortbrengyr. (mrv. -en.)
en : Die man verwekte in acht jaar Verwer, in. (des -s, mrv. -s.) die van
verwen zijn werk maakt, hetzij door indooping
vier en twintig dochters bij zijne vrouw.
(blaanwverwen) of door opstrijking (sehildertrees verwelken. Zij verwekten een' opstand. 4*-, van de dooden opwekken ; aanen) : Breng de kousen bij den rerwer. Loot
sporen , doe! ' weinig gebruikelijk : lemand
den rerwer komen , ors den vloer der achierkorner le schilderen. -werd, tijd van
tot loom verwelken. —wekker, m.
—wekking yr. —wekster yr.
verworden. —weren bw. verdedigen
Eels' verwerenden oorloy roeren. Ben
—welldigen, b. w. overweldigen , beinagtigen : Men verweldi;de het bolt:Jerk
aanvallend en verwerend verbond . zie
Aanvallend. *-, afweren, *-(zich) ,
stormender hand. —weidiger, m. (des
-s, mrv. -s.)—weidiging, yr. —wetw. w. zich verdedigeo: Hzj heefi zich inoediy
digster, yr. (mrv. -s.) —welf, o. (des
verweerd. Zicli in reyten verweren. —vver.
.s, mrv. -ven.) gewelf. —welfsel , o.
felijk by. dat verworven kan worden.
gewelf. —welkbaar, bv. voor verwel- Verwerij yr. (nary. -en,) bet verwen ;
king vatbaar,, dat verwelken kan : Verwelkberoep van den verwer ; inflating, tot bet
verwen van allerlei stollen; verwerswinkel.
bare bloemen. —welkbaarheid, yr.
_welkelijk, by. verwelkbaar. —wel- Verwerken , b. w. van de ptaats werken :
kelijkheid , yr. —welken o. w.
1k loot den turf verwerken. *-, al werkende
verbruiken : Is al dot hod reeds rerwerkt
met Z., van bloemen en gewassen , versleu0-, antlers werken . overwerken: Verwerk
sen , verdorren Sonim4e bloemen rerwelopstel het is. al te verward. -(zielf) , w. W.
ken reeds kort nadut zij open zijn gegnat,
Lich overwerken of zich door te hard w er(Indere blijcen doyen achtereen in den zelf.
den toestand ; fig. van de sehoonheid des
ken nadeel toebreff3en : De metselaar lean
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'Piet komen hij ligt to bed, dewtyl hij zich
verwerkt heeft. *-, o. w. met van bier,
enz. door te hevige werking bedorven worden.
—werking , y r. —werpelijk
(-er, -st.) b y . dat verdient te order verworpen : Rene verwerpeliike staling. —werpelijklseid , yr. —werpeling, m.
en yr. (des mrv. -en,) verworpeling.
—vverpen 0 ougel. b. w. met veraehting
wegwerpen : De steen , dien de bouwlieden
verworpen hebben. Zijn smeekschrift werd
verworpen ; fig. afkeuren , versmaden : Zijn
roorslag werd eensternmig verworpen. *-,hij
godgeleerden , tot de eeuwige ellende verwijzen : e God verwerpt Wien hij wil » leeren
sommigen. —werpens iwaardig,( - er,
-st,) b y . dat verdient te worden verworpen.
—werping yr. het verworpen ; in de
godgeleerdh. : De leer der verwerping en der
serkiezing , zie Verwerpen.
Verwersambacht o. arnhacht van den
verwer. –bedrijf, o. –beroep, o.
–dagloon, m. en 0. deern
–deerne –deren, vr. –dochter, , y r. –gild , o.
–handwerk o. –jongen, m.
lknecht , m. -kunst, y r. -kwast
m. –ladder , –le gr, y r. --leerling, yr. —loon , m. en o.
, y r. –trap , yr. vrouw , yr.
–weduw,9 y r. –werk o. –win-

kel m. –zoon m.
Verwerven onyel. b. w. verkrijgen
erlangen , in het bezit van Lets korner) :
Genade verwerven. —werking yr.
dw. van verwijten.
—weten
—weven ongel. b. w. al wevende verbrniken : is al dat garen reeds verweren,
*_, anders weven. —vvezen veil. dw. van
verwijzen. *-. (-er. -st, ) by. veroordeeld ; fig.
in erne hooge mate verlegen : Hoe verwezen
keek sij ons aan. —wezene m, en yr.
(des -n, wry. -n,) veroordeelde : sag er
uit als een rerwezene. —wezenlijken,
b. w. wezenlijk maken : Iemands hoop verwezenlijken. —vvezenlijking yr.
Verwhout, zie Werfhout.
tijd van verworpen.
Werwierd ,
wierf, veil. tijd van verwerven.
—wierp veil. tijd van verworpen
veil. tijd van verwasen.
—wies
wieseh veil. tijd van verwasschen.
Verwig , by. met verw bezoedeld.
Verwiggelen , h. w. at wiggetende bevreger) : lk kan den peal niet verwiggelen.*
o. w. met Z., y■ iggelende hewogen worden :
_Het tafelije verwiggett , als men er aan
raakt. —wiggeling, y r. —wijden
b. w. wijder maken : Kent ge die mouwen
niet wet verwijten ? Eene opening verwijden. 4C , o. w. met Z., wijder (of breeder)
worden : Die sloot is ix Brie maand aan-
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merkelijk verwijd. —wijderd (-er.
-st,) b y . afgelegen , op eve afstand : De verwijderde roorwerpen schijnen kleiner clan
ze —wijderen , b. w, op eenen
grooten afstand brengen of plaatsen : Hoe ver
is Arnhem van Utrecht verwijderd ? Zich
van iemand verwiiderd houden zich niet
met hem inlaten:Verwijder uw'zoon van dat
meisje , en hij zal Naar spoediy vergeten ;
fig. oneenig maken : Man en vrouw van
elkander verwijderen, bonne onderlinge
genegenheid verwoesten. Ren onbeduidende
twist verwijderde hen van elkander.-(zich),
w.w.zieh op een' afstand begeven , heengaan :
verwijderde zich van haar. I k verivi)derde mij , zoo dra ik daarloe aanleiding
cond. Hij verwijderde zieh van het hof ran
zijne vrienden. —wijdering yr. het
verwijderen ; verre afstand ; 133 oneenigheid.
afkeerigheid : Men bespeurde sedert ling
eeniye verwijdering tussehen hen. —wilding, yr. (mrv. -en,) het verwijden ; verwijde plaats. —wijfd (-er. -st,) b y . en
hw, met den aard van (een wijf of) eene vrnnw
overeenkomende, verweekelijkt: Verwilfder'
man of iongeling sal men niet ligt rinden.
Zich rerwijfd aanstellen , gedragen.
— wij fd el ijk bw. —vvijfdheid vr. —wiji , 0. (des -s.) tritstel ,
vertraging: Doe het zonder verwig , dade
De soak lijdt Been rerwijl. Bet verwij1
der straffen. wijlen, b. w. nitstellen ,
verschuiven : Rene zaak verwijten. ft-, o. w.
met H., vertragen , trithlijven : Het heeft

reeds reel te long verwijld. —wijling ,
yr. —wiffl , 0, (des -s, mrv. -en.) verwijting: Iemand een verwijt over iets doen.

Bare verwijten zijn altijd even bits en
grievend. Dat zal u niet ten verwijt
strekken. Het werd hem niet ils een
verwijt gezegd maar ale eerie vermaning. wijten ongel. b. w. een
begaan misdrijf voorhondeo : Men verweet
hem ryn e ondankbaarheid.Zij had zich niets
te verwijten zij was aan alies onsebuldig.
*-, op eene beleedigende of grievende wijze
herinneren of vnorhonden : Zij verweet hem
de gunsten , die zip hem bewezen had. Sprw.
De pot verwijt den ketel. dat hij zwart is. hij
verwijt een' ander' datgene, waaraan hij zelf
selmldig is. —wijtelijk , by. fig. herispetijk. —wijter, m, (des -5, mrv. -s.)
— .wijting, yr. (mrv. -en,) het verwijten ;
hetgene iemand verweten wordt : Dagetijks

moest ik zijne verwijtingen over rroeger
pliutverznim aanhooren. Elkander verwijtingen (ken. --wijtster, yr (rnrv. -s.)
—wijven, b. w. verwijfd maker) verweekelijkeu: Dat zal het opkomende geslacht
weer en meer verwijren. *-. o. W. met Z.,
verwijfd worden: Iemand doen verwijten.
—wijseling, m, en vr.(des mre. -en.)

balling.

Verw
—wijzen, angel. b. w. aan eery'

ander, wijzen : Zij heeft mij naar u verwezen.*-. door eerie regterlijke nitspraak zijn
verblijf elders aanwijzen , verbannen : Bij
wend naar het eiland Elba rerwezen.
vonnissen , doemen , veroordeelen : remand
tit flood, in de kosten verwijzen ; fig.
Hij zag er nit, alsof hij rerwezen was,
hij was in de hoogcte mate verlegen.
zing, yr. --'svikkelen, b. fig.
iets zoo ingewikkeld maken , dat het moeijelijk te ontwarren is. —wihkeling, yr.
(vim-en.) —wilderd, (-er, -st,) by. en
bw. hetgeen door gebrek aan zorg met
onkrnid begroeid is en een wild aanzien
gekregen heeft: Een verwilderde tuin,
landstreek. Die akkers hebben iaren verwilderd gelegen ; fig. van menschen en
hetgene hen beireft, ongehonden , woest ,
ongemanierd : Een verwilderde lichtmis.
Verwilderde zeden. Ern verwilderd voorkomen. Er verwilderd uitzien. remand
verwilderd aanzien. —wilderdheid,
yr. het verwilderd zijn. —wilderen o.
w. met Z., door gebrek aan behoorlijke zorg
een wild onordelijk aanzien krijgen en met
allerlei onkrtlid, enz. hedckt worden : Zijn
tuin verwildert geheel en al; fig. in een
zedelijk opzigt : Een kind laten verwilderen,
het zonder anvoeding en als in 't wild laten
opgroeijen. Weir ouders laten hunne kindeyen verwilderen. —wildering, yr. het
verwilderen, fig. verwilderdheid , wilde
geaardheid , veelal door yerwaarloozing.
—willigen, b. w. inwilligen , toestaan
Ik heb u niets verwilligd, o. w. met 1-1.,
weittig gebruikelijk , als: Tot iets verwilligen , jets bewilligen. —williging, yr.
—vvinbaar, by. te verwinnen , dat
verwonnen kan worden. —winden, on gel.
b. w. anders witiden: Zij verwindt het kingeheel opwinden Ge moet dit
teen.
yaren heden nog verwinden. door middel van een windaas , enz. in beweging en
alzoo van de plaats brengen : Men kon dien
zwaren ketel naauwelijks verwinden.
—winding, yr.
Verwing, yr. het verwen.
Verwinnaar, m. (des -s, mrv. -s, -wren,)
—winnares, yr. (mrv. -sen,) die verwint of overwint. —winnelijk, zie 0verwinnelijk. —winnen, ongel.
b. w. overwinnen; fig. Ik kon niets op hem
verwinnen , kon hem volstrekt niet hewegen.
o. vv. met H , (le overwinning behaten :
Caesar kwam , zng en verwon.-winning,
y r. (mrv. -en,) het overwinnen ; het overwonnene. winteren, o.w. met H.,
overwinteren.*-, met Z., als: Wine handen
verwinteren , ik krijg winterhanden. -wintering, yr. —wisselaar, m. die
verwisselt. —wisselbaar, by. voor

Verw
verwisseling %atbaar: Ztjn die Pruisische
thalers verwisselbaar? —wisselen, b.
w. het erne voor het andere geven of nemen ,
verrnilen : Zilrer tegen goad rerwisselen.
Een' rok met eel. , las verwiszelen. Het kind
word btj de min rerwisseld , verruild. In
mijne a fwezig-heid had men de borden verwisseld. De borden rerwisselen. *-,o. w. met
H., wisselen : Van lleeren rerwisselen. *.,
wisseipaarden of andrre paarden nemen.
—wisseling, yr. (mrv. -en,) het verwisselen ; fig. overgang in een ander le%en :
Eene zalige verwisseling. witten,
b. w. op nienw witten: De gang moet
?corder. verwit. *-, wittende verbrniken :
Veel kalk rerwitten. — wittigen,
b. w. onderrigten , kennis geven : Ik ben er
van verwittigd. Hij zal er u van verwittigen.
—wittiging, yr. kennisgeving.
Verwketel , enz. , zie Verfketel, enz.
Verwoed, (-er, -st ) by. woedend razend:
De verwoede krijgsman wierp zich op zijn'
vijand. van zaken. als van een , woedende:
Met verwoede handen in zijne eigene ingewanden wroeten.Verwoede (al lergeweldigste)
krachten. hw. met woede , al woedende:
Peru'oed vechten. —woedelijk , bw.
—woedheid,vr. hevige woede, -woesten, b. w. woest maken , vernielen , verdelgen Te vuur en te zwaard verwoesten.
Die stad liyt verwoest. —woestend 9
(-er.-st,) by. vernielend, verdelgend.-woester, m. (des -s, mrv. -s.) —woesling, yr. (mrv. -en.) het verwoesten;
tooneel van verwoesting:Groote verwoestingen aanrigten. —woester yr. (tnrv. -s.)
—won, verl. tijd van ‘erwirmen.-wond,
verl. dw. van verwinden. —sonde, m.
(des -n, mrv. -n.) verwond krijgsman , gewonde. —wonden, yeti. dw. van verwinden. —wonden, b. w. kwetsen, wonden:
Zii werden beide verwond; Diep in
tnijne ziel verwond. —wonderaar,
m. (des -s wry. -s,) -wonderaarster,9
vr. (inn% -s.) degene, wien jets verwondert.
--wonderers, h. w. met vervvondering
bezielen of vervnifen , verwonderd of vreemd
doer) opzien, bevreemden : Die grootmoedigheld verwondert nil] van hem. Dat was
niet te verwonderen. dat was te verwachten
of te vertnoeden. Zij was of stond verwonderd. toen zij die tiding vernam. leder
was vPrwonderd over het gebeurde. lets

met rerwonderde ongen beschonwen. Het
verwondert tnij niet, dat yij zoo reel achting
voor dien man koestert. *-, weinig gebrut:.

kelijk , bewonderen. *-(zich), w, w. zich als
ware het met verwondering vervtillett:
verwonderde ant] over die plotselinge ver,
andering. —wonderenswaardig,
(-er, -SO by. en bw. bewonderenswaardig.
—wondering, yr. gewaarwording ep
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eene of andere ligehaamsdeel door wrikken
gewekt door jets, waaraan men ongewoon is
benadeelen of eenigermate nit bet lid breng,of dat men niet verwacht bevreemding :
en : Hij had zich verwrikt. —wrikne verwondering kende gene palen.
king. yr. (mrv. -en ) het verwrikken ;
Verwondering is niet altijd de dochter van
gevolg van het verwrikken lijdt nog
onkunde maar dikwijls van verrassching.
altoos aan die verwrikking. —wringen,
Het Heine mei* klapte van verwcn(!ering
ongeL b. w. op nieuw wringen : Verwring
in de handjes, hewandering. -wondedie lakens. *-, door wringen benadeelen :
ringsteeken, o. nitroepingqteaen (!).
Zij flee ft de regterhand verwrongen.
—wonderlijk (-er, -st,) liv. en hw.
door wringen een ander aanzien geven Zij
dat geschikt is om verwondering te Karen of
verwrong haar aangezigt tot een' lack,
wezenlijk baart : Eene verwonderlijke vlugdie erhter naar eene grijns geleek ; fig.
held. Zich verwonderlijk van zijn' pligt
lets verdraaijen en verwringen, daaraan
kwijten. Een verwonderlijk schoon meisje.
met veal !melte een ander en wel een orma—wonderlijkheid , yr. —wondtourlijk voorkomen geven. —wringing ,
heid yr. toestand van een' verwonde.
yr. (mrv. -en.)
-wonding,,. yr. (mrv. -en.) het verwonden:
wond kwetsuur, wonde. —vironen , b. Verwschelp enz. sic Verfsehelp
enz.
w. voor waning orals huur voor eene waning
betalen : De tachtig gulden, die ik in dit Verwuif ens. zie Verwelf , enz.
wulven , sic Verwelven
huts near verwoon , dan in het thans gehuurde ,kan ik nuttiger besteden. —won- Werwwaar,, enz. zit Verfwaar , enz,
neling,m.(des -s, mrv. -en.) overwonnene. Verzaadbaar (-er, -st,) by. voor verzadiging vathaar. —zaadheid yr. bet
—wonnen yen!. dw. van verwirmen.
versaad of verzadigd zijn. —zaakster,
—worden,onge/. o. w. met Z., hederven:
yr. (wrv. -s,) (lie verzaakt. —zabbeAlles zal in die vochtige kamer verworden.
ren , b. w, door zabberen hederven.
Zij last, alles verworden. you! warden :
—. zachten , b. w. zachter maken: Het
Het koperwerk moat verworden, indien men
leer verzachten. Lets met olie verzachten ;
het schuren verzuimt. —wording , yr.
fig Het ronnis werd verzacht. De pijn ver--worf, verl. tijd van verwerven. -worzachten. remands lijden verzachten. *-, o.
gen , h. w. door bet toewringen der keel
w.met H.,zachter worden: Het wedr begint te
doen stikken : De boosdoener werd met een'
verzachten; Iig.toegevender worden. -zachstrop geworgd. *-(zich), w. w. zich door
tend, (-er. -st,) by. hetriie verzacht : Eene
verworging van het !even herooven. —worverzachtende pleister. Verzachtende middeging, yr. —wormdheid, yr. toestan d
len voorschrij, en. Verzachtende omstandigvan lietgene verwormd is. — wormen
heden.-zachiteron.(des-s,mrv.-s.)-zachb. w. wormende slijten of doorbrengen :
ting vr. het verzachten ; hetgetie verzacht.
Waarmed verwormt rnen zijn' tijd al niet!
-zaehtster yr. (mrv. -s,) die verzaelit.
s-, o. w. met Z., van wormer] doorknaagd
-zadelijk (-er,-st,)bv. verzaadbaar. -zaen alzoo beschadigd worden : Die to fel
delijkheid yr. —zaden b. w.
begint erg te verwormen —worming,
iemands hanger of eetlust bevredigen : Die
yr. —worp verb. tijd van verwerpen.
spijs zal u spoedig verzaden ; kr. bevredi—worpeling, rn. en y r. (des -s. mrv.
gen , voldoen. —zadigbaar, bv. te
-en.) in de godgeleerdh., een voorwerp der
verzadigen. —zadigdheid, vr.liet versazoogenoemde verwerpin g, tegenstell. van
digd zijn. —zadigen , h. w. verzaden :
nitverkorene: Wie verzekert de acme
Ik ben van die spijs verzadigd ; Ik ben
moeder,, dat hoar kind Been verworpeling
er van verzadigd , ik heb er genoeg van. *-,
is? —worpen, verb. dw. van verwerpen
in de scheik. , in een yacht zoo veel van iets
(-er. -st.) by. fig. snood. ergerlijk, schanlaten oplossen , als mogelijk is : Sterk water
deliik Hij geeft zich aan de verworpenste
met zilver verzadigen. —zadiging , yr.,
ondeugden over. —worpene, m. en yr.
—zading, y r. bet verzaden. —zap,*,
(des -n. mrv. -n,) verworpeling. -worpenverb. tijd van verzien. —zagen 1). w.
heid , yr. fig snoodheid laagheid sclenzagen , al zagende in planken , enz. verandeliikheid —wortelen, o. w. met Z.,
deren : Zijn (lie boomen nog niet verzaagd ?
wortel maken en zich daarmede vasthechten :
5 -, al zagende bederven
Meet Kee ft die
Het jonge plant.toen
mij ontstolen, eer
plank verza(tgd. al zagende doorhrengen:
het verwortelt ; zoo vast wortelen dat
Gij stoat daar uw' tijd (op Pear viool) te
men het er niet kan nit krijgen : Die ondeugd
verzaden. —zaken , b. w. verlooehenen :
zit in hem vrrworteld. —wrikken
Zijn geloof verzaken ; zieTroef. —za,h. w. al wrikkende hewegen verwiggelen :
ker , m (des -s, mrv. -s.) zaking
Runt gij (lien paal verwrikken ? door
yr. --zakken , b. w. in andere zakken
wrikken benadeelen: Hij &eft den arm, den
doen.
0. w. met Z., door zakkin; uit zijre
voet, de hand verwrikt. -(zich,) w. w. het

— 1055-Verse

trerz

nary.
assuradeur , iemaud ,
m. (des
stami fferaken: De niuur verzakt. —zakdie schepen , goederen , enz. voor eerie
king, yr. (mrv. -en,) het verzakken.
bepaalde som verzekert. —zekerbrief,
—zaluwen, o. w. niet Z., in sommige
m. scliriftelijk bewijs, dat eenig goed verzesleeken, H aar men verwelken niet kept,
kerd is, po/is van assurantie. —zekerd
verslensen , verwelken : De bloernen zijn
bv. zcLr , gr ew is : Zijt gij er van verzekerd?
verzelmwd —zamelaar, m., —zameIn vcrzeLrde bewaring nemen , in de
laarster, yr. die verzanbelt. —zamelbaar dat verzarneld kan worden. gevangenis zetten. —zekerdheid , vr.
—zekeren, it. v,.zeker waken, vergem is—zamelen, b. w. samenbrengen , bij een
sen :
rcrzeker het u a u :itiarean. tl ees
brengen : Hij vcrzeinelt bonwstoffen tot eerie
verzekerd (.7 kornen :a/. Ik houd
geschiedenis van het tooneel ; fig. Tot zijne
daarvan nog niet verzekerd, Icmand van de
vaderen verzameld worden, sterven.*-(zich),
waarheid eener tijdiny verzekeren. Zich
o. w. met Z., bijeen komen
NV. w. err :
van lets verzekerd houden , vast op jets versamenkomen. —zameling , yr. (nirn.
trouwen. *-, bevestigen , als waarheid opge-en,) het verzanielen ; het verzarnelde
veri Alen verzekert , dot het verbond geslo.
menigte , boél : Eene rerzanieling van
ten is. *-, vastmaken : Is het touw goed
uitniuntende gedichten. -zamelplaats,
verzekerd Alles rant niet goer! verzekerd
vr. plants , waar men bijeen komt bewaarwas , viel onder weg van den Mayen. *-,
plants. —zamen me bet thaw Nina
tegen brand , enz. waarborgen Buis en meunitsluit end gebrinkte Werzamelen.
belen waren verzekerd. Zijne landerijem
—za,nden, o. suet Z., in het zand
tegen hagelslag laten verzekeren. Schip en
vastraken : Het schip verzandt meer en
lading waren I erzekerd. Zij liet Naar buimeer. met zand opgevilld morden : De
tengoed niet verzekeren. *-, tegen aan ranhaven is in korten tijd geweldig rerzand.
ding of stoornis beveiligen : De openbare
—zanding, yr. (mrv. -en,) het verzanrust verzekerev. *-(zich), w. w. zich zekerden ; verzande plaats. —zat, verl. tijd van
heid verschafren Zij wilde zich van de
verzitten. —zeeg, verl. tijd van verzijgen.
waarheid verzekeren. Zich van iernands
—zeeuwd b y . zeeziek ; fig. walgend.
—zeetawdheid vr. zeeziekte ; fig. persoon verzekeren , hem vastzetten. Zich
ran iemaods gunst verzekeren, iernands
alging. —zeeuwen o, w. met Z.,
gunst verwerven of winnen. Bebt gij uwe
zeeziek worden; fig. eene walg krijgen.
nicht van zijne .toestemrning verzekerd ?
zeeuwdheid , yr. —zegelaar
—zekergeld o. som , die men aan de
verzegelt. —zegelen , b. w. met
verzekeraars betaalt , premie van assurautie.
een of meer zegels sluiten of ongenaak—zekering, y r. het verzekeren ; hetbaar 'flake() : Iemands naletenschap verzegene tot verzekering dient : Verzekering
41-, met een zegel bekrachtigen. - zestellen , geven. Ik ken a Beene assaere
eling, yr. (airy. - en.) —zegen , verl.
verzekering (zekerheid) yeven dan mijn
tlw, van verziken. —zeggen onreg.
woord. de stoat van hetgene verzekerd
b. w. ver y loeken: Verney niets , den uw'
is : lemand in verzekering brengen. Men
news of to bijten. 3 -, door toezegging aan
yarn de goederen in verzekering in beslag.
remand verbinden : Die waren zijn verzeyd.
—zekerkantoor, o. assurantiekau.
*-(ziell), w w. beloved te komen: G ij moet
toor. —zelfstandiging, Yr. in de.
tc niet verzeggen. I k ben verzeyd. Dot
godgeleerdh. bra sommige geziute:i , de
meisjen is verzeyd , bemiut reeds, heelt hoar
N era tide rittg van bet brood en den wijii
%word gege ‘ en , rs met 'neer to krinei). 1k
het ligehaain van Jezus , transsiebstantiatie :
ijt.
woord
ben verzegd , ik Len
De onderstelde rerzelistandiging ran brood
--zeal , zit! Verzeide. —zeid verl.
en wijii bij het Avondmaal. zellen ,
dw. %an veraeggen. —zeide , tijd
b. w. met iernand gaan , hem %ergezellen:
van erzeggen. ---zellen , b. w. al zeilende
rerzelde mij op reis. Zij rerzelden
doen verungelukken : Dit is niet het eerste
hare moeder tot Antwerpen, —zeller
schip, dot hij verzeild heeft.*-, tot een'priis
in. (des -s, mrv. -s.) — zelling. yr.
aan dean besten zeder ten gesehelike geven :
—zelschappen 9 ' enz., zie VergeEr wordt morgen een schip verzeild , of
zelschappen , enz. —zelster r.
verhardzeil I.*-, o. u. met Z., van de plants
(rnrv. -s.)
zeileil : Zij verzeilden van B. near G. ; fig.
Werzenboek o. bock met. N erzen &letwear hij verzeild is, waar
it en weet
gebleven is. id ie meet. wear 117y nog verzeilt,
d. mat er nog %an lien ' wo..elt.*-, al zeilende Verzenden , onyel. b. w. voor een' persoon
ulplaats z,nden; %vegzeiedeti : De brieven zijit
iir ongelegeeheid komen : Het schtp verzeilde
reeds near rer:onden. iiaar elders
Hij is reeds ver verop eerie droiG te ;
zciidt Men ye, z rtd heni neer den pastoor,
zeild , verkeert reeds in !,root ge%aar wn te
—zerider,
%:.‘ het
ster% en: —zeilting %r. —zelieraar,
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verzenden ; inzonderh. vertier van koopwaren,
die wijd en zijd verzonden worden : In den
winter is hier weinig verzending. Die man
heeft weiniy verzendiny.
Verzenen yr. ',Irv. Lucien.
Verzengd , by. als: De verzengde luchtstieek , luchtstreek tusschcri de keerk ringer).
—zeugen, b. w. door zengen beschadigen :
Zij verzengde het papier , het haat , het
kleedje; fig. De droogte verzenyt al het yras
op de u'eide.
Verzenanstakster yr., —maker, m.
eene met groote minachting gepaarde benaming van cell' dichter of eerie dichteres.
—anakerij , vr.
Verzestigvoudigen, b. w. zestigyoudig
maken , zestigmaal nemen. —zesvoudigen , b. w. zesvoudig maker, zesniaal
nenien•
verzet, o. (des -s,) het zich verzetten: Ira verset komen tegeniets.*-, verpoozing.tusschenpoozende rust: Ik heb nooit eenig verzet. lets
met verzet doen, d. I. beurtelings ; fig. nitspanning. ‘-, pand.het verzette; in het kaartspel , kaart , waarniee eene hoogere gedekt
of beset wordt gehouden. —zeten veil
dw. van ververzitten. —zetten , b. w. van
de plaats zeiten anders of elders zetten :
Ge moet de sloe len niet verzetten. Die
knoopen moeten verzet worden. lk wil die
steenen laten verzetten; fig. E'en yks wijn
verzet de 7-inner(, geeft eene andere ri3ting
aan de gedachten. Ik ga mijne zinnen
eens verzetten , ga mij eens verzetten. Men
tenet woorden, jelieren , boomen, Wij
verzetten Been' voet , wij wijkeu niet van de
plaats; fig. lk zou er geese voet ow. verzetten, daarvoor niet de geringste moeite
willen doen. (Jude paten verzetten, wetten
ofgebruaken alsehatlen. Hij is niet te versetten. is onverzettehjk.Zij keep een hoofd,
,dat niet te verzetten is. on tstellen ,
.doen ontstelien: lk sta er verzet over, versteld van. *-, op eene onbehoorlijke plaats
.zetten: Wie heeft die boeken verzet? *-, te
pand zetten , verpanden: Zij had al haar
youd en zilver reeds verzet. *-, verwedden:
krat verzetgij er onder lk verzet er mijn
hoofd ender. *-, verdrijven, doen ophouden:
De tvd verzetveelal de grootste droefheid.
*-, van zich zetten, uit bet hoofd zetten,
,vergeten : kon het niet verzetten. *-(zich),
w. w. uitspaniog nemen: Ik ga eens nit, oat
nij een weinig te verzetten.*-, zich in stand
van tegenweer zetten ; zich aankanten : Zich
=tegen lets verzetten„ Ilij verzette zich tegen
.1Ien baegemeester, tegen dat beslait.
—zetting, y r. —zieden ongel. o. w.
tact Z., verkoken: Laat de melk niet te veel
,verzieden. —mien, onreg, b. w. miszien:
Ik verzag het. s-, aau het zien te koste leggen,
'erkijken: Daar verzie ik een' gulden aan.
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*-, beloven te geven, indien men iets ziet
doen Ik verzie er lien gulden onder, indien
gij het duet. *-(zich), w. w. verkeerd zien:
Ik verzag mij. —ziening vr. dwaling
van bet gezigt. —zierder, m. (des -s,
mrv. -s,) die verziert. —zieren , b. w.
verdichten , verzitinen: Die gansehe geschiedenis is vetzierd. —ziering , yr.
(mrv. .en,) het verzieren ; verdichtsel.
—zierster, yr. (nerv. -s.) —zijgen
°nye& w. door lets doen lekken, *-, o. w.
met Z., door iets lekken. —zijging yr.
—zijgvat o. zijgvat. —zilveraar,
m. (des -s, mrv. -s, -aren,) die verzilvert.
—zilvereu h. w. met een dun bekleedsel van zilver overtrekken : Koper verzilveren. Vele pillen worden verzilverd. —zilvering yr. —zingen, ongel. b. w.
al zingende doorbrengen : Gtj verzingt uw
tijd, *-(zich), w. w. zich door zingen benadeelen: Zij heeft zich verzonken.-zinken,
ongel. o. w. met Z., wegzinken , in den grond
zinken : In ten' ab road verzinken ; gemeen:
Ik mag verzinken , als het niet wane is.
Sprw. Onkruid veryaat niet, of het moet
verzinken , zie Onkruid; fig. In
yedachten verzonken , in diep gepeins.
—zinking y r. —zinnelijken , b.
w. zumelijk maker' of onder cell zinnelijk
!Reid voorstellen : De wijsheid werd in
Minerva verzi nnelij kt. — zinnellij king,
y r. —zinnen, ongel. b. w. uitdenken:
Wie heeft dat verzonnen? Wat verzint hij
al niet! 5 -(rich), w. w. ten' misslag begaan ;
dwalen Gij hebt u daar leelijk verzonnen
— zinner, in. (det -s, mrv. -s.) —zinning, y r. (mrv. -en,) het verzinuen ;
misslag, dwaling. —zinsel,o,(des -s,
into.
verdichtsel.
—zinster,
y r. (mrv. -s.)
zitten ongel. o. w.
met Z., up eene andere plaats gaan zitten,
verschikken Ga verzitten. Wij moesten
verzitten. b. w. aau het zitten te koste
leggen : Hoe veel moet gij in de groote kerk
verzitten? *-, door zitten verliezen of laten
voorbij gaan Hij verzet de slaap bij zijne
boeken. Gij hebt daar een voordeeltje verzeten. Ilij verzit de ge(fgenheid bij de
wijnflesch.*-, zittende slijten: Wij verzaten
een uur aan tafel. 5 -(zich), w, w. te tang
zitten ; zich door zitten benadeelen.
—zocht , vent. tijd en veil. dw. van verzoeken. —Aoden, veil. dw. van verzieden.
—zoek, o. des -s, mrv. -en,) het verzoeken:
Werd het verzoek inondeling of schriftelijk
gedaan, ft-, het verzochte : Uwe verzoeken

zijn beide toegestaan. —zoekbrief,
tn. brief, brief ., waarin iets verzocht wordt.

—zoeken onrey. b. w. vriendelijk bidden : remand om iets verzoeken. Ik wil er
hem niet om verzoeken ; van hier: nooden
als: lemand op eene bruilolt, een bal , enz.
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verzoeken , d. i. hem uitnoodigeu , orn daaraan dee! te nemen, min of meer opzettelijk in gevaar brengen , aanvechten : Door
den booze verzocht worden ; van bier: lig.
God verzoeken,Gods rnagt als ware het op de
proof stellen of tarten.*-,vriendelijk begeeren
of vragen: Wat verzoekt g ij van InVi —zoeher, m. die verzoekt; aanvechter. —zoeking , y r. (mrv. -en,) aanvechting le verzoeking brengen , leiden , komen. Naauwelijks kon ik de verzoeking tveirstaan. De
verzoeking was zoo sterk , dat zij er order
o. smeekLezweek.
schrift. —zoekster y r. (mrv. -s.)
—zoenbaar (-tier, -st,) b y. voor verzoening vatbaar, die verzoend kan worden.
—zoenbaarheid, y r. —zoendekset o. bet deksel der verbondskist in den
tabernakel van Mozes. —en , b. w. beyredip!, , tevreden stellen , de vijandsehap
doen ophouden : Een' beleedigde verzoenen.
Een' vertoornden God verzoenen ; fig.
lemands gramschap verzoenen , doen ophouden. Jezus heeft de menschen met God
verzoend.*-, bode voor lets doen : « Om de
zonden des y olks te verzoenen nit te
wisschen. *-(zich), w. w. de beleediging van
beide zijden vergeten , de vijandschap omtrent
elkander afleggen.*-, o. w. met Z., zich met
elkander verzoenen : Ze zijn reeds tang met
elkander verzoend. —zoener,, in. die
verzoekt ; een bijnaam van Jezus welke de
menschen met God verzoend heat. —zoening ' y r. (mrv. -en,) het verzoenen
was bfj hunne verzoening tegenwoordig,
—zoeningswerk o. werk der verzoening. —zoenlijk (-er, -st,) bv. verzoenbaar. —zoenlijkheid , y r. —zoensdag, m, dag, waarop eene verzoening plaats
heeft ; inzonderh. bid de Joden : De groote
verzoensdag, de dag waarop zij door plegtige
offers moeten verzoend worden.-zoelister,
yr. —zoeten , b. w. zoet makeit : lets met
honig verzoenen ; fig. veraangenamen , vet.ligten. Sprw. Geld verzoet den arbeid, duet
hens ligt vallen. in de scheik. de zuurheid
van lets giatigen Verzoete kw, k. —zoeling , y r. --zolen, b. w. van nienwe
zolen voorzien : Moeten die taarzen reeds
verzoold worden ? Ook kousen worden
verzoold. —zoler , m. (des • s , mrv.
—zoling, vr. zon verl. tijd van
verzinnen. --zonal verl. tij d van verzenden. —zonden, dm,. van verzeziden.
—zonen , b. w. tot zoon aannemen.
—zokag , verl. tijd van verzingen. -zongen, verl. dw. van verzingen. —zoning,
y r. bet verzonen. —zonk yen]. tijd van
verzinken. —zonken yen!. dw. van verzinken. —2sonnen dw. van verzinnen. —zood verl, tijd van verzieden.
—zoolster 9 y r. (mrv.-s.) --zoomen,

b.w,anders of op nieuw zoomen: Twee van de
servettenmoeten verzaontd worden.-zoop,
verl. tijd van verzuipen. —zooren o. w.
met Z., in sommige streken , verdorren :
Die tak begint te verzooren , zie Zoor.
—zooring, yr. —zopen ,
dw.
van verzuipen. by. die sterk gezopen
heal : Spreek mij niet van lien verzopets
kerel. -zorgen , b. w. door zijne zorg
van het noodige voorzicn : Zijne kinderen
verzorgen. Bare dochters zijn nog niet
verzorgd , hetzij van een toereikend bestaan
voor de toekomst of door bet huwelijk. Bet
vuur verzorgen zorgen, dat het gem' brand
verwekke. Deuren en vensters kasten en
kisten verzorgen zorgen dat ze behoorlijk
geslo'en worden of kuntien warden. Van
lets verzorgen, voorzien. De vestingen
werden in alley iji van bet noodige verzorgd. —zorge. r, tn. —zorging, r.
het verzorgen ; bestaan kostwinning.
—zorgster yr. —zot , (-ter, -st,) by.
al te sterk aan lets overgegeven : Zij is nog
verzotter op het spel dun hare moeder, flj
is verzot op dat metsje. —zotheid, yr.
—zotten , o. w. met Z., zich te sterk aart
lets overgeven : .Hij zal nog op het spel rep.
zotten. —zouten, ongel. b. w. te sterk
zouten of door te veel zout bederven : Men
heejt dit vleesch verzouten. Sprw. feel
koks rerzouten den brij gebrek aan eenheid
in het bestuur van taken is yeelal hoogst
tiadeelig. —zuchten, 0. w. met H., diep
zuchten. —zuchting, yr. (mrv. -en,) het

verzuchten; fig. zuchtend geuite smeekhecle :

1111,i ne verzuehttngen roerden hem niet.
o. (des -s, mrv. -en s ) bet verzui-

men ofnala ten van hetgene behoort te geschieden : Door verzuim liet ik de deur open.
verwaarloozing : Een verzuim van drie
dagen heeft de w ' lid verergerd. *-, werkeloosheid omtrent dingen, van welke men door
jets antlers worth afgetrokken: Die reis
reroorzaakte rnrj een verzuim van belang.
Wat vraagt hij Haar zijn verzuim? *-, bet
niet gebruiken Verzuirn van tijd. —zuimen , b. w. nalaten vat behoort te gesellieden : 11ebt gij het verzuimd ? *-, ‘erwaarloozeit: De wonde is verzuimd ongebruikt laten voorbij gaan : Verzuim die
gelegenheid niet. 1k heb daardoor wel twee
dagenverzuintd.lk verzuim daarbij reel tijd.
*-, ongedaan laten verzuimt zijn werk;
fig.vcrliezen door jets niet te doen:Gij hebtveel
verzuirnd , dat sij er niet geweest zift. Er
is nog niefs verzulind. /Vat verzuim ik er
door? - zurtirnenis —zuimings Yr.
verzuim. —zuipen, °vet b. w. gemeen,
aan drank te koste leggen : Hij zal nog alley
verzuipen.*-, in eenig vocht doers omkornen:
Men verzoop al de ionge katten ; fig. Zijn
verstand verzuipen, door zuipen zijn verstand

138

— 1058 —

Verz

Ve*t

verliezen , w. w, gemeen zich door
znipen benadeelenl De kerel verzoop zich.
Eery verzopen vent , een dronkaard. s-, zich
in eenig voeht van bet leven berooven :
verzoop zich in den LIssel. 41 -, o. w. met Z.,
ill eenig vocht omkomen : Hij verzoop diyt
bij de clad. —zuiper,in.—zuipster,
r. zuren , b. w. zuur maken 4 te zuur
maken , door te yea zuur hederven. 0.
w. met Z., zuur %%order, en hederven Ilet
beslag zal verzuren. Sprw. JYat in het vat
is ,rerzutnt niet zie Vat —zuring,
vr. —zts tgeren , b. w. door huwelijk
verbioden. *-(zich), w. w. zich door huwelijk
ler-binder). —zwagering- yr. -zwaliken , I). w. zwakker maken Zulke spijzen
verzwakken de waag. *-, o. w. met Z.,
zwakkee %%Men : De zieke verzwakt weer
en 'weer, r. het •erzwakken ; zwakheid, — zwaren , b. w.
zwaarder maken ; fig. Dot verzwaart zijne
misdaad. Fen vonnis verzwaren. o, w.
met Z zwaarder vv order); fig. Bet onweder
verzwamt. --zwarend (-er, -st.) by.
fig. dat lets verzwaart Veezwarende owstandigheden.
ed. tijd van verzwijgen. zweeten,b.w.
door zweeten verdrijven , zie ILTitzweeten ; door zweeten verliezen verzweet
wee beste krachten. *-(zich), w. w. zijne
krachten verzweeten. —zwelgen, ongel.
1) w, opslokken: Hij rerzwelgt zijn eten
ongekoautrd ; fig. Pe oceaan verzwelgt
menig schip, Wie /an zulk eene behandeling verzwelgen? dulden ? zweigende of
in zwelging doorbrengen : Hij heejt alles
verzwolgen, lu dezen zit) schijut bet hedendaagsehe gebrnik het 'wooed gelijkvioeijend
re wilier). zie zwelgen. —zweiger,
- zweiging, vr. zwelgster,
vr. —zwenamen, b. w. zwemrnende
dooebrengen Zijn' tijd rerzwentrnen. 4E w. w. zich door zwernmen henadeelen. —zwendelen , b. w. door zwendelarij verdoen of kwijt Taken. zweren
ongel. b. w. al zwereride verzeggen , verdijen , vervioeken. 4-(ziel)), w. w. zich al
zwerende verbindert.
w. met Z..
veretteren : Zijn Hens verzweert. zwering, yr. (wr y . -en.) Let verzw eren
verettering. —zwierder, m. (des_ -s,
wiry -s ) die verzweert. —zwieren , b.
w al zwierende door brengen : Tijd , gezondheld en geld rerzwieren. zwiering,
—zwierster, Yr. (um). -s.) -zwijgen, onset. b. w, door zwijgcn verbergen :
Ik zal hoar' naam liefst verzwijgen. Ik wil
voor u niets verzwijgen. —zwijger,m.
—zwijging, yr. .....zwijgster, yr.
—zwijnen, b. w. met zwijncrij doorbrengen. 4-(zich) w. w. zich door zwijncrij
benadeelert.
zwikken , li. w. al

zwikkende benadeelen of verwrikken: Zij
verwrikte den enkel van den reyterroet.
, w. w. zich door zwikken -benadeelen. —zwikking, y r. --zwinden,
ongel. 0. w. met Z., verdwijnen. zwoer,
tijd van verzweren. zwollg vet.).
tijd van verzweigen.-zwolgen,verl.dw.van
verzwelgen. -zwom,verl. tijd van verzw emmen. -zwommen,verLdw. van verzw ernmen. — zwond, verl. tijd van verzwinden.
--zwonden veri. dw. van verzwinden.
—zworen,%eri. dw. van verzweren.
Vesper, m. (des . s, mrv, -s,) avond dock
enkel in samenstell.,zieVesperbrood
bij R.-C., avondrdsVespertijd.
dienst: Goat hij ntede naar den vesper ?
—brood, o. maal tusschen het middagen avondeten. —dienst, vr.—tijd,
avondstond,
Vest, o. (van het mrv. -en,) bij manners,
zeker kort onderkleed , dat het langere
kamizool vervangen heeft : Het kornizood

verschilde ran het vest , dat het longer was
en mouwen had.
Vest, yr. (ware,-en,) waste muur of wal eener
stad , sehans ; plaats omringd van vestett
a In uwe vest zij vred en rust.))
Vestaalsch , b y . in de oude geschied., awn
Vesta , de goden des vuurs, gewijd : Trestaal-

sche maagden of nonnen waren niaagdett ,
weike het VestaalsThe (heilige) vuur moes
ten onderhouden.
Vesten , b. w. met amen of wallet) orngeyen ; fig. vaststellen : Zijn verbliff ergens
vesten. Zijne hoop op tentand vesten. Zie
Vesligen.
Westengoed o., —ntof, vr. stof vAr
vesten.
Vestigen, b. w. vaststellen ; fig. Zijne oogen

op iemand vestigen. Zijne hoop op ientand
vestigen , irr iemand stellen. Hzj heejt het
oog op die erfdochter gevestigd, heeft genegenheid voor haar opgevat. Zijne teitusten
op iets gevestigd houden.*-(zich), w, w. iijn
vast verblijf nemen of vinden :ij zich
te Arnhem restigen. —iging, yr.
Vesting , yr. (mrv. -en,) vestiging plaats,
die van vesten omringd is , versterkte plaats:
Nen /weft vestingen van den eersten (hoogsten), tweeden en derden rang. —affuit,
vr. artilierie , yr. —vestinggeschut, o. —bouw m. het aanleggen
vestingbouwkunde.
v an eene vest ing ;
—bonwer, ingenieur. —botawlkunde, vr. dat gedeelte der kriigsbouwkunde, hetwelk zich met den vestingbouw
onledig houdt. —bouwkundig, by.
van of over de vesting houwkunde : Len
vestingboutekundig werk. *-, in de vestingbouwkunde bedreven. -bouw'kundige,
mrv. -n.) ;fie, o. (des -s, misc.
m. (des
verkleinw. van vesting. ....straf, yr.
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m, ketel waarin het vet wordt uitgesm-olten
straf van opsluiting in eene vesting. -werk,
—Itlomp, m. klomp vet; fig. vetzak'
o, werk van aarde, steep, enz. dat ter verster—kool, y r. soort van vette steenkool
king eener vesti ng dient : Die vestingwerken
die zeer glanzig is en lang Brandt, —Loazullen gesiecht worden.
per, rn. die in vet trindelt. —lap, m,
Vestje, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
van vet doortrokken lap, die tot verschilvest. —jesknoop, enz. , lie Vestlende einden gebruikt wordt. —leder,
knoop enz, —knoop , rn -kraag,
—leer, o. met vet bereid leer. —ledem. —voering, yr. —zak, in.
ren, —leti!ren, onverb. by. van vetVet , (-ter, -st,) by, en hw. wel gevoed : Een
leer Vetleeren schoenen. --maag, vr, de
vette os. Eene vette grins, koe. Een vet
vierde maag der herkaauwen le dieren ,
varken. Schapen vet maken of mesten. Zif is
maarin de vertering p!aats heeft. —mandik en vet. E'en dik en vet kind. Sprw. De
netje, o. aan den Benedenrijn voorbeen
os is vet. Het is er vet op schotel, alles is
gangbare kleine mmit van omitteeks vier
er in overvloed. Het oog des meesters maakt
penningen. ---navelbrenit, yr. snort
bet priard vet, zie flog en itieester.
van navelbreuk. —pan, y r. pan , waariir
van smeer voorzien: Vet vleesch. Vette
men vet smelt of bewaart. -pot, m. pot voor
kaas. Vette saus, zjeu melk , kaas.
of met vet. Sprw. Het is dear vetpot , vet op
Vette boterham ; fig. Vette aarde , weiden,
schotel zie Vet — p uttist yr. -rok rn.
grond. die zeer vruchtbaar is. Eene vette
vetvlies. —salade, Yr. veldsla. -staart,
(goede) kezeken. Een vet (winstgevend)
m. bij eene soort van schapen in Azie de zeer
ambt,postie. Vette(dikke of gevulde) letters.
vette staart , die soars wel twintig pond
Een vet penseel, dat to veel verw geeit.
weegt. —ten, b. w. met vet bereiden.
Vette (sappige) planten. Vette Lost. Vette
—tewarier, m. (des -s, mrv. -s,) winhaus , veldsalade. Vette waren , kaarsen, olie,
kelier , die vette waren verkoopt, komenijstoter , seek, enz. Vette (voordeelige) jaren.
man. —tewarij vr. komenijswinkel.
Vette dagen, brasdagen. Vette Donderdag ,
—tig, (-er. -st,) by. dat vet aan zich 'weft:
een brasdag der R.-C. Het vette der aarde
Vettige bander,. —tigheid, yr. vetweid ;
genieten , in overvloed !even. Gemeenz. Vet
iets vets : D car zit rettigheid op de tajel.
van jets soppen overvloed van iets hebben.
—tike, (vettige ?) yr veldsalade.
Sprw. Het is altijd vet op Bens enders
—vin yr. vette rugvin bij sommige vic_
schotel, men meent altijd, dat een ander bet
schen. --vialt,—vielt, yr vlak of vlek
p eter heeft , dan wij. *-. smerig , vuil: Vette
van vet : De vetriakken Tait iets waken.
handen , ringers. o. (des s4 die wit nil—vlies, 0. eel ' celachtig meelsel in diertige smerige, ongevoelige deelen in het
lijke ligchamen . waarin de ieerhuid alIengs
dierlijke ligehaam , welke van het rijke vocovergaat. yr. weide voor slagtdingssap worden argescheiden en in dunne
vee: Eene koe in de retweide doen. —weivliezen besloten zijn: Vet smelten , in de
den, l). w. (ik vetweid , enz ,) slagtvee
spijzen doen. Sprw. Het bedruipt zich met
weiden : Ossen vetweiden. Roe reel koeijett
zijn eigen vet , het !evert alles op, wat
heeft h0 gevetweid ? --Weider, m.
daarhij r:oodig is. Het vet is ran den ketel ,
osseweider, —weiderij, yr. -winkel,
het meeste voordeel is reeds weg. *-, yr.
In. kornenijswinkel. —zak, m. fig. dikke
vetsalade. , by. een weinig vet.
vette mar' of yroirw. —zunr, bv. met vet—ader, vr. eene bloedader in de buitenste
znur verzadigd: Vetzunr lood, zouf. o.
huid der nieren. —breult, yr. een spekzutir, dat nit de vette deelen van dierlijke
gezwel aan den balzak. —da,rm m, bij
ligchamen wordt verkregen.
wee , aarsdarm.
Veter, m. (des -s, men. -s, -en,) nestel , Yew:mien, o W. met H., gemeenz. talmen ,
leuteren.
rijgsnoer : Doe andere veters in uwe Schoenen, —band, o, soort van band , dat Yemen, 0. (des -s, sari'. -s,) jong van een
paard ezel , kernel : fl ij koeht de merrie
breeder dan rnutseband is. —beslag, o.
met het venter?. —en, 0, w. met H.. een of
naald aan een' veter. —en, b. w. met
meer venkns werpen: Hoe dikwjls heeft die
veters digt maken ; lemand veteren ,
merrie alevenlendi
hem doorhalen, —klopper, m. werkr»an , die bet beslag aan de veters maakt ; Vezel, m. (des s, met. -s -en,) dun harig
deeltje, rafel ; cep van de donne draadachtige
vetermaker. —maker, m. —tje, o.
deelen , waaruit de waste deelen van planter ' ,
(des -s, mrr. -s,) verkleinw, van veter.
dieren en van het steenvlas bestaan: Ilet
Vetgans , yr. zekere vette Amerik. Bans,
rleesch was tot rezelen gekookt. *-, helmMagellaansche cans, pingan. —gezwel
stijltje. —aelitig, (-er, -st,) by. naar
0. eene ophooping van vet in den vetrok . enz.
vezelen gelijkende, vezclig.-achtiglaeid,
—11eid, yr. —je, 0. (des -s, mrv. -s,)
vr. --en, 0. w. met 11., tot vezels overgaan.
verkleitiw. van vet ; ffrg. gemeenz. voordeeltie
*-, 1). w dock weinig in p,-ebruik thristeren.
Rij zal er ccn vetjen ?tit halm —ketel,

-- 4060 —

Veze
—ig (-er, -st,) b y . vol vezels; —Igheld
yr. —ing, vr. —tje o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van vael ; pluisje. —top m. top
aan het helmstijI t je. —wortel, m. haarwortel , vezelach Lige wortel.

Veziken, enz. ziebl eziken, enz.
Vicariaat 0. (des-s,mrv. -aten,) post van
vicaris. —is , m. (van den -, mrv. -sen,)
plaatsbekleeder van een' kerkelijk' persoon :
De vicaris van den bisschop.
Vice , een basterdwoord , dat in samenstelling
met sommige vreemde woorden gebezigd
wordt om een' persoon aan te duiden , welke
de plants van een ander beklcedt. —ad 1111
rani in. —korporaal nr. —pre-

sident, m.
Victalle, y r. (mrv. -een,) voorraad van
levensmiddelen aan boord van een schip: De
victalie bedierf. —lehooper m. —ieineester, —ieren, b. w. van vietalie voorzien : Het schip werd poor drie
maanden gevietalii;erd.
Victualie,enz. zie Victalie enz.
Wier, zie het thans bijna uitslnitend gebruikte

Vuur.
-Vier, telw. getal tussehen drie en vijf:

Wier
koning.—dehalf, by. drie en een half:
Fierdehâlf pond. —dendaagsch, by.
dat op elken vierden dag plants heeft : Eene
vierdendaagsche koorts. —depart, o.
vierde gedeelte , vierendeel. Vierde part
verdient de voorkeur.
Vierder, m. (des -s, met,. -s,) die viert.
Vierderhande —derlei , onverb.
b y . van vier soorten. Viererhande en viererlei verdienen de voorkeur. —dra,adsch
by. dat nit vier draden hestaat:Vierdraadsch
touw,, sujet , katoen ; fig. Vierdraadsehe
kousen , d. kousen van vierdraadsch garen ,
enz. —dubbel , b y. en bw. viermaai
genomen viervondig , zie Uubbel. -,
o. (des -s,) viervoud. --duizendste, by.
rangseh. telw. van vier duizend. o. vierduizendste deel , zie Achtste.
Vieren, b. w. in rust doorbrengen : Den
sabbat vieren. *-.) met feestelijke vreugde
doorbrengen: Nen viert dies dag, dat
feest , elk jaar. Eene bruiloft vieren ; fig.
Iemand vieren , hem ontzien of voorkomend
bejegenen. laten sehieten : Een tonic
vieren. Den sehoot vieren. Een' walvisch
vieren , d. het tonw,, aan 'twelk hij vastis ,
laten uitloopen. Den teugelvieren , hem niet
strak houden. Hij viert zijn paard den
teugel; fig, Zijne . driften den ruimen teugel
vieren zich Ban zijne driften overgeven. *-,

Pier koeijen. Vier en dertig iaar. Iffy waren
met one vieren te huis. Te vier uur. Drie
minuten over vier. Een wagen van vier ,
voor vier personen ; fig. (hider vier oogen
d. terwrj1 twee personen bij elkander zijn.
o. W. met H., weinig meer in gebrnik , rusten.
.Hetgeschiedde onder vier oogen. Vier oogen Vierendeel o. een vierde gedeelte van
den meer dan twee , twee personen zien meer
iets : Een vierendeel jaars. *-. inzonderh.
vierde gedeelte van een (oud) pond, van eene
dan een. Zie Acht. yr. (mrv. -en,) de
(oude) el, van sommige vaten.-endeelen,
naam van het eijfer:Schrff er eene •4) bij.
*-, eene kaars van vier in een pond : Geef mij
b. w. (ik vierendeel , enz.,) in vier deelen :
Bever eene vier , dewijl ik bit) eene zes niet
Eene taart vierendeelen. hmand vierenkaart , waarop vier pundeelen , hem (tot straf) in vier stukken hougeed ken zien.
wen of seheuren.-endertiger,zieAchtten staan Geef hem schoppen vier. zijne
van cm' dobbelsteen , waarop vier oogen
entwintiger enz. —erhande.
—erlei, zie Vierderhande, Vierstaan Hij wierp drip vieren.
derlei. —handig, by. van sommige
Vieravond, m. avond voor een' heiligen
dieren , welke als handen gevormde pooten
dag , heilige avond ; fig. rusttijd na het
hebben : De aap is een vierhandig Bier.
volbrach'e dagwerk leak vieravond
m. al wat in zijne oppervlakte
roept iemand een' ander' toe , welke nog laat
vier hoeken heeft : Een onregelmatige vierwerkt. 1k gaf hem vieravond, stond hem
hoek. , by. met vier hoeken.
toe . van zijn werk nit te scheiden.
--honderdste, by. rangsch. telw. van
Vierbeenig, bv. met vier heenen. Vier vier honderd. o. vier-honderdste deel , zie
beenige dieren. —bladig, by. met vier
Achtste. —hoornig, by. met vier
blades. daagsch , by. dat vier ()men
horens.
duurt : Na een' vierdaagschen strijd werd
de stad ei ndelijk, veroverd. vier dagen Veering, yr. het vieren.
Vierjarig,bv. dat vier jaar duurt of gednurd
oud.
heeft : Eene vierjarige tuchthuisstraf.
Viertiag , rn. dog, welken men viert ,
dat
vierjaar mid : Een vierjarige knaap.
feestdag.
om de vier jaar plaats heeft. —kaart, yr.
Vierde by. raegseli. telw. van vier, als :
eene vitrde. ---leant, by, vierkantig , dat
De vierde ofdeeling. Ten vierde, in de'
vier kanten heeft, inzonderh, manneer alle
vierde plants. De vierde (dag der maand)
van de zelide lengte zijn : Ern vierkant vero. vierde deel : Zes drie vierde pond ;
trek. Eene vierkante tajel. Een' boom
zie Achtste, yr. (mrv. -n,) in sommige
vierkant houwen,
in de Vi
: DP vierkaartsp. eene reeks van vier opeenvolgende
kante world, de teeriingswortel , getal , dat
kaartcn
ierkaart : Erne vierde van den
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stemmen gezongen:Een vierstemmig gezang.
met zich zelf vermenigvuldigd cen bepaald
—strepig , b y . met vier strepen. —tat ,
getal voortbrengt: 3 is de vierkante wortel
o. getal van vier : Een viertal ossen. —talvan 9; fig. Len vierkante kerel, een sterke
lig , by. vier in getal. — tandir, , b y. met
vent„ lemand het vierkante gat wijzen ,
vier tandem: Eene riertand4e vork. --tel ,
hem de deur nitjagen. *-, bw. fig. gemeenz. :
o. (des -s. wiry . -s.) veerte I.
Iemand vierkant de deur uitgooijen , d. i.
plotseling en met kraeht.*-, 0. (des -s, nary. Viertijd , m. lijd , dien men viert.
-en,) al wat vier kanten heeft : Bet gebouw Viertijdig,bv. enkel im,Viertijdige vasten,
quatertemper. --tie, o. (des -s, nirv..s,)
vormt een lingwerpiy vierkant. Het vierverkleinw, van vier. —varig , b y . dat vier
leant van den eiviel zoeken , zijn' inhoud
urea duurt of geduurd heeft , van vier mu.
wiskundig berekenen. in 't vierkant, aan al
—vakliig, by. met vier vakken. —vingde vier kanten. De kamer heeft drie el in
erig , bv. met vier vingers. —vieuge't vierkant, elk der vier zijden is drie el lang.
g ig, b y , met vier view gels: riervleugelige
*-, in sommige streken , doophek ; bij hockinsecten. —vlatiliim. , by. met vier vlakdrukk. kwadraat , hetwelk tusschen de woorken. --vet, ni. een ding met vier voeten;
den het nit vormt. --kanten, b. vv.
fig. Te vier roet rennen „ galopèren. —voevierkant maker, —kantig , b y. vierkant.
tip ' b y . met vier voeten : Vierroetige die-kantigheid, yr. -kantje , m (des
ren. —vorst , in. een der vier vorsten over
-s, mrv. -s,) verkleinw. van vierkant. -leanteen land , hetzij alle % ier gemeensehappelijk
sehaviing, vr.-kapselig, b y, met vier
beersehen , of elk over een vierde gedeelte.
zaadhuisjes, —klettrig, by. met vier kleu—vorstelijk , by. van de vier vorsten.
Fen. —korrelig , b y. met vier korrels.
—vorstendont , o. land , hetwelk door
(Vierkruid,o. y uurkruid.)—ledig,by.
vier vorsten wordt geregeerd. —votad ,
van vier leden : Eene vierledige grootheid;
o. (des .. s, mrv. -en,) viermaal genofig. viererlei : Len vierledig opzigt. —letmene hoeveclheid van lets: I I ij gaf mij
tergrepig , b y . van vier letterp,Tepen :
het viervoud terug. —vou.dig , by. vierBeminnelijk is een vierlettergrepiy woord.
rnaal genomen : Eene viervoudige winst. 4*--,
-ling, m. en yr. (des -s. mrv. -en.) een
bw. viermaal zoo veel : ler4and viervoudig
van vier ter eener dragt geboren kinderen :
beloonen. -voudiglijk , bw. -wekig,
De arme vrouw is van vierlingenbevallen.
b y. van vier weken : lVa een vierwekig
*-, m. vierde gedeelte. —1obbig , b y .
verblV f te Bentheintkeerde bij gezondnaar
met vier lobben. —ntaal , hw. vier leer :
has. —werf,, hw. viermaal, —vviellg,
Het kapitaal bedraagt viermaal zoo veel.
by. vierraderig , — zii jdig , by. met vier
Zij is viermaal hier geweest. —ntaandezijden. -zins,bw. in vier zinnen of opzigten.
lijkselt. , by, dat van vier tot vier
maanden plaats heeft. -- inaandlig Vies , (-zer, -ste.) b y. en bw. walgelijk ,
vuil : Een vieze smack. Er vies uitzien.*,-.,
bv. dat vier maand duurt ; vier maand
walging ondervindende : lk bin er vies van ,
ond. —anaandsch, by. van vier maand,
ik waig er van. *-, ligt van jets walgende :
......inalig, b y. viermaal herhaald, —man,
Ifij volt niet vies ; fig. Zich vies houden,
m. (mrv. -nen,) lid eener vergadering
zich afkeerig toonen , zonder het te zijn. *-.,
van vier leden,mannig , b y. in de
kiesch of keurig in het eten , enz. : Vieze
plantk. met vier meeldraden. —ponder ,
menschen , die op lekker eten en op netheid
m. lets dat vier pond weegt , b. v. cen brood ;
gestelA zijn. Zij is vies (al te zindelijk) op
kogel van vier pond ; sink gesehut , waaruit
de kledren ; fig. Eene vieze ettof, eene teedere,
men zulke kogels sebiet. --.-pontlig ,
bij Welker behandcling men zich ligt vergrij—pondsela , hv, dat vier pond weegt.
pen kan, Vieze (ongerijmde) uitdrukkingen.
-pootig , by:met vier pooten: VierpooVieze kleuren , a.) die ligt versehieten , b.)
tige dieren. —puntig , bv. met vier
die ligt smetten , c ) die niet bij elkander
punter). — raderig , b y. met vier radepasses. Vieze (gril lige) karen. -- heid , yr.
ren : Een vierraderig voertuig. —regelig , by. van vier regels : Een vierreyelig Viezevaas , yr (mrv. -zen,) gril , kuur :
Loop been met owe viezevazen.
vers. —sehaar, yr. regtbank : Lie viersehaar spannen. Voor de viersehaar dagen. Viiand , rn (des -s, mrv. -en,) tegenstrever,
hater, iemand die een' persoon of zaak
*-, plaats , waar de vierschaar gespannen
traebt to benadeden : Een vijand van de
worth. —sehaeht, 0. zeker weefsel.
waarheid zijn. IN is een vijand van
—sehillig , b y. met vier sehillen.
werken , van de vrouwen, *an het spel.
......seltotig , by. weinig gebruikelijk , vierZe zijn, ge:worene , verklafirde vijanden ;
kant , grof, sterk. —snarig, b y. met vier
fig. die anderen opzettelijk traelit te henasnaren: Een viersnarig speeltuig. —span,
deelen : Een, vijand ran God en deugd. De
o. vier paarden: thy rr'; dt een fraai vierspan .
vijand, de duivel. Een bedeLte vijand is
—sprong, m. kruisweg. — stemmig ,
gevaarlijker don een opentijke. Zich vijatzb y. voor vier stemmen ,genet , of door vter
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Vijfv
Aehtste, —hoofdlg , by. m2t

vijf
den maken. inzonderh. v.kn personen, welke
boofden : Eene vijfhoofdige regering.
in den oorlog samen kamPn en elkander
—hoornig, by. met vijf horens: De vijftrachten te benadeelen en te dooden : De
hoornige zeester. —jarig,bv. dat vijf jaar
vijanden tverden overwonnen. De vijand
duurt of gednurd heeft; vijf jaar mid Een
(de vijandelijke troepen) viel in het land.
vijfiarig mei.sje. Eene viffiarige koe.
Sprw. Een' vlugtenden vijand moet men
--je, o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
sene gouden brag bouwen , d. hem, zijn'
vijf ; lets, dat nit vijf cenheden beslaat, b.
aftogt gemakkelijk rnaken. —elijk
V. (schoon niet zeer jnisOkmartgulden als
by. van den vijand : rijandelijke troevijf stuivers; nog minder joist, vijfde gedeelte:
pen, vestingen, invallen Op vijandelij11 sped.' eetr vilfie (in de loterij). —kaart,
ken bodem. *-, bw. Pals vijand.
ye. eene vijfde. —kant, by. vijfkantig.
held, yr. (mrv. -heden,) daad of andero..een ding met vijf kanten. —kittntig, by.
neming om zijn' vijand aan te vallen of' te
met vijf kanten. —kantje verkleinw.
henadeelen : De vijandeNkheden zijn reeds
van vijfkant. —kapsetig, by, met viji
begonnen. —ig, (-er. -st, b y. en bw. gelijk
zaadhuisjes. —kieurig, by. —1Lorreeen vijand haat voedend en openbarend :
lig, by. met vijf korrels. —ledig, by.
le:nanrl vijandig ztYri. Vijandig omtrent
zie Vierledig. —lettergrepig
.elkander gezind zijn. bw. als vijand.
b y. van viji lettergrepen : Aanbiddelijkheid
—digheid, vr. bet vijandig zijn yijandis een vijflettergrepig woord. —vnaal,
sehap. —iglijk, bw. —in, vr. (um.
bw. vijikeer. -maandelijkseh, by. dat
haatster , enz. , zie Wijand in de
om de vijf maanden plaats heal —maltneerste heteekenis : Die Twee nichten zijn
dig , liv. van vijf maand, dat vijf maand
gezworene vijandinnen. —sehap yr.
&Ina ; vijf maand ond. --maandsch,
neiging om een' ander' (tit haat nadeel toe te
by van vijf maand. —malig, by. vijirnaal
brengen: In vijandschap leren. remand
herhaald. —man, 'In. (mrv. -nen ) east
vijandschap toedragen.
van vijf mannen , welke de heersehappij iii
Vijf, telw. getal tnsschen vier en zes : Yij f
bander) hebben. —inannig, by. met vijf
stoelen : gingen met ons naar
meeldraden. —manse-hap, o. (des -s,)
het bal. Te vijf uur begint de kerk. Het is
heersehappij van vijf personen. —ponder,
reeds over vijf. Zie Acht en Inrie. *-0;
in. ding van viji pond ; kogel van vijf pond . en
vr. (mrv. -veri , ) de naain van het eijier: Er
.strk geschnt waarnit hij p;esehoten wordt.
staan twee vijven ; fig. Veel rijren en
—pondig, —pondsch, vijf pond
zessen Taken . veel te bestellen hebben.*-,
zwaar. —sehacht, o. zek-r weef sel.
bars van vijf in het pond ; kaart waarop
—settling, he. met vijf sehillen. —snavijf punten staan : zijde van een' dobt`relsteen,
tat , 0. getal
rig , 1)V. met vijf snaren,
waarop vijf oogen staan : Il ij twerp Brie
vijf. —ttallig; by. vijf in getal.
o. zeker Bras.
vijven. -blad
by. met vijf bPaden. —daagsch, by. dat Vijftien telw, getal tussehen veertien en
zestien : Vijftien madder/en. Het werd
vijf dagen china of gedunrd heeft : Een vijfonder on: vijf tienen verdeeld.*-, yr. (riser.
daagsehe rehltogt. vijf dagen ond.
—dagig by. van vijidaTen. —de, by. . .en,) naam van het eijfer (15): Die vijftien
is slecht gemaakt. —tiendaa,gseh,
rangsch. telw, van vijf: Lorletrijt de rijfde.
dat vijftien dagen dnurt of gedmird !weft.
De vijfde (dag der maand) furtij. Ten vijfde.
—de , he, rangsell. getal van vijftien : De
vijfde deel : Vier drie vii fde gulden ;
vijftiende (dag der maand) October. LODEzie Achtste.*-, vr. (mrv. -n.) in sommige
WIJK de viiltiende (XV.). Ten vietiende,iti
kaartspelen , vier op een volgende kaarten :
de vijitiende plaats. 0. vijftiende deel , zie.
Eene vile ran het aas —dehalf,
Achtste. —dehalf, bv. veertien en
bv„ vier en een half: FVfdehalf pond.
can half. —erhande, —erlei, onverb.
—dendaagseh, by. dat om den vijiden
lw. van vijftien sootier' . —hoek, rn. ding
dag plank heeft. --depart, o vijfde
met vijftien hoeken. —hoekig, by.
gedeelte,zie Wierdepart -draadsch,
-jaa,rkring, m de Romehisehe indietie.
by. van vijf draden Trijfdraadsch saiet, zie
--jarig lw, dat vijftien jaar dunrt
Vierdraadseh. —dubbel, 1w.
ged wird heeft, of owl is : Rene vOiettiari„ge
- zieVierdubbel. --dnizendste,
dochter. —maal , bw. vijftien keer.
b'. rangsch. telw. van viji duitend. o.
—maandig , by. dat vijftien maand
vijf-dnizendste deel, Zie lehtste, - enduurt , geduurd beelt of and is.
dertigerrenz. zie Aehtendertiger,
by. vijItienrnaal berhaald. —ta l , o. petal
enz„—hoek , in. al oat vijf hoeken
van vijftien : Ern myftiental huizen brandde
Het slot is een regelmatige vijf hock.
af. —urig , by. van vijftien utir. —vond,
—hoekig,b y.met vijf hoeken. —hon.
0. (des mrv. .en,) vijftienmaal genomene
derdste bv. rangsch. telw. van vijf
hoeveelheid of B eta!. —vondig, b y . vijf.
honderd.
o. viii-bonderdite gedecRe. Zie
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maal genomen. — wekig , b y . van vijftien
—eputst, vr. soort van wrat. —esnip,
weken.
vr. zekere gel , die aast op de vliegen,
.vijftig, teiw. vijfmaal Lien Vijttig ruiters.
welke zich op de vijgeboomen onthouden.
Wij waren onder ons
etuiti,
plantsoen of boom Gard van
Zij loopt
naar de viiftig (jaar). .Hij is in de vijftig ,
vijgeboumen. —ewrat, y r. aanbei. —je,
tusschen vijf Lig en zestig. IN is ashler in de
o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw, van vijg.
vijftig , wet verre van zestig. '-, yr. (mrv. Visn vi . (wr y . -en,) een staler werkturg met
lin,) het cijfer 50.
eerie oneffene scherpe oppervlakte, om
o. (des -s, nirv. -en,)
vijftigtal. --duizendste, b y , rangsch.
metalen , been , horen , hout , enz. -daarmee
telw. van vijftig
to bewerken : Eene fijne en eene grove rig.
vijftig-durzeridste
zie Achtste.—er, rn. (des -s,
—en., b. w. met de vij f bewerken Gij ',wet
mrv. -s.) lid eerier vergadering van vijftig
die tang glad, den knop van de tang, eene
punt aan den bout , de roestelekken ail de
personen ; man van vijftig jaar ; wijn van
185' of die 50 jaar oud is ; sai l) van vijftig
ka,gchel vidlen.*-, o. w. met Z., als over eene
stukken. —erhande, erlei, onverb.
vijf schuren:Hei touw zal spoedig aan stukken
vzjlen. —laecht o. --ing, vr. --mabv. van vijftig soorten. jarig , by. dat
ker, m. set, o. (des -s,) het afgevijIde.
vijitigiaren duurt, geduurd heeft of cud is :
—stof, o. vijlsel. —tie, o. (des -s, mrv.
Viffligjarige echtvereeni,ging , gonden
brmidt. -maal, bw.
-s,) verkleinw. van vijf. —visch, m. soort
keer. -maan_dig, by. van vijftig maand. —malig, by .
van haai. —werk o.
vijftigmaal herhaald. — ponder, in. ding Vijst, enz. zie Veest 9 enz.
van vijftig pond. — ste , by. ratigsch. teiw. Vijt, zie Fijt,
van vijftig : De vifftigste dug. *-, o. vijftig- vijver, m. (des -s, mrv. -s,) grooter of kleiner tamelijk diepe en omslotene waterplas , in
ste deel , zia Achtste. —stehalt , by.
a elken men visch houdt : Een' vijver cannegen en veertig en een halt. —tat, o. getal
leggen • en er visch in poten. Er is weinig
vijftig of van vriftig. —urig , b y . van vijftig uur.
visch in den vijver.
o. (des -s, mrv. -en.)
vijftigmaal genomene hoeveelheid of getal : Vijverhande, — lei, onverb. Irv. van
v jf soorten. Ten onregte sehrijft men VijfHet vijftigvoud wan twaalf is zeshouderd.
derhande, Vijfderlei.
, by. vijftigmaal genoinen.
Vijfurig , by. van vijf uur : Eene vffurige Vijvertje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van vijver. —visch, m. —water, o.
vergadering;. —vingerig , by. met vij f
vingers. —vinv,erkruid, o. zekere plant; Vijzel,r. (des -s, mrv.
een stampvat
mortier : lets in den v ijzel stampen.
cen heester. —voet, in. vets, dat nit vij f
zekere soort van schroef, waarmede zware-voetnbsa.—rigYmetvjf
voeten Vijfvoetige verzen.
!aster' worden opgeheYert , zie Opvijzevout o.
,(des-s, rare -en,) vijfinaal genornen hoeveellen. —en, b. w. selitioeven , met vijzels
opheffen : Een da k omhoog vijzelen ; fig.
Reid of getal Ilet vijfvoud van zes is dertig.
—voudig, by. vijfmaal genomen.
Iemand in top van eer vijzelen , beak
hig, by. dat vijf weken duurt , geduurd - hemelhoog verheffen, grootelijks roernen.
beelt of oud is : Erne vijfwekige rust her—hoofd o, hook! van esn' vijzel.—tje,
stelde zijne krachten. -werf, bw. vij fmaal.
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van vijzel.
Wijfwouter, in. (des -s, mrv. -s,) uillje , Vilder, m. (des -s, mrv. -s,) al wie vilt ;
wit je,
inzonderh. die het villein als heroep
hy . met vijf zijden. --zi p s, bw.
op sommige plaatsen in scherts kondsla8ter
in vijfzinnen of opzigten.
geheeten : Dit paard is enkel goed voor
den vilder;Ofig, slecbt baardscheerder : Zijt
Wijg y r. (mrv. -cu,) vrucht van den vijgeboom : vijgen elm Sprw. leder zijn meug ,
yeivel eens wider het mes van diets vilder
geweest9 heeft uw die baardschrapper wel
zei de boer, en at vijgen. vijgen na paschen,
m. (des -s, nap. -en.) vijgeboom. -boom,
eens onder bet mes gehad ? —derij
vr. (wr y . -en,) vildersambacht ; vilm. een boom , die peervormige vruchten
plants, vilkuil.
draagt. - -boon, vr, een heestergewas,
sambacht 9 o.

wollsboon. —ebilad, o. blad van den
—sbedrijf, o. —sberoep , o.
—sdoehter, y r. —sglas, o. in somvijgeboom. —eboom, m. boom , waaraan
de vijgen wassen. —eboon, yr. eene
mige strekerr , glas zottder voet , dat men
bloem, lupine. —eboot, yr. vijgemand.
in herbergen aan den' vilder geeft, opdat
anderen er Met nit drinker). --shoed, rn.
.—ekaas, yr. vijgen met amandefen en
-sjongen , m. -skar , yr. -skneeht,
kruiderijen tot eerie soort van kaas geperst.
spaard, o. svrouw, o.
—ekorf, m. vijgemand. —emand, yr, rn.
—sweduw, vr. —swerk, o.—swoNand , waarin de qv!) worden verzonden.
ning, yr. — szoou m.
-emat, yr. vijgemand. —emelk,vr.
m. vilplaats , vilderij.
melk met vijgen, —eplant, y r. cactus.
len
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Vail
b. W. ontvellen : Scheer de schapen , dock
vil zie niet; fig. ongeschikt snijden : Roe vilt
ye dat vleesch zoo ? *-, inzonderh, gestorvene
dieren fhalen : Die man vilt Inenig paard
in het fear ; tin. stecht scheren : Loop keen,
Snotsckraper, ye vat ntaj. vr,
—ster,, %T. (mrv. -s„) (lie viit.
, 0. (des -s, mrv. -en,) eene d;gte stlf,, die
nit wol en haar last incen 8ewerkt is , en tot
onderseheidene chide ' ) , inzonderh. tot hoeden , gebruilit wordt : Is die hoed van vilt of
van zijde ? *-, een nrover of tijner en tamelijk dint weefsel van wol , van hetwelk de
vilten der papierma kers vervaardigd worden :
WV zullen een pear stnk vilt moeten koopen. *-, yr. (wr y . -en,) vilten lap , waarop
de koetser het geschepte Wad papier van den
worm drukt, op dit eerie andere legt , tot
dat ze op eene na gevuld zijn, welke den post,
zie dit woord , moet dekken : Wij krijgen
spoedig een' post nieuwe vilten. De vilten
treden d. i. in zeepsop treden en daarna
nitspoelen , oin ze weder schoon te maken.
—achtig , by. —boom , m. een
0.-Indisehe boom , welks takken , bladen
bladstelen en bloesems als met vitt bedekt
zijn , molboom. —en , onverb. b y. van vilt :
Een vilten hoed. Vilten zolen in de
schoenen dragen. hoed , m. vilten
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
hoed.
van vilt. -kruid, o. vlaskruide —kuip
y r. bij papiermak. knip waarin de vilten
worden getreden. —Dais vr. platluis.
—maker, m. die vilt maakt. —makerij , yr. (sure. -en,) het maken van vilt;
inrigting tot bet maken van vilt. —mantel, m. mantel van wilt. —nuts yr.
vilten mats. —wever,, m. —weverij ,
y r. bet weven van vilt; inrigting tot het
weven van vilt.
Vim, vr. (rimy . -men,) honderd en vier bos :
Eene vim rogge, dak, stroo , rijzen. Het dak
wordt bij de vim verkocht. Eene halve vim,
52 bos. —metje , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van vim:Hebt ge nog een paarvimmeVest rijzen te missen ?
y in, yr. (rnrv. -nen,) uitwendig orgaan der
vissehen en andere materdieren , waarvan ze
zich tot zwernmen bedienen : De voren heeft
roode vinnen ; fig, De wind steekt de vinnen
op steekt ze van zich , de wind verheft zich.
.Hij dttrf geene vin verroeren , durft zich
niet bewegen. zweei tie in het aangezigt
of elders dat soms ettert en dan opdroont
en ook wel zonder ettering verdwijnt.
vinden, ongel. b. w. (ik vond , geyonden,)
iets , dat men zoekt, ontwaar s orden , aantreffen , ontmoeten : Ik weet niet , wear ik hem
vinden zal. 1k wet yeene woorden te
vinden, one mijne dankbaarkeid nit te
drukken. op zijn' meg ontwaar worden
aantreffen , ontmoeten , inzonderh. onver-

—je.

Ving
%yacht en ongezocht : Hij vond hare dochter
in treurige ontstandiyheden. 1k vond hem
te bed of te bed liggen , aan Wel of aan
to fel zitten. Hij y owl mij niet te huis. Een'
schat vinden. *-„met oG ;;Iiierk on) te straffen,
zoeken en win t reffen : Ik zal u vinden. Alen
zal kern weven te rinden. *-, aantreffen in 't
algemeen: !:en vindt oceral yoede rnenschen.
Hij vond eeniye fraaije plaatsen in dat
bock. Zich ergens laten vinden, ergens zijn.
Troost bij iemand vinden. Ik vond beat bij
dat middel. Genade bij iemand vinden.
gewaar worden houden voor: Ik vind het
koud. Ik vond de appels zuur. Hij vindt
Been vermaak in de jagt.Vindt zij er smaak
in? na voorargaand onderzoek bespeuren :
1k heb yevonden , dat het wear is. Hij vond
goed, er niet keen te gaan. Zij vindt het
zoo beter. uitvinden : Een voorwendsel
vinden. *-, achten , daarvoor houden Zich
beleedigd vinden. Zich door jets vereerd
vinden ; fig. Zich laten vinden, inschikkelijk zijn. pat zal zich wel laten vinden,
dat zal wel te vereffenen zijn. Het met iemand
vinden, met hem overeen kornen , het eens
worden , hem tevreden stetter'. hebben:
Zoo iets vindt hier nooit pleats. —er, m.
(des -s, mrv. -s,) die vindt : De eerlijke
vinder zal eene mime belooning hebben.
nitvinder : De winder van het buskruid.
—ing vr. (wry. -en„) bet vinden van dichterlij ke of schilderachtige invallen; het vermogen daartoe Hij heeft geene vinding.
—ingrijk (-er, -st,) bv. die veel vinding
heeft : Een vindingrijk vernuft. Vindingrijker' man zal men niet ligt aantreffen.
—ingrijkheid, yr.
linger, m. (des -s, mrv. -s, -en,) een der
uiterste leden aan de handen en yoeten der
menschen en dieren, voor zoo verre zij dienen
om te vatten : Er zijn dieren , welke aan
elken pool vijj vingers met nagels hebben.
5-, gemeenlijk een der vijf lange ronde en
bewegelijke deelen der hand : hmand met
vingers nawijzen , gemeenlijk als een teeken
van bespotting en verachting. Metde vingers
eten , zonder zich van work, enz. te bedienen.,
de spiizen met de vingers in den mond
hrengen. Een' vinger dik, hoot', breed,
long ; fig. Gods vinger , Gods magt. Gij
zult er uwe vingers niet blaauw aan teller,
er nets van medekrijgen. Den vinger op
den mond leggen , zwijgen, liij zfry mij door
de vingers , hij behandelde mrv' toegevend.
Voor dit meal zal ik, het door de vingers
zien,voor dit maal zal ik er [Orem of haar niet
voor straffen. lernand op de vingers kloppen,
tikken , hem bestraffen. Ilij is zoo mak 5 dat
men hem wel onz den vinger kan vinden,
hij is zeer gedwee. Als men hem den vinger
geeft, neemt hij de geheele hand , hij maakt
van de betoonde goedheid misbruik. Op de

Wing
vingers tellen, de vingers tot teller, gebruiken.
Met de ringers spreken, zich van de vingers
bedienen ,om zijne gedaehten uit te drukken,
dooStomnien (ken. Met dam en
inger (zeer naauwkeurig) eanwijzen; Hij
is zoo dirt bij .dat Ines hem met een' ringer
of met een' natten ringer beloopen ken, zie
liteloopen. Lekker is een' ringer lens,
zie Lekker. Lets nit de ringers zuigen,
het vcrzinnen. De ringers near ids lekken,
naar bet geuot van ids zeer begeerig
De ringers branden , nadeel van iets !Oen.
Lange vingers hebben, niet eerlij k zijn,
stele!" . Lklijne ringers jeuken,ik ben yerlangend ow er aarr te korner" . Hij beef t meer in
zijn' kleinen ringer, dan gij in um genseize 1 gehearn, Iiij overtreft u verre wed;. -,
aan een' bandschoen dat gedeelte, hetwelk
cell' der vingers bedekt. —breed , b y. zoo
breed ais eeri' vinger: Twee vinyerbreede
latjes. (verkort van : vingerbreedie ,) yr.
breedte Bens vingers : Zij is wel eerie ringerbreed gegroeid , sedert ik hear de leatste
meal gezien heb. —breedte, Yr. breedte
van cell' .ivaer. —dik by. ter dikte vau
een' vin, er: Vingerdikke sneden seek.
—handschoen nt. handsehoen met
vingers, tegenste!is van yuistbandsehoen.
—hoed , tn. een doje van metaal of been,
dat men bij bet naaijert aan den vinger steekt,
om de naald beter door de stof te kunnen
stekett en de vingers niet te %%linden Zij
gebruikt een' golden ringerhoed.
eerie
plant, zie Vingerhoedskrnid
eerie voehttnaat, hondirdste gedeelte eerier
Ned. kat, , centilitre. —hoedstiratiti , o.
cene plant, 'Volker klokyortnige hloemen
naar vingerboeden geLjken. — kap , yr.
vingerling.
bv. zoo tang als een
vinger: Vingerhinge oorbellen.
o.
lid van dcii vinger. —lik betgeen men
vat, de vingers likt. —ling, tn. (des -s,
Inrv. -en,) bekleedsel van eeti , y inger: Een
zeemleeren ritq,Yerlitty. --pi vai , yr. een
ge‘‘ as , cynosttrus. —ring , rn --smel,
by. vhig met de vingers 1,:j bet spelen.
—snelheid,vr. -spier, vr. -spraak,
yr. bet spreken met de vingers: Men lest rich
mPer era ?neer op de vingerspraak toe , wit
zich met doofctommen te kunnen onderhouden. —tje, o. (des -s, 7/11T. -s,) verkletnw.
van vinger. --top , in top vat, den vinger.
—visch, rn. yisch, welks borstvinnen

eenigszins naar vingers gelijken.

IVioo
%tinker,. —ekoot, y r. kooi y our eete o f
meer vinken.
Vinken , yr. mrv. kliekjes van vleesch,
klein gesneden en met uijen , peper en azijt,
opgestoofd , weleer en misschien nog in
Amsterdam.
Vinken, o. vv met II, vinken (trachten ,) to
vangen. —enei, 0. —enest , o. - enet,
o. net om vinken te vangen ; op de schepen
een net aat, de zijde van het balldek , waar de
bartgrnatten en . bet beddegoed worden gebracht, wanneer men zich tot een gevecht
gereed maakt , waar zij dan als borstwering
dienen. —eslag, in. slag van een' vink.
—etijd , in. —evalk , rn. soort van
valk. —evanger,, rn. —evangst , yr.
—eveer , vr. — evleugel, m.
—je , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw, van
vink.
—mees , yr. imam van zeker
Vogel tje.

*Winlioorde , yr. inaagdepalm.
Vinnetje , o. (des -s, ntrv. -s,) verkieinw.
van yin: —nig , (-er, -st,) by. en bw. met
veel vinken ; fig. seherp , bits: Ee a vinnig
antwoord. ben vinnig wiff. *-, hevig: Bert
vinnige slay. *-, tuk: Vinnig op jets zijn ,
er sterk naar hutikeren. Vinnig op het spel
zijn. —nigheid , yr. —niglijk , bw.
Vint, yr. (iiirr. -en.) —e, yr. (mrv. -14)

gerneenz. mid.

Vinvisch ., tn. soort van walvisch met cenc
vetyin op den rug. —vormig, by.
Violet , b y. vioolkleurig ; paars : Violette
linten.*-,o.(des -s.)violette k[eur.-bloeiu,
vr. vioolt ie. —bruin , bv. en o. -kleur,g
vr. —lileurig , —verwig , b y. met

eene yioletkleur.

Violier,, tn. (des -s, mrv. -en,) lakooi.
—bed, o. - blotern, vr. --boom,
m. zekere boom, magnolia. --perk, o.
—plant, vr. --stamp , rn. —tje , o.
(des -s, limy. -s,) verkleinw-. van violier.
—za,a,tit ,

o.

Violist, m. (van den -, airy. -en,) vioolspelcr:
Payanini behoorde voorzeker tot de voornaamsteviolisten van zijn' tip.
Viool , y r. (rimy. -olen.) een hod strijkinstrumerit met vier snaren: ('p de viool spelen.
*--, vioolspeler : lien heeft dear weinig goede
violet,; fig. Violen latent zorgen, zich om
meets bekreunen. —liars, o. —kas ,
--kart, —hist, vr. —kla,nk, m.
Viool , yr. (litre, -olen,) een geslacht van

planter, en hare blow, ; inzonderh. het

Vink, m. (des -s, mrv. -en,) een kleine
welriekende blaauwe viooltje. —kleur,
zangvogel met eene kegelvormige zeer
yr. —kleurig , by„ —plant, vv.
puntige neb . tot welks geslacht verseheidene
—siroop, yr.
soorten behooren : Gebraden vinken zijn Vioolsnaar,vr. snaareener viool. -speedvoor relen eene lekkernij ; fig. gemeenz.
ster, yr. —spel , o. —speler, rn.
Luis. —ebaao , yr. baan, waar men Vioolstroop, yr. stroop van violen. -tie,
vinken vangt. —ehuis , o. huisje met
o. (des -s, tare. -s,) verkleinw, van viool, cone

boomen omringd tot het vangen van

bloom en co speeltuig.
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Wiss
Itr iooltoon m. toon eener viool.
—kieuw vr. —koker, in.
Virtel g zie Veertel.
—kookster, y r. —kooper, tn.
Tisch, m. (van den -, rnrv. visschen,) een
—koopster,, yr. --kop, m. —korf,
waterdier, dat koud rood bloed heeft , door
m. —korrel , vr. zaadkorrel van een
kieuwen ademt en met yinnen om te zwemmen
0.-Indisch boomgewas , welke de visch
voorzien is:thy at den geheelen visch op.Kook
bedwelmt en boven doet korner). —kuip,
dien visch niet te gaanniette lang ; tig.Hijis
yr. —knit, vr. —lepel, tn. lepel ter
zoo gezond als een visch.of zoo gezondals een
voordiening der visch.—lever, rn. - lijan,
vischin het water,zie Vischje.*-,yr.zonder
yr. en o. lijm nit visch Nereid. —inaa,l, o.
meervoud, als verzamelend woord of stofmaal , dat geheel of voor een groot gedeelte
naam : Ge kookt de visch te vroeg ; fig.
uit visch hestaat. — man , m. roan , die
Boter bij de visch, gereede penningen ; ook :
visch langs de huizen verkoopt ; fig. vriend
ge moet dadelijk boalen , ik borg niet. De
van visch: Ik ben seen vischman , ik hood
visch wil zwemrnen , wanneer men visch eet,
niet van visch. —mand, yr. —markt,
moet men er jets bij te drinken hebben.
yr. —meid, yr. vischmeisje. —meisie,
—achtig, (-er, -st,) b y. naar visch
o. meisje, dat visch langs de huizen verkoopt.
ken_de: - Een vischachtige reek, smaak.
--as/elk , vr, melk van visch. —net, o.
—arend,m. adelaar met gele beenen ,
net, waarmede men vischt; net, waarin men
die op visch aast, beenbreker. —afslavisch naar Buis draagt.
oog, o. - oor,
ger, m. zie Afslag. —angel, rn.
o. y iselikietiw. —otter, m. otter, rivier-bank, y r. bank, waarop visch te troop
otter. —plaat, vr. plaat met gaatjes ,
wordt gelegd ; vischmarkt. —been, o.
waarop de vise') ter tafel komt. —poort,
baleen. —ben, —benne, yr. vischyr. waterpoort „ inzonderh. wanneer de
wand. —blaas NT, —boek , o. beck,
vischmarkt in de nabijheid is. —put, m.
waarin de visschen worden beschreven.
put, waarin men visch speent. —reiger,
—boer, m. man, die visch verkoopt.
(de gewone) reiger. —rijk, (-er, -st,)
m. een W.-Indische boom, weeks
by. rijk in visch. —schob, yr. vischschub.
gekneusde takken en bladen , in het water
—schotel, m. —schrobber, m. die
geworpen, de visschen dronken maken en
visch schoon rnaakt. —schub, v". schub.
boven doer komen , zoo dat men ze met Ae
—sehuit , vr. —soep, yr. soep met
band kan grijpen. —boot, y r. visschersvisch. —snort, vr, soort van visch: Alle
boot. —bulk m. buik van een' visch.
vischsoorten zijn niet even gezond.
M. en vr. gemeenz. die veel van visch
—staart , in. —ster, yr. (wry. -s,) die
houdt. —bun, yr. zie
rn.
vischt. ---tand, in. —teef, yr. vischwijf.
bij IL-C. vastendag; dag , waarop men ge—fob, —tobbe, vr. —tuig, o. alles,
woonlijk visch ea; dag, waarop men vischt.
wat men bezigt om to visschen. —vangst,
—dief,
die visch steelt ; zie Zwayr. — verkooper, m. —verkoop-dobber, m. zie Ilobber.
ster, vr. —verloting, yr. -wijver,
—dooder, m. boom, welke de visschen
m. —vrouw, yr. —want, o. vischtuig.
doodt. —doop, m. vischsaus. - eetster,
—water, o, Ns, ater , waarin visch is of
yr., -eter, rn.die van visch houdt; die enkel
gevischt wordt;; water, waarin visch gekookt
van visch leeft. —gal , y r. garen, o.
is, wordt of zal worden : Hang het vischwater
net,waarmede visch wordt gevangen. - gier,
over. —wijf, o. scheldnaam voor vischm. vischarend. — glas, o. glas voor goodvrouw : Een' mond hebben als een vischvischjes. graat, vr. —haak m.
—wijventaal, yr.
baak , hock, angel ; lig. Naar den vischhaak Visschen, 0. w. met
visch trachten to
grijpen , aanbijten. —handel, m.
vangen: Wij hebben den ganschen nacht
—hoek m. vischhaak. —hoeker, m.
gevischt , zonder jets te vangen; fig. Naar
die met den hock vischt. —houder,
jets visschen, jets pogen te weten te komen.
--houwer, m. houwer. —Jager, M.
Achter het net visschen, zie Net. In troebel
iemand, die met eon' wagen , enz. versche
water visschen, met doze of gene verwarring
visch vervoert. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
b. w. nit het
zijn voordeel zoeken te does.
verkleinw. van visa; fig. II ij is zoo gezond,
water trachten op te halen , gelijk men visch
air een vischi en in het water , d. zeer
doet:Kabeljaauwvisschen. Liken visschen;
gezond. Nij leeft als een vischjen in het
zie Opvisschen. —geslacht, o.
water, d. zeer op zijn gemak. Een Hein
geslacht van visschen.
vischje , een zoet vischje, het kleinste ding Visscher,, m. (des -s, mrv. .s,) die vischt ;
is vaak het aangenaamste. Een vischjen nit
die zich met visschen geneert: Menig vis.
het water eten , watervisch eten.—kaak 9
Scher komt in 't water om
scheepsw. een
vr. kaak van een visch, —kaar, y r. zie
der houten , vaarmeé de mast op bet dek aan
Naar. —kaker v m. haringkaker.
de zijden wordt vastgemaakt , gelijk ook een
—hair yrs —kart, yr. kaar. —ketel,
der gates waardoor de mast gaat. —ij , vr,
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Vass

Viak

(mrv. -en,) het visschen, de vischvangst ;
regt om te visschen ; water in hetwelk visch
is. —in, yr. vrouw van een' visscher; vrouw,
die zich met de yrsehvangst onledig houdt.

vlaggen waaiden van alle torens. Overal
stak men de vlaggen ult. Zijne viag toonen , door het hijschen eener viag aanduidea,
tot welke mogendheid men behoort. Onder
deze of gene vlag varen, onder de bescherming van deze of gene mogendheid varen.
De viag strijken, zich overgeven; fig.
onderdoen , wij ken. De viag voeren, ten
teeken van bevelhebberschap de viag laten
waaijen ; fig. de aanvoerder eener partij zijn:
Hij wil overal de viag voeren, hij wil overal
de eerste zijn. Drat pronkt of start als eene
vlaag op eene modderschuit, vuilnisschnit,
dat is eene ongepaste vertooning of praal.
Veel vlaggen lattelboters , veel gesehreeuw,
maar weinig wo!. eenige ellen vlagdoek,
welke men , bij wijze van gezondheid, om de
middel windt: Voorheen droeg hij eene
o. (des -s,) het vezelige plantgewas,
dat 's zomers onze binnenwateren bedekt.
—breedte, yr. —doek, o. eene los
gewevene wollen stof, waarvan men vlaggen,
enz. maakt. —ge, yr. (mrv. -n,) viag.
—gejonker, m. —gekoord, yr.
—geman, m. (mrv. -mannen, -mans,)
vlagvoerder (eener partij). —gen, o. w.
met It. eene vlag uitsteken of urtgestoken
hebhen : Al mijne buren vlaggen; fig. .411e
schepen en alle molens vlagden bij de
aankomst van dien slaatsman. —gesehip , O. —gestok m. —getje 9 0.
(des -s, mrv. -s.) verkleinw. van viag, -hek.
0. —jonker, m. —koord, yr.
—lengte, yr. —man, m. ylagvoerderi
zie Viaggeman. —schip o. schip,
hetwelk de vlag voert. —spit, yr. - stoel,
m. –star, m. –stok , M. –stropje, o. –touw, o. ---voerder, m.
vlagschip; fig. die in lets uittnunt, zie
Vla,ggesnan,
Vlak , (-ker, -st,) b y. eene uitgebreidheid
in de lengte en breedte zonder diepte of
hoogte hebbende : Het vlakke veld. Be
vlakke hand, het binnenste van de uitgestrekte hand. weinig hoogte of diepte
hebhende: V lakke daken , bergen, schotels.
bw, juist, regt: Hij stond vlak tegenover den koning. De wind is vlak
hadden vlak voor den wind. Zij woont Oak
over de kerk,*-, o. (des -s, mrv. -ken,) het
vlakke van lets: Een hellend vlak. fat viak
der hand, van. een' Yr. (mrv.-ken,)
srnet, die op lets valt, vlek : LIM schrift is
vol vlakken.
m. vlekbal. -bloom,
y r. naam eerier plant en bloem. 9 b. W.
(wol) op eene vlaak slaan om (ze) los en
luchtig te maken. —held, y e. bet viak
zijn, o. (des -s, mrv. -s,) verkieinw.
van viak. —keloos 9 by. zonder vlakken.
—ken, b. w. bevlekken, vlakken op lets
maken: Uw schrift is gevlakt.
viak of
ellen waken: Laat dien growl nog muter

--sbedrijr, –sberoep, o. -shoot
yr. –rsdochter, –sdorp, o.
–sha,ndwerk, –sjongen, m.
–steven, o. --stied, o.-smeisje,
0. –spink , y r. –sschuit, vr. --svrouw, %T. –swed111711,, yr. –szoon, rn. --tje o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van visschcr. Sprw. Elk visschertje vischt op zijn ,gettj , elk maakt zich de
gelecrenheid
ten nate.
ti
Vissching, yr. het visschen.
Vitacktig, (-er, -st,) by. naar vitterij
zweemende ; tot vitten geneigd. —achtigheid, yr. —lust, rn, lust om te vitten.
Vitriool, o. en In. (des -s, ntrv. -o/en,)
algemeene naam van de nit, de yerbinding der
zwavelzouten met eene nit eene rnetallische
basis ontstane middel zouten:ilien heeft blaanwen groenen en Witten vitriool in den
handel. —aa,rde, yr. aarde welke vitriool
bevat. —erts, m. erts, die vitriool bevat.
—ftesch, vr. —geest, —olie, yr.
vloeibaar zwavelzuur. -water , o. -zout,
o. —zuur, bv. en o.
Vitse, yr. (ntrv. -n,) wikkc.
Vitster, y r. (mrv. -s,) die vit. —ten, o. w.
met H., smalen door het aanwijzen van
gewaande of wezenlijke gebreken: Zij vit op
allese—ter , in. (des -s, -s,) die vit
of van vitten houdt: Gij zijt een rive vitter.
—terig (-er, -st,) by. geneigd tot vitten ;
gewoon te vitten. —terigheid, yr. —terij, yr. (mrv.-en,) bet yitten. -zucht, yr.
Vizier, rn (des -s, ntrr. -s,) eerste staatsdienaar van een' sultan.
Vizier, o. (des -s, mrv. -en,) mikijzer van
eon schietgewcer; opening van een' helm voor
't gezigt.
Via, yr. (mrv. -en, ylaán,) vlade.
Viaag, yr. (ntry. -agen.) voorhijvliegende
bud: Die vlaag maakte ons doornat. De
wind verhief zich bij vlagen ; fig. kuur,
gril; spoedig voorbij gaande aanval : Viagen
eener barende vronw. Eene vlaag van
zinneloosheid, koorts , enz. Goede vlagen
(van een' krankzinnige , enz.). Bij vlagen ,
nu en dan. —je, o. (des -s, atm -s,) verkleinw. van vlaag.
Vlaak vr. (mrv. -aken,) horde, waarop
men wol slaat , om ze los te maken.
Vlaamsch, b y. van Vlaanderen: Vlaamsch
linnen. Eenpond Vlaamseh , de waarde van
6 gulden.
Vlade, y r. (mrv. -n,) via, zeker geregt van
melk en eijeren.
Wing, yr. ( rnrv. -gen,) Yaan vaandel , 't welk
men op een schip bezigt, op eert bolwerk
plant, uit een' toren stcekt, enz.: De
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glakkeu. *-, o. w. met Z., vlakkig worden:
Die stof vlakt ligt. —kenbruid, o.,
kruid, dat als een geneesmiddel in vlakziekten wordt gehrtrikt. —kig (-er. -st ,) by.
met vlakken : Een vlakkig schrift. — papier, o. vloeipapier. —te., yr. ,)
vlakheid ; vlakke zijde; vlakke plaats. vlak
oord : De gansehe vlakte was met heidekruid
bedekt. —teInhond, m. —temeting, yr. —verheven, b y . half verheven : Vlakverheven beeldwerk. —ziekle, yr. ziekte, waarin bet ligehaam met
vlakken of vlakken bedekt is, b. v. mazelen.
Vlam, vr. (mrv. -men ,) flikkerinp;, die uit
jets brandends, b. v. een vuur, opstitt. Bet
vuur brandt wel , dock zonder slam. De
zwavel geeft eene blaauwe vlam ; fig. Door
de vlammen (een vlammend vuur) verteerd
worden. In de vlammen ornkomen. Mlles
staat in Tolle vlam. Aan de vlammen opofferen , verbranden. Ham vatten , in brand
raken. De eeuwige vlammen, het vutir der
hel. In vlum zetten , In vuur en clam zetten,
doen brander.; lig. Vuur en vlam spnwen ,
hevig woeden, vreeselijk uitvaren. bevige
drift: In vuur en vlam raken. &pie vlam
(der liefde) blusschen.*-,kieurige ader, welke
door marmer, enz. loopt: Oat zijn fraaije
vlammen. —bloom, y r. zekere bloem,
phlox. —klenr yr. acne donkergele
heldere kleur.—kieurig, by. —men,
o. w. met H„ in vlam zijn: Bet .vuur begint
te vlammen; fig. in hevige drift naar iets
ontstoken zijn : Hij viand op het goed van
oom.*-., b. w. met vlammen versieren:
Depilaren fraai gevlamd. —metje,
0. (des- s, ram -s,) verkleinw. van vlam.
—inig, b y . vlammend; vlarnklenrig ,
geviamd. —sehilder, m. emailleur
—sehilderen , b. w. ( ik vlamsebilder,
enz.) brandschilderen. —steek rn. vlamvormige steek. —verwig , by. v lamkleurig. —vormig , by.
Vitas, 0. (van het-, mrv. -sen ,) toehereide ,
dock ongesponnen vezelen der vlasstengels:
Ongehekeld vlas. Vlas spinnen, plant, nit
welker vezelen bet vlas wordt hereid: Vlas
zaaijen. —aehtig fee, -st ,) bv. naar
vlas gelijkende. —akker m. —baard,
m. eerste baard van een' jongeling ; die sulk
een' baard heeft , melkbaard : Die vlasbaard
wit ookmedspreken. —blad o. blad cener
vlasplant; cen plantgewas. yr.
—boom, m. can Indische boom, walks bast
alp vlas wordt gehruikt. —bouw, m-. vlasteelt. —braak, r. —dotter, yr.
zeker gewas, uitentuit , elders hutentuut.
—haar, o. vlassig haar. —hamer,
m. hamer ter klopping van het vlas. -handel,m,—handelaar , m. —hekel,
y

m.—hekelaar , m. —hekelster,
Yr. --bout, o. vlasboom, --hammer,

'Vliee
vlashelielaar.-kamster,, yr. -kleur,
--trooper , m.
vr. —kleurig,
—koopster, Yr. —kruid . 0. wild vias,
—linnen,
vrouwenhaar. —land ,
— anarkt, yr. —rent, yr. —rok
—rokken, o.
-- sea, onverb. by. van
ylas, o. w. met H.. vlassig worden; vlas
bonw en ; fig. Op iets vlassert , begeerig naar
jets zijn. Op een ambt vlassen.
ser,, m.
(des- s, mrv. -s,) die in het vlas werkt.
-st ,) by. vlasachtig. —spinnen o. —spinner, m. —spinnerij,
yr. het spinnen van vlas; inrigting tot het
spinner. van vias. -spinster, yr. -steng,
vr. stengel der vlasplant. —stoppel, yr.
—veld
rn. een zangvogel,
welke tot bet geslacht der vinken behoort,
h
-y•

o.

o.

.

—sig, (-er,,

o.

—web , —webbe, o. —winkel,
—zaad, o. lijn.
Vleekt, yr. (mrv. -en,) hetgene gevlochten
is ; inzonderh. gevlochten haarlok : Hare
blonde vlechten hingen lanes hall err schouders. Zij rnaakte hare vlechten los zeknee ziekte , haarvlecht. .— band , m.
band ter vlechting van het haar. —en ,
angel. b. (ik vlocht gevlochten,) twee of
meer buigzarne dingen ineen strengelen :
Een' paardestaart vlechten. Zij vlocht het
haar van bet kleine Een' krans
vlechten. Eene gerlochtene wand. Een paard
met 8 erlochtert manen ; fig. met iets verbinden : Hij vlocht, dat verhaal in z ijne rede.

—er, m. (des -s, mrv. -s,) die vleclit.
—ing , vr. --je, o, (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van vlecbt. —snoer 0. vlecht.
band, —ster yr. (mei% -s.) —werk , o.
gevlochten week.
Vledermnis yr, een zoogdier 't welk
naar cene muis gelijkt , en tussehen de teenen
cene lurid om te vliegen heeft.
Vlermuis, yr. y lederrrinis. —muizenmos , eene plant,
Vieesch , 0. (van bet -.) alle weeke en
vaste deelen van het dierlijke ligehaam , in
tegenstelling vat. do beenderen , het kraakbeen , de bid , zoo dat ook de zachte ingewanden , het hart, de lever , long , milt ,
nicren , claaronder begrepen worder. Hij
keel' t geenvleesch aan zijn lijf. Sprw. Hartzeer En pfjn eten rleeseh en bloed. de

spieraelitige deelen van dierlijke ligchamen,
ter onderscheiding van bet vet en andere
zachte deelen : Bet vleesch is wager , vet.
inzonderh, bet vleesch der zoorfdieren en
vogelen , vooral der huisdieren , ter onderscheiding van bet vleesch der visschen en
andere waterdieren : Op vastendagenmogen
de Roomsch-Catholieken Been vleesch eten.
Versch of gerookt vleesch ? gebraden of
gekookt vleesch ? "-, (mrv. vleezen,) soort
van vleesch of vleeschspijs : Er moeten drie
vleezen gereed worden gemaakt.
sours
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alles , wat van vleesch bereid is ,:b. v, rolpens worst ; fig. bet zachte gedeelte van
planten en vruchten : Het vleesch van meloenen, pruirnen , kweeen. in den hijbel ,
het ligchaam des menschen , gclijk ook menschen en dieren in 't algemeen : Vleesch
worden. Hij ismijn vleesch en bloed. Den
weg ran alle vleesch gaan , sterven ; fig.
's menschen zinnelijke natuur : Het vleesch
dooden. Het gaat hem naar den vleesche ,
naar zijn'zin. De afleidingen vleezig,gevleesd.
ontvleesd, enz. doen zien , dat men niet,
kwalijk zon doen,vlees te schrijven,orn grondwoord en afleidingen in overeenstemming te
brengen. Ook wordt de sell, voor
klinker
als z uitgesproken , h. v. Vleesachtig ,
vleeschader,, vleescheter vleeschoffer,,
luiden, als worden zij vleezachtig , vleezader,
vleezeter,, vleezoffer geschreven, —achti g (-er, -st,) by. naar vleesch gelijkende.
—ader yr. een tak der stentelbeenader,,
welke naar de hats- en hoofdspicren gaat.
—bak, m. een houten bak der stagers.
—batletje , o. ---bank, yr. hank,
waarop de vleeschhouwers het vleesch uitstallen. —blok , o. slagershlok. —bord o.
--breuk yr. eene valsche breuk , die in
cen hard vleezig gezwel in en bij de teelballen
bestaat. —dag m. dag , waarop vleeschspijzen gegeten worden of mogen worden.
—damn m. zekere darm. —eetster
yr. die vleesch eet of gaarne net.
by. en bw. naar den vleesche , ligehamelijk :
Yleesehelijke gemeenschap met iemand
hebben. zinnelijk: Vleeschekke lusten.
*-,ten naauwste vermaagschapt; Vleesehelijke
zusters. —elijkheid yr. en , onverb. by. weinig of niet in gebruik , van
vleescb. 3*-, b. w. bij looijers (Yellen) alschrapen. etend, by. —eter, m. die
vleesch .et of panic ect. —gavel , (gar
fel,) vr. in vele streken soort van ganef, waarnude bet vleesch in en nit den schoorsteen
enz. wordt gebracht. - gezwel , o. vleeschbreuk ; icder zacht en niet pijnlijk gezwel.
—haak m. haak , waaraan de singer het
vleesch hangt. —hal, vr. —heuvel m.
vleezige verlievenheid. —boorn —horen 9 m. eene porseleinslak. —11Ronwer,
m. stager. –honwerij yr. –hoax-

Wlei
vleesch , zwaar vleezig mcnsch ; mensch
zonder fijn gevoel. —krnid , o. zeker
gewas. —huip yr. —Man, yr. en o.
het barsachtige sap eener 0.-Indisehe plant,
dat men vroeger tot pleisters ter heeling van
worden gehrtrikte. —maal . o. maal , dat
hoofdzakelijk nit yleesehspijzen bestaat.
--made, vr. —makend , by. het
groeijen van bet vleesch bevorderend. --snaking, yr. –mand, vr. –markt, yr.

–Hies , 0.–nat , o.–navelbrenk,
yr. zekere navel bretrk. - offer , o. —pan,
yr. –pastei, yr. –pot, m. –schotel,
–prijs , m. –soep, yr. –split ,.
yr. spii l wauraan het vleesch in den rook ,
enz. wordt gehangen. spijs , yr. - stander , m. —taart , yr. —tijd , m. - ton,
vr. —vat , 0. vat , waarin men vleesch
inzout en bewaart. —vlies , o. vleezig
vlies ; vlies in vleesch. —vork , vr. York
om het vleesch nit den pot te nemen of om hij.
het voorsnijden to gehruiken. —vretend , by. —vreter m. —wonde,
yr. wonde enkel in het vleesch. —wording , yr. —worst, vr. —zetting , yr.
zetting van den tleeschsprijs.
Vleet , yr. (mrv. vleten,) cen drijfnet tot de
haringvangst ; vischtuig in 't algemeen ; fig.
allerlei tuig ; van bier: Bij de elect,
menigte. Men vindt er zotten bij de vleet.
Vleezig , (-er, -st.) by. goed of dik in bet
vleesch: Ilene vleezige koe. Vleezi8-e handen. --held . yr.
Vlegel m. (des -s, mrv. -s.) een werktuig orn

te dorschen , hetwelk nit een (gemeenlijk)
achtkontigen kntypel en een' langen steel
bestaat, welke door eene bewegelijk kap verbonden zijn : Hoe veel vlegels zijn er? ; fig.

lomperd.—achtig, (-er. st.) by. en bw.
fig. lomp, boersch. —en , b. w. met een'
ylegel slaan. —hap yr. eerie bewegelijke
leeren of houten kap , door middel van welke

de steel met den knnppel vereenigd wordt.
—knit pet. m. het korte hoot, dat bij het
dorselien op het koren valt. —slaw, m.
—steel , stok . m. het lange hoot aan
cen' dat voor de handen van den dorscher bestemd is. —tje , o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van ylegel.
Vleijen , b. w. nithundigen lot toezwaaijen
awl iemand , veel meer dan hij verdient ,
wersdochter,' Yr –honwersjonmeest met oogmerk , oxn hem gunstig te
gen , rn. lionwerskneciat , M.
–houwersvrouw, , vr. .honstemmen of eenig ander doel te bereiken , en
wersweduw, vr. - houwerszoon,
dos over 't algemeen in cen' slechten zin
remand vleijen. De hovelingen vleijen
m. —houwster,, yr. (mrv. -s.) vrouw,
meestal de vorstru.'"-. schooner afschilderen,
die eene slagerij heeft. —huis o. vleeschdan iemand is: De sehilder heeft hem gehal. —je o. (des -s,) verkleinw. van
yield. De spiegel vleit niet. 5 -(zich). w. w:
vleesch. --karat m. bij looijers enz.
streelende verwachtingen voeden: Lich met
binnenzijde van eene fluid of van leer. —heeene ijchle hoop vleijen. H tj vleide ziek
tet, m. ketel, waarin vleesch wordt gekookt.
—kleur y r. roode kleur van het vleesch.
tnet de gedarhte , dat hij cle erfgenaarn van
—Iilenrig, by. –klomp m. klomp
zijn' oom zou wezen. —jend, ( - er, - st,) by.

—
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en tw. fig. streelend en aangenaam Tileijende
woorden. Vleijend spreken. —jer, m.
(des -s, mrv, -s.) —jerij , yr. (mrv, -en,)
bet vleijen
—jing' , vr. —ster,
y r. (mrv. -s.)
stertje , o. (des -s, mrv.,
-s,) verkleinw. van vleister. , yr.
vieijende taal. —woord, o. vleijend woord.
—zucht, yr. sterke begeerte orn te
vleijen,
Vlek,o.(des -s, mrv. -ken,) plaats, die eingenlijk noch dorp noch stad is, dusgeene poorten.
doch eenige stedelijke regten Kraft :
woont in een vlek aan de overztjde van de
rivier. *-, vr. (tare. -ken,) vlak , gedeelte
eener oppervlakte, hetwelk door eerie srnet
bezoedeld is of in kleur van het overige verschilt : De vlekken van een' pante) ... Wrijf
de vlekken uit mijn' doek.
srnet , welke
een gedeelte van het overige eener oppervlakte onrlerscheidt: Er vie/ eene vlek op het bock;
fig. hetgene iemands eer , enz. smet : Er
kleeft eene vlek op zijn karakter, die nooit
uitgewischt ken worden. —bat , m. soort
van bal ter ontvlekking van stoffen. —je
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van viek.
—keloos, by. zonder zedelijke vlekken of smetten. —keloosbeid, vr.
—ken , zie Vlakken. —koorts , yr.
eene beete koorts , waarbij zich roode of
blaauwe vlekken op bet ligchaam vertoonen ;
inzonderh. eene koorts waarbij deze vlekken
tot de beslissende kenteekenen behooren.
—kruid, o. vlakkenkruid.
Vlerlt,vr. (mrv.-en,) vleugel of wiek van een'
vogel ; fig. De vlerken laten hangen , zich
néerslagtig aanstellen,ter neder geslagen zijn.
—je o. (des -s, wr y . -s,) verkleinw. van
vlerk.
Vletten, b. w, (turf) aan hoord van een
vaartuig dragen. —ter, m. (des -s,
invr. -s )
Vleng, yr. (ram .en.) vlam , flikkering.
ineufgei, m. (des -s, mrv. -s, -en,) vlerk ,
wiek: De vleugels laten hangen; fig lemand
met zijne vleugels dekken , hem in zijne
bescherming nemen. Onder iemands vleugelen zijn, onder zijne bescherming staan
door hem beschermd worden. De oom houdt
Item onder zijne vleuyelen. remand de vleugels torten , zijne magt beperken of besnoeijen, lemand vleuyelen (beenen) maken zie
Been. De vleuyelen (de snelheid) des
winds, der Heide. eene der wederzijdsche
ititbouwingen van een groot hnis of ander
i;i . sticht : De eene vleugel dient tot niets,
een der twee uiteinden van een leper:
De linkervleugel moest spoedig voor de
overmagt des vijands wijken. molenwick ; windvaanije op een schip. —adjudant, m. aide de-camp. —deltsel
o. bij vele irisecten harde vleugel , welke de
,eigetiiiik tot vliegen bestemde vleugels dekt.

—en , b. w. fig. binden. —hoofdjes
o. mrv. hoofdjes aan scheepsvleu gels. —horen , in de nat. hist. zekere Koren,
—loos, by. ongevleugeld. —man, m.
in het krijgswezen , de man die aan het einde
van een gelid staat. —pen, vr. —spier,
yr. —tje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van vleugel. o. zaad met een
vlies orn3even dat naar een' vleugel gelijkt,
b, v. het zaad van den ell).
Vlengje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
vleug.
Vlieboot,vr.weteer vaartuig met eere wijden
bilik en eenen mast.
Vlieden, h. w. (ik vlood gevloden.) met
eene sneR . vl fir, on t wijken: Vlied de ondeugd.
De vledrmuizen vlieden het licht. Iemands
tegenwoordigheid vlieden. o. w. met Z.,
snel wijken inzonderh. nit vrees : De vijanden vloden toen naar hunne schepen en
lieten zich niet meer den. Tot iemand
vlieden, zijne toevlugt tot iemand nemen.
—er, m. (des -s, mrv. -s.) —ster, yr.
mrv. -s.)
Vlieg, yr. (mrv. -en,) een tweeviengelig insect
met een' znigsnavel; inzonderh. de huisvlieg:
Vliegen vangen , fig. Wij zip; /tier niet orn
vliegen te vangen, d. vij zijn hier orn
zaken te verrigten. Iemand eene vlieg
afvangen , Kern voorkomen of verschalken.
Sprw. Twee vliegen in anen klap slaan ,
twee oogrnerken in eons bereiken. Van eene
vlieg pen' olefant maken, eerie zaak geweldig
vergrooten. Een arend varrgt geene vliegen,
eene verlievene ziel bemoeit zich niet met
kleinigbeden. Ik zit hire niet om vliegen te
vangen . ik ben bier niet om eene beuzeling.

-edrek, m. -eflap , m. vliegeklap. —ekampernoelje, vr. vergiftige kampernoelje,die men ais vliegegiftaanwendt.-ekas,
—ekast , vr, eerie met Baas of eene andere
losse stof bedekte kas , waarin men spijzen
tegen vliegen besehut. —eklap, m. een
stok met een' lap aan bet einde , waarmede
men vliegen doodt. —ekleed o. een
geknoopt net, waarmede men de paarden

bedekt. om de vligen of te weren.—eknip,
m. zeker gewas , vlie3envanger. —ekop•
m. —elap m. vliegeklap. —elijm.,
yr. en o. lijm , waarrnee vliegen worden

gevangen. —emade , yr. jonge vlieg
—emasker o. masker ter afwering
der vliegen. en, o. w. met Z.,
wanneer de voortduring , en met H., wanneer
de plaatsverandering bedoeld wordt (ik

vloog , gevlogen .) zich met vleugels door de
lucht bewegen : De duiven zijn van het dak
gerlogen. De vink heft den ganschen
morgen in de harrier gerlogen. De vogel is
gevlop,en; fig.de Bevan gene is ontsnapt. Hij is
gevlogen , is weg ; fig. Hij wil vliegen, eer
bij vleugels heeft , hij onderneemt jets,
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vliegwerk gebruiken , alle mogelijke middewaartoc hij nog niet in staat is. Vlieg niet
len aanwenden , alles doer wat men kan ,
verder of hoover dan uwe vleugels reiken ,
alle mijnen laten waken , om zijn doe' to
verhef u niet boven uwe krachten,onderneern
bereiken.
niets boven uwe kraehten. '"-, door de Inch
bewogen worden De vedren der kussens Viler, yr. een bier to land wild groeijende
boom eu struik , die cen ligt bout met veel
vloyen her- en derwaurts. De kogels vlogen
merg heeft en vf itte (bloesems of) bloemen
oils om de oogen. In de lucht rltegen , door
voortbreno, waaruit kleine ronde zwarte
ontvlarnrnend birskruid omhoog gedre‘en
en zoetachtige bessen voortkomen, welke
worden. Het kruidrizagazijn vloog in de
lucht. De Kapitein suck de lont in 't Icruid
beide in de geneeskunde worden fiebr
t:
De vlier is bijna altijd groen.
en liet zich met het sehi p in de litchi
aftreksel
vliegen. In brand vliegen , plotseling ontvan vlierbloemen : Drink een' kop viler.
—azijn, tn. —bast, m. —bei, —best,
vlammen.
snel bewogen of gedreven
—bezie , yr. —blad , o.
worden: De stukken vlogen door het venster.
Betbloed vloog hem in 't aangezigt. De bijl
yr. —lia,ag, beg yr. —heining ,
zich snel hewevloog mij tut de hand.
yr. --bout , o. —houten, by. onverb.
gen : De meld vloog near boven. Ik vloop,. Tiering, y r, (mrv. -en) bo y enste zolder
near de markt. Zij vloog in de armen hears
van een woonhuis. —je o. (des -s, mry -s,)
vaders. By vloog hear le hulp. Bet kind
verkleinw. van vliering.
,
vloog de moeder onz den huts. Ienzand in
—venster o.
, t hoar of in de Karen vliegen, hem plot- tirlierlucht , y r. lucht van viler. --pijp,
y r. pijp van vlierhout.
seling bij de Karen pakken ; fig. Het werk
yr. wilde
vlier —reuk , m. —rups , y r. nips 7
vliegt hem van de hand, het gaat hem vlug
al. Longs de street vliegen. Bet vuur vlieyt
welke op de vlier leeft. — sap , o. sap der
hem nit de oogen. De oogen vliegen kern
vlierbessen. —siroop y r. zie
door hetihoofd , hij heeft
vluggen oogopstroop. —smank m. —stroop,
slag. *-, b. w. vliegend in zekeren toestand
vr. stroop van vlierbessen. —struili , m.
brengen: De kraal heeft twee glazer' van de
—thee, yr. vlierbloemen als thee getroktafel gevlogen , eene suit stuk gevlogen. *ken. —wortel m. —zwain yr.
judasoor,
(zich), w. w. zich door vliegen in zekeren
toestand brengen: De dui" heeft zich moede Vlies o, (van bet -, mrv. -zen,) vel van een
gevlogen en keert near het slag terug.
schaap met de wol : Bet gulden vlies, bet vel
—end, (-er, -st,) by. dat van nature viiegt,
dat Jason van Colchis haalde. De orde van
gevleugeld : Vogel: en andere vliegende diehet gulden vlies, eene Spaansche Ridderorde.
ren. Het vliegende paard, Pegasus; fig. Een
samenhangende wol , die van een schaap
vliegend leyer, dat niet altoos op de zelfde
is geschoren : De wol bij het vlies verkoopen.
plaats is. Vli#gende gedaehten , vlugdun velletje: Er komt een dies op de
tige gedacbten. In vliegenden (zeer grooten)
melk. De vliezen der hersenen. —achtig,
heast. Een rliegende (geweldige) storm ,
(er, -st,) by. naar cen vlies gelijkende; vliezip;;„
wind. Vliegende (loshanfi ende) Karen. Met
.—beer, tn. ridder der orde van bet gulden
vliegende (ontrolde) vaandels ern slaande
vlies. —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
trom. —enei , o. —enet , o, vliegekleed.
van vlies.
m. vliesachtige
_enoog, o. —ens, bw. met den grootvleugel, gelijk die eener vlieg. —vleugesten spoed. —epoot , m. —er in. (des -s,
by. met vliesvieugels: Vliesvleug,ekqe
mrv. -s.) die vliegt ; een speeltuig van kindeinsecten.
ren , elders draak geheeten : Den vlieger Vliet, m. (des -s, mrv. -en,) een vloeijend
oplaten. Sprw. Die vlieger gaat niet op, die
water, cene kleine rivier,, beek : Ann den
onderneming gelukt niet. —erkoord, y r.
oever van een' vliet. —en ongel. b. w.
--erstaart, m. -tie, o. (des -s, mrv. -s,))
met Z., wanneer de voortduring, en met H.,
verkleinw. van vlieger.—erttouw, o -ewanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,
seheet , m. vliegedrek. —esoort , yr.
(ik yloot_, gesloten,) vloeijen: De tranen via-estront , m.-evanger,, in. die vliegen
ten over hare wangen. Vlietend water ,
vangt ; zekere vogel; eerie plant, vliegeknip.
pend water. -god, m. riviergod. -godin,
—evlengei,m. -ewaaijer, m. waaiyr. riviergodin. —je o. (des
mrv.
jer ter verdrijving van vliegen. —eworm,
verkleinw. van vliet. -maagd, -nista a
m.vliegenmade. —je o. (des -s, mrv. -s,)
yr. riviernimf —poort, yr. waterpoort.
verkleinw, van vlieg. —Luis, y r. —lust,
—sluiter, m. —water, o. loopend
m. lust tot vliegen. — ster , yr. (mrv. -s,)
water.
die vliegt , b. v. eene d uif: Zlj is eene sleckte Vliezig, (-er, , -st,) LW. vol vliezen.
vliegster. —werk, o. in schouwburgen
—held, yr.
eene inrigting, waardoor het tooneel plotse- Viljen , b. w. behoorlijk op en naas t elkander
ling verauderd worth
Alle kunst en
schikken : Vhf den turfgoed, Gij moet dew
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boeken in de blaauu'e kist vlijen ; fig.
Bezoek mij , zoo dra gtj het vlijen (seta.
ken) kunt.*-, 0. W. met H., geschikt zijn om
go\ lkied te worden, zich laieti viijen: Daze
turf vlijt goed; fig. passon.voegen: Vlijt u dat
huis wet Die knecht zoo me suet vlijen,
hij is te tram] . Vlijt het ran daay,, out
%r.
bij uw' oom te komen ?
Vlijinnt , ti r. (Bar. -en,.) eon bekend
scherpst vserktuig der beelmeestors,inzonderb.
um cone actor to (penes , lancet : Dat uses
1), w, met
is zoo sehey als eene
ko
eene vikim opener' , dourstekezi.
m. —pje o. (des -s, mrv. -s ) erkleinw.
van vlijm.—snede —snee vr. suede
ni.
met eene
vr. aanhoudende en ij verige werkzaarnherd , om iets tot stand te ken3 en : Vlzjt

aanwenden. .Z:ch met 'clip op iets toeleggen. femand tot rityt aansporen. -betoon,
0, —ig , (-er, -st ,) bv, en vIijt bezittende err aanwendende: Een rhytiy leerling ,
werken , leeren , studeren.
mensch.
bw.
—igheid, ‘r.
Vlinder, in. (des -s, lore. -s.) een
insect met I/lenge:8, die met stof bedekt
schijnen, duels in der daad met kleine veerti es bezel , en welks masker de rups is,
kopek Vlinders met een netje vangen.
—bioem , y r. bloom met eerie vlindervormige bioemkruon, —boom, us. boom met
vlinderbloemen„ —tje, o. (des --s, wore. -s,)
verkleinw. vlinder. visele m. een
slijmvisch, walks rugvin eenige gelijkheid
met den vleugel eerier kapel heeft. —vormig, by. riaar de vleugels sari eerf vlinder

gelijkende.
Vioebt, veil. tijd van vleebteu.
Wi p ed , m. (des -s. mrv. -en bet vloeijen ,
de toestand van iets, dat vloeit: Ter b'evorderiny van den vloed des waters. DP witte
vloed , eerie ormatutirlij ke outlasting bij de
vronwen. hoogste stand van bet
water : Eb en vloed. De vloed is hoot'.
Sprw. Werelds goad is eb en vloed kornt en
verdwijnt, tneri als de eh en de vloed. Den
vloed doodzeilen, de werking van den vloed le
boven komen. *-, overstrooming : Noach's
vloed. *-., een groot stroornend water : Hoe
komen wij over dies vloed ? ; fig. een sterke
aandrang of geweldige drill (meuigte) van
lets Een vloed van scheldwoorden. Een
je 9 (des -s, nay. -s,)
vloed van tranen.
verkleinw. van vloed. —rijk 9 (-er, -st,)
b y . —visch m. water, O.
wioeibaar,9 (-der, -st,) bv. en bw. in zijne
dcelen zoo ligt samenhangend, dat zij door
de minste bewep,ende kracht verplaatst en

gescbeiden kunnen worden, in staat om te
wet y laeivloeijen : Vloeibare metalen,
sprejend : Een vloeibare stijl.r.Vloeibaar
ken. 7--,baarheid , y r--baarirna-

Vloo
king , y r. baarwording , yr.
—Jen , o. v. met Z., wanneer de plaatsverandering, en met H., wanneer de. voortduring bedoeld wordt, van vloeibare
of vioeibaar gernaakte stollen , zich van eene
homers roar cene lagere plaats bewegen
viieten. loopen : De Main vloeit in den
Rijn. Er vice; den iranen tangs zijne tvangen. Die bron heeft opyehonden te vloeejen.
floe boon vloeit (rijst fur l den vloed) het water
gewooniti k ? Van iets vloeijen , overdeed daarvan liebben ; fig. zactit, welluidend
of stneekend zijn : De muziek vloeit uitmantend. De woorden theiden als honig
van hare lippen. Een vloeijend gedieht.
Een vloetjende stmt,
voortkomen ,
voortspruiten : (lit Welke bron vloeit het ?
van papier, doorslaan , den inkt inzuigen:
Uw postpapier vloeit. --fiend, (-er,-st,)
by.
smeltery! , zie Vloeijen. —jendliehi , yr. —papier, 0.
origehjind papier, dat men op nat schrift
legt, om het den overtolligen inkt te doers
inznigen en daardoor het vlakken voor te komen. vr. Wank voor eene poort ,
enz. om het invioeden van water hij eerie hooge rtjzing voor te komen. —spaatia, o.
zeker spaath,dat ligt vloeibaar wordt. -stof,
vr. elk van nature vloeijend tigchaam: De
lucht, het water,,enz. zijn vlo.istoffen.
Tir ioeti (des -s , mrv. -ell ,) de hartstogtelijke toeweirsehing van een groot kwaad,
Gene heftige verwensehing: Zijn vloek rust
u. Zichiemands clock op den pals hales.
Er ligt een slack op dat huis. cane uitdrukking, maarin men zich of anderen verwenseht, of ligtvaardig zweert , vloekwoord :
Ova het andere woord kunt gij een' vloek
nit zijn' mond hooren. -baar,, (-der, -st
b y vervloekbaar. -beest, -dier, o., - bek,
m. era y r. dog one d e gestadig vloekt.
--en , b. u. met drift cf hartstogt kwaad
of ongeluk toewensehen: IIsj vloekte zijn'
vader. "-, door vloeker, of vlockwoorden to
wceg brengeri : Alie duirels uit de het vloeken. lemand wit het huis vloeken. lemand
de koorts op het vloeken. Hij vloekt zich
heesch.*-, o. w. met II. , verwense,hingen of
vloekvtoorden uiten Hij vloekt en zweert
den ganschen dag. Op iemand vloeken. Op
iets vloeken , met cm' vloek bevestigen.
—er m. (des -s, mrv. -s,) die
gedurig vloekt, —genoot M. en yr.
eedgenoot , samenzm eerder. —genootsp an o. vloekgenootschap 5 0.
schap. vr. furie razernij. -ing ,
y r. -ster , yr. (sure. -s,) die gedurig vloekt.
-verbond, o. vloekgenootschap. --verwant , m. en y r. vloekgenoot. —verwantschap 9 y r. —waardig (-er,
-st,) bv. en bw. waardig vervloekt te worden.
—waardiglieid 9 y r. 7-wensch 9
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rn. vervloeking. -woord, o., zie Vloek.
Vloer , m. (des -s, mrv. -en,) vlakke grond in
een vertrek , enz. onverschillig waaruit die
bestaat : Een marmeren , steepen, planken,
estriken , vloer. —balk , m. balk onder
een' vloer. —der , m. (des -s, mrv. -s,)
die vloeren legt. —en , b. w. van een' vloer
voorzien : De zaalwerdmet mariner gevloerd.
—trout, 0. —ing , yr. (mrv. -en,) het
vloeren ; hetgene waarmede gevloerd wordt :
is het eene planken of eene steenen
vloeriny? —kleed, o. kleed op den vloer.
—mat, vr, —nagel, m. —plank , vr.

—spijker ,m. —steen , m. --tapijt,

Vlu
(-oter, -st,) b y . in sommige streken , ondiep,
waarvoor men elder schol zegt. —hoofd.
o. admiraal. —hoofdschip , o. admi.
raalschip. o. —je, o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van vloot ; inzonderh. plat
tobbetje : Is er boter in het vlootje ?
Vlootje, o.
verkleinw. van vloo.
Vlootvoogd, m. admiraal.
*Vloszijde , yr. ongetwerende zijde.
Vlot , (-ter, -st,) by. drijvend : Het schip
wordt vlot , begins te drijven. Een schip vlot
maken , het doen drijven of vlotten. *-, bw.
zonder haperen of stooten : Eene taal vlot
spreAen. Eene les vlot opzeggen. *-, o. (des
-s, mrv. -ten,) saarnvereenigde boomen , die
men eene rivier laat afzakken : Er komen
jaarlijks verscheidene vlotten den Rijn
cizakken. *-, sailmgehechte balken , met
planken bedekt , die eene snort van drijvend
steiger vormen. —balk m. balk ter
vorming van een vlot. —cling, m. eene
van de manschappen eener vloot.-emelk*
yr. afgeroomde melk. —en , b. w. afroomen : Melk vloten. —gras o. vlottend
gras ; fig. Zich aan het vlotgras vasthouden,
zich op iets verlaten , dat seer onzeker is.
—bout o. trout dat gevlot is , wordt of
zal worden. —je o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van vlot. --whipper, E'
schipper,, die cen vlot stuurt. —schuit*
yr. vlakke; schuit„ die veel naar een vlot
gelijkt. —ten , b. w. (bout) aan vlotten
vervocren : Dat bout wordt gevlot. *-, o.
met drijven ; goed gaan , gelukken :
Het vlot , gaat zonder haperen. Het sail met
hem niet vlotten , het gelukt of gaat ni0

0. —tje o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw. van
vloer.
Vloghaver , yr. wilde haver.
Vilok , vr. (mrv. -ken,) een bundeItie van
eene ligte err losse stof, die hij de geringste
beweging der lucht orn hoop; vliegt , b. v, van
sneenw,, wol ens.: De vlokken vliegen mij in
't gezigt. —achtig , by. —bed, o. bed
van vlokwol. —bier . yr. hies , welker vlokken tot vulling van bedden dienen.
o. vlokkig Naar. --ken , o. w. met Z., vlokkig worden. —lag, (-er, -st.) by. vlokachtig , ruw , ruig. —vulsel , o. vlokkig
beddevulsel. yr. ongesponnen of
ruwe zijde.
Vlonder m. (des -s, mrv. -s,) yonder.
—leuning, vr. —paal, rn. paal, welke
ter ondersteuning van een , vlonder dient.
—tje o. (des -s, mrv.-s,) verkleinw. van
vlonder.
Vloo yr. (mrv. -ijen,) een bekend insect
van eene donkerbrume kleur met zes pooten ,
met hem.
waarvan de twee achterste larger zijn en tot
'lo tsAV zie Flonvv.
springen dienen Vlooijen vangen. De bond
Vlug, ( "t er, -st,) by. en bw. van jonge vogels,
zit vol vloozjen. —beet , in. -ilOS ,
in staat orn te vliegen : De jongen zips nog
en yr. vloonek.
niet vlug ; fig. van menschen, snel, gezwind :
Vlood, yea. tijd van vlieden.
Plug ter been. Mfg ter pen of met de pen
Vloog , verl. tijd van vliegen.
zijn. Eene vlugge hand hebben , snel schrijVlooi , yr. (rni-v. .-jen,) vloo. —achtig
ven. ilij is vlug in het rekenen , vlug van
by . —Jen , b. w. van vlooijen ontdoen of
geest. Een vlug be grip. Plug spreken.
bevrijden: Men vlooit dien hoed niet ,i,Yenoeg.
in de scheik. dat !igt vervliegt: Vlugge alien.
5-(zich), w. w. zich de vlooijen alvangen.
, yr. , yr. (mrv. -en,) van vo—kleur yr. donkerbruine kleur der
gels, het devil , of ook van andere dingen ,
vloo. --kieurig , by. --krnkl , o.
welke gezegd worden te vliegen Hen' vogel
naarn van onderscheidene gewassen. -nek
in de vluyt schieten. Hij ving den bal in
m. en vr. scheldnaam , dice men iemand
de vlugt; fig. Eene hooge vlugt nemen ,
toevoegt , welke vele vlooijen heeft. -zaad,
(van een dichtstuk , een' dichter, enz.) zich
o. zeker zaad, dat naar vlooijen gelijkt.
Vlooscheet, m.drek eener vloo.
verhefferi.*-,het voortsnellen van een'menseh,
hetzij om gevaar te ontwijken , of oai andere
Vloot, yr. vu-I. tijd van vlicten. (mrv.
redenen : H j nam de vlugt, ging oil de
-oten,) eene kleiner of grooter menigte schevlugt. Den viand op de vlugt slam
pen , die onder een gemeenschappelijk bevel
of drijven, hem doen vIngten. Op de vlugt
staan , of ten minste te zamen zeilen : De
zijn; van hier: Ter vlugt,In de vlugt,haastig,
vloot is in zee. De Levantsche vloot ; fig.
stoet van menschen : Daar komt de gansehe
in aller ijI ; fig. gemeenz. In de vlugt zijn,
vloot can. *-,in Gelderl. enz. ondiep vat ,
in verlegenheid zijn. ruirnte tusschen de
einden van de uitgespreide vlerken eens
waarin men de melk dik laat worden , de
vogels : De fregatvogel bee ft veertien voet
boter bewerkt , enz, zie Melkvloot.
i35
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Viiag
troep of drom vliegenda vogets ,
?v,lugt.
unz. : gene vlugt Wilde duiven. Eene vlugt
kogels. ruime kooi , waarin de yogels been
en weer kunnen vliegen , roliere. -teling,
in. en y r. (des -s, Tim. -en,) een vIngtend
ifnenseh ; inzonderh. soldaat , welke vlugt.
—ten, o.w.met Z.,op de vino gaan,vlieden:
"ales vlugtte uit de sled. —ter, m. (des s,
mrv. -s,) —tig, (-er, -st,) by. en bw. vInglende.; ligt vervliegend, v lug: Vlugtig zout ;
fig. die los-over lets been loopt : Gij z ij t te
clugtig. Een vluglig overzigt van .het
gebeurde. lets vlugtig beschouwen. ligheid yr. —Ming, vr. —tplaats yr.
o.
toevlugtstoord , schuilplaats.
vingtig zout.
*Viettis., o. (van het nary. -zen.) vlies.
Vocht 4 verl. tijd van vechten.
o. (des -s, mrv.
Vocitt zie Vochtig,
-en,) vloeistof, inzonderh. in een dierlijk
ehaam : Zijne vochten zijn bedorven ; fig.
vochtigdrank : Een minnaar van vocht.
held : Er valt vocht,
Woelttel,m.(des-s,mrv. -s,) rapier, zwaard.
Ar ncliten,b.w. vochtig waken. -gierig,
zie Natgierig. ( - er, - st,) by.
eenip,szins nat , met waterdeelen gevuid:
Eene vochtige lucht. Vochtige slaqprettrekken zijn ongezond. Dit huis is zeervochtig.
—igbeid, vr. het vochtig zijn.; vocht.
werktuig ter
— meter, —weger,
onderzoeking van de vochtigheid der lucht.
Vote, vr..(mrr. -.den.) —tie, yr. (mrv. -n,)
;Fat doet
lap, lamp , leur ,
inzonderh. lomp ,
se met al die rodden ?
waarvan papier wordt gemaakt 'Irodden
rnpen -; "fig. sleek vrouwspersoon , sloerie.
Sot= igen gebrui keit het test onregte onzijdig
en zeggen htl god, —dekooper, m.
lompenkooper. —kraal= vr. prullekraarn. --denial, vodderaper. —demarkt , '.r. markt van lappet, , otide
kle'eren enz. demo g r, yr. slet. —dedie sodden opzamelt. --deraper,
rig, zie 'foddig. derij yr. -(mrro.
detje, o. (des.-s,
-en,) prul, nietigbeid.
tnrv. -s,) verkleinw. van vodde. —devafir,
arrne sukkel, —dewerk i o. knoeiwerk. o. wijf dat voddcn o,)zamelt. —dig , (-er, -st,) by. en bw.
ellendig , nietswaardig ; vuil , mcrsip;.
—digheid yr. —jes zie Tod-

Wool/

-end, (-er, est,), b y. voedzaam ; krachtpvend , versterkend. —er, m. (des -s, mrv.
er o. (des -s.) beeste. s,) die voedt.
voedsel , Hebben de paarden hun roe.
der al? 91- /culling van een kleed aan de
hinnenzijde , gewoonlijk voer ,voedring.
Voeder 0. (des -s. mrv. -s,) voedervat.
Ihr oederaar, m. (des -s. tart'. -s.) die voedert.-bezorger,m. -en,b. w.. zie Woe-

rem — haler, m. —haling, vr.
—ing, vr. vaéring. --List, yr.
—krib —kribbe , vr, mand, yr.
—frog m.
Voedervat, 0. groot wijnvat , zie Toeder. —wijn,
Voederzak , rn. yoérzak.
Voeding, yr. het voeden; beigene dient oat
te voeden : De voeding en kleeding zijn er
good, dock de huisvesting taut reel te wenschen over. -ingsmiddel,o.-seleo. (des
-s,)wat tot voeding sit ekt:Devogel haat voedsel voor zijne jongen. Voedsel en deksel.
—ster,, vr. (tam -s.) vrouw , die voedt;
vrottw, die eene of meer kinderen van anderen
mint: detlind is drie maraud bij eene coedster geweest. *-, bet wijije van een konijn ,
markortijii: De knaav heeft eels' rammelaar
en drie voedsters. —steraar, m.
(des -s, ears. -s, -aren,) die voedstert.
—steren , b. w. opbrengen , gelijk eene
voedster de kindereu van anderen. --sterheer, m. voedstervader. —sterkind
.o. kind, hetwelk door cell' ander' dart zijue
ouders werd of word t opgebracht. —sterliefde, yr. .lierde van eene voedster
voor hare voedsterlingen. —sterling,
m. -en yr. kind , betwelk door eerie voedster
wordt opgebracht. —sterloon, m. en
o. loon. dat eene voedster on tvangt. titerplaats yr. plants waar men opgevoed is.
—stervader, m _mart eerier voedster.

—stervrouwor.voedster,rnith-zaam

(-zanier, est.) by. voedend, dat voedsel geeft
De voedzaarnste spijzen zijn niet altoos de
kkkerste. —zaamheid , yr.
Voeg, y r. (inre. -en,) sarnenvoeging , verbinding van twee dingen met elkander:Eene voeg
met fen' zwaluwstaart. *-, de reet tusschen
twee saAmgevoegde dingen ; inzonderb. tusschen gemetseldesteenen:Gesnedene voegen.
De voegen uitbikken ; fig. gepastheid Dat
heejt geene voeg , dat past of betaamt niet.
Ire dier of deter voege , op die of deze wijze
detje.
In zulker voege. In voege dat, zoo dat, op
Voeden,b. w, van inwendig levensonderhoud
eerie zoodanige wijze dat. —e, y r. (mrv. .n,)
vuorzien: Hij voedt en kleedt vele armen ;
voeg. —elijk (-er, .st,) by. en bw. gevoeonderhouden of aankweeken: Zijne droefgelijk gepast, voegzaarn : Dat is niet voegeiteid voeden. Zijn' geest voeden. .Haat
lijk voor een' man van uwe geboorte. —evoeden. hoop voeden. Spew. Eene slang in
lijkheid, y r. —en, b. w. underling
stjn, boezem voeden , een' verrader weldoen.
verbinden: Aaneen of Aan elkander voegen,
itc, door toediening van spijs verzorgen :
samen verbinden. Voeg ((doe) er nog een
Men mod hem voeden als een Lind. o.

Nv, met41,, voedsel geven, den Monger

paar gulden bij. fk zal 6ij het geregde
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Voeg
&as burin:irking voegen. *-, de voegen van
metselwerk toestrijken : Is de tnuur al gewoegd? *-(zich), w. w. als : Zich bij iemand
voegen , zich in iemands gezelschap begeven ;
ook: iemands partij kiezen; Zich naar iemand
diets voegen, schikken. *-4 o. w. met ft,
passen, betamen, voegzaam wezen: Zulk eene
needing voegt u niet. Wet roegen-, welvoegelijk zijn.
te pas komen ; vlijen. dienen :
Dat huis roegtu niet.
o. werktuig,
met hetwelk de metselaar de voegen maakt.
—ing, yr. o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van voeg. —middel, o. middel
ter samenvoeging of verhinding. -- gel, o.
(des
hetgene ter samenvoeging
—woord o. een zoogenoemd rededeel,
hetwelk volzirmen, deelen van volzmnen en
enkele woorden samen verbindt : En, hoewel,
schoon, dervijtzijn voegwoorden. Sommige
spraakkunstenaren verdeelen de voegwoorden in twee hoofdsoorten , die zij neven:chikkende en onderschikkende noemen.
—zaam 9 (-zamer, -st,) bv. en bw. gepast,
welvoegelijk , hehoorlijk , geschikt: Eene
voegzame kleeding. By de eerste voegzame
gelegenheid. —zaaxnheid, yr.
Voelbaar, (-der, -st,) b y . dat gevoeld kan
worden. —draad , m. aan den kop der
insecten en wormers soort van draad; welke
voor een werktuig des gevoels worth gehouden. —en , o, w. met IL, door rniddel van
de zenuwen gewaar worden: Nies , mat
teeft,.voelt,. heett vatbaarheid voor zinnehjke
indrukken. Sprw. Wie niet hooren tail,
moet voelen, wie niet op het woord gehoorzamen wit, moet door onaangename gewaarwordingen daartoe genoodzaakt worden.
tasten : Ilij voelde naar zijne beurs, aan de
kagchel. *-, b. w. ontwaren, gewaar worden:
Waar voelt ge pi j a? Ik voettlet 41-weet Thugs
tnijn gezigt kopen ; fig. in wendig levendig
gewaar worden. Ik voel, dot gij gelijk
hebt. B ij voelt de schontheid van het
gedicht niet, schoon men in dezen zin veelal
gevoelen bezigt. *-, met bet aanraken der
vingertoppen zich voorstellingcn verschalEin :
Fen zieke den pots roelen ; fig. lemand den
pots of aan den land voelen iemand onderzoeken of uitvorschen , op de proef stellen.
Nzich) , w. w. door het in- en uitwendige
gevoel aan zich waarnernen : Ik voel mij niet
wed, zie Gevoelen. —er, m. (des -s,
mrv. -s,) die voelt; voeldraad , voelhoren,
voelspriet. —hoorn —horen re.
horenachtig en geleed werktuig aan den kop
van onderscheidene insecten, dat voor een
werktmig des gevoels doorgaat. —ing , vr.
—spriet, m. voelhoren.
voer, o. (des -s, mrv. -en,) wagenvraclit,
inzonderh. wanneer zij hoog opgevlijd . is:
Een voer hooi. *-, verl. tijd van varen.
Vo6r, o. (des -s,) voeder ; voering,

veer
vr. voeder of var voor dieren, iiszonderis.
paarden en rundVee. bassi, yr. baai voor
voering.
Voerder,g m. (des -s, mrv. -s,) die voert.
—en , b. w. met rij- of voertuig of op elks'
andere wijze van" de eene plaats naar deandere brengen Deze goederen moeten perstoomboot ofper as naar gevoerd worden.
Waren uit het land voeren. De wind voert
het stof in de hoogte. Eij weed naar de
gevangenis, geeoerd, gctiraeht. Prizt roert
herwaart.t? Ben leger op de slágtbank
voeren. *-, !eider), sturen, besturen: Et%
schip voeren. voortzet ten brengen :
mijn tot onder het bolwerk voeren. *-,.‘
dragen, heblrn , houden Welken naam .of
titetvoert hij? Hij voert een'' rooden .leessiv
in een groen veld. HO voert den de-get:, de
pen en het penseel; Oorlog voeren. Het
woordroeren, in eene vergaderingspreken.
Bet hoogste woord 'voeren , _het meeste te
zeggen bebben. Het bewind voeren. De vliq
voeren. Taal voeren; spreken. Welke vale
tan! voert dat wijf ! hmandiets te gemoet
voeren , toevoegen. Eene rede vomit ,
houden. Het schip voert zestig stukken. Een
proces voeren ; fig Een' grooten slant
voeren. Lets in het schild voeren

Sehiltd.
VoAren,. b. w. van binnen opvutlen of
bekleeden , van voering voorzien: De mouwen
moeten niet gevoged worden. van voeder
verzorgen, zie Voederen. —ing , yr.
(mrv. -en,) voer van ecu kleed.
Voering, y r. het voeren.
Voeringstof, y r. stof voor voering,
Voerkatoen, o. katoen voor voering.
—taken , o. laken voor voering.
Voerlieden m. mill. van voerman.
Voerlinnen 9 o. linnen your voering.
Voerloom, rn. en o. kosten van vervoer.
loon'voor het voeren of vervoeren, vracht :
Hoe veel is het voerlOon ? -Widen , -luf,
zie Voerlieden. —man, m. (mrv.
-lieden. -tuiden, -lui,) die het trekvee voor
een rijtuig bestuurt : De voerman viel in
slaap. Sprw. Een oud voerman hoort nog
gaarne het klappen van de zweep, het gents
ons in jeugdigen Ieeftijd verrnaakte , is ons in
den otiderdom niet onversehillig. die
goederen van de eene plaats naar de andere
rijdt; verhuurder van rijtnigen ; in de sterrek .
eel). sterrebeeld achter den grooten beer,
beerewachter, Routes. -mansdoekter,
yr. —manshoed m. —m.ansjas

m. --manskiel, m. —manskleeding, y r. -manskneeht, tn. -manslaars y r. —man.smantel. m.
—manspaard o. --mansrijtuig,
o. —mansstal 9 m. -ma,nswagen
—mans.weduw yr. —manszoon,
matiszweop, yr.-ster s_
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(mrv. Us.) —twig, 0. rijtuig. —vveg
m. rijweg. —wezen o. al wat het vervoeren per as betreft.
lir o g rur ijn 9 m. voederwijn.
Voet , m. (des -s, mrv. -en,) bij menschen en
dieren een van de leden, waarop zij staan en
waarmede zij zich kunnen voortbewegen ,
been : Alensehen en vogelen hebben twee
voeten. bet onderste gedeelte van het
been , dat zich beneden den enkel bevindt:
Een kleine voet. Op zijne voeten staan.
Demand op den voet treden. Met voeten of
Onder de voeten treden, Te voet gaan,
Yoeteren. Wel te voet (een goed voetganger)
zijn. Slecht te voet zijn,een slecht voetgang..
er zijn. Ztjt ge te voet near Arnhem geweest ?
re voet dienen , hij de infanterie dienen.
Soldaten te voet. Duizr nd man le voet
d. voetvolk. Voet voor voet, den eenen
voet voor of na den anderen. lemand een'
voet onder het gat geven , gemeen , hem
voor zijn achterste schoppen ; fig. hem wegagen lemand den voet op den nek zetten ,
hem geweldig drukken en knellen , hem met
hardheid behandelen. Onder iemands voeten
zijn , in zijne magt zijn. Under de voeten of
de voet werpen , nederwerpen ; fig. vernielen.
Onder de voet liggen op den grond liggen ;
fig. overhoop liggen , in wanorde zijn. Met
den voet schoppen, verachtelijk van zich
werpen. Voet aan land zetten, nit een schi p
aan land gaan. Den vasten grond onder de
voeten hebben , op het vaste land zijn. Voet
bij stuk houden, bij zijn onderwerp blijven ,
volhouden. Voet houden in het dansen ,
maat houden. Under de voet halen , nederwerpen ; in wanorde brengen. Iemand voeten
viaken , hem heenen maken , hem doers
voortspoden. Iemand den voet dwars zetten , hem in zijn voornemen weerstreven , hem
dwarsboomen, lemand den voet ligten , hem
een' nadeeligen trek spelen. Iemand op den
voet (teen) trappen ; fig. hem beleedigen.
lemand te reel voet of voets geven , hem te
wee! vrijheid laten. Iemand de voeten vegen ,
hem vleijen ; zie ook Wegen. lemand de
voeten spoelen hem in zee werpen. Hij gnat
reeds met den eenen voet in het gra, , hij is
nabij zijn einde. Geen' vnet buiten de deur
zetten , volstrekt niet uitgaan. lemand op
vrije voeten stellen, hem in vrijheid stellen.
De voeten onder iemands tafel sicken,
iemands brood eten of in iemands dienst zijn.
Vanden en voeten zijn mij gebonden , ik lig
onder een zwaar verband , ik kan niets doer,
niets uitvoeren. ZIA met handen en voeten
verweren, zich met alle magt vermeren.
lets aan iemands voeten leggen , hem nederig aanbieden. /Ian iemands voeten vallen,
Iemand te voet vallen , nit eerhied voor hem
nedervallen of nederknielen. Van ha hoofd
tot de voeten , van top tot teen , van boven

j

1roet
tot onderen. Van voet tot voet yan, schrede
tot schrede. Een' Witten' voet bij.iemand
hebben. Op een' goeden voet bij iemand
staan , hij hem in een goed blaadje staan ,
zeer gezien bij iemand zijn. Vast op zijne
voeten staan , niet waggelen. Op zijne voeten
zetten , van vastheid voorzien. Op staande
voet ,aafistonds, onmiddellijk dadelijk, zonder vertragen. *-, de grondslag van elk ander
ding : De voet van eene tafel , van een' berg,
van den mast ; fig. Op den ouden voet, in
den ouden staat. Op lien voet , op . die
wijee. Dat staat op voeten , dat is goed
gedaan , gezegd , gedacht, gesteld. Bet zal
vele voeten in de aarde hebben , er zal vele
moeite aan vastzijn. Een lever op den voet
van oorlog brengen , het tot den oorlog tocrusten. zekere (bij ons verouderde) lengtemaat , die in duimen verdeeld is , in Welke
beteekenis bet woord na een bop. telwoord
veelal onveranderd hlijft: Eene plank van zestien voet. 4f-, in de dichtk. twee of meer
onderling verbondene lettergrepen : Die regel
heeft een' voet te veel. —angel m. ijzer ,
met vier punters , dat hoe ook geworpen ,
altijd eene punt naar boven heeft en daar,,
waar men voor dieren vreest , woo dt neergelegd: Bier liggen voetangels en otterstappen.
—bad , o. bet Baden der voeten : Hen voetbad nemen. water, in hetwelk men de
voeten baadt ; vaatje of kuipje , waarin men
de voeten baad t. —bank, yr. bank, waarop
men de voeten zet, —bekken o. hekken , waarin men de voeten wascht. —be-.
lileeding , yr. kousen , sokken , schoeiset. —bode , rn. bode te voet. —boel 9
vr. —boog, m. boog , die met den voet
wordt gespannen. boogsehutter, m.
—boon , yr. soort van laagstammige boon,
elders stamboon , geheeten. —delisel o.
hetgene tot bedekking der voeten dient.
—dwell, y r. dweil ter afveging der voe.
ten. —eerder, m. (des -s, mrv. -s,)
—eerster yr. -s,) die voeteert.
—eling, en. voet eener kous , loch weinig
in gebruik. —eloos , b y. zonder voeten.
—eneinde o. dat einde van een bed,
waar de voeten liggen, tegenstell. van hoofdeneinde. — èren o. w. met H., wanneer
de voortduring,en met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt , te voet gaan :
Zult gij voeteren ? —euvel, o, voetjicht,
podagra , pootje. —Ilesch , y r. eene
tinnen enz. flesch, die men ter verwarming
der voeten met beet water volt: De voettles•
schen verdienen de voorkeur boven de voetsloven. —ganger m. (des -s, mrv. -s.)
--gangster, y r. (mrv. -s.) —ijzer o.
voetboei ; voetangel. —je 9 o. (des -s, mrv.
-s,) verkleinw. van voet ; fig. Voetje voor
voetje, zeer langzaam. -.RCM , yr. voet..
---jongen m. loopjougen.
euvel.
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onder de voeten; kleed ter bedekking der voeten.-Ilineeht,m. soldaat te voet.-kuipie,
0. kuipje , waarin men de voeten baadt of
wascht. —lots, m. kus , dien men iemand
op de voeten geeft; inzonderbeid als eerbewijs
aan den pans. - kussen o. kussen, waarop
men de voeten legt. - lieht,o.ineen' schouwburg, zeker Edit aan de voeten. - looper,
m. lakei. —mast, y r. maat voor de
voeten. Mat , Yr. mat voor de voeten,
inzonderb. aan de deur : 1 emand op de voetmat (aan de deur) laten staan, —pad ,
pad voor voetgangers. —plant, yr. weinig
of niet meer in gebruik voetzool of onderste gedeelte van den voet. —punt , o.
tegenstelling van kruinpunt. - —reis yr.
reis , die men te voet glee. —sehabel,
vv. voetbank , zie Sehabel. —slet yr.
voetdweil , voetwisch. —spoor, 0. spoor
van den voet ; fig. 1emands voetspoor (voorbeeld) volgen. - stal, m voetstuk. -slap,
m. stap, tred ; fig. In iemands voetstappen
treden zijn voorheeld vo l gen. —stoof.
yr. stoofter verwarming der voeten. -stools,
bw. bij den lioop,ongeteld,ongewogen ofongemeten: V oetstoots voloopen. —strand,
o. strand. —strik m. strik, waarin zich
een dier met de voeten verwart. —stuk.,
0. onderstuk , pedestal. —val m. bet
nedervallen cens smeekenden aan iemands
voeten : Ztj deed vow, den koning een' voetval en verwierf genade voor Naar' man.
—veeg, m. voetdweil voetwisch ; fig.
remands voetveeg zijn, d. als een slaaf de
verachtelijkste diensten aan iemand bewijzen.
—veger, m. die iernands voeten veegf
fig. gatlikker, yleijer. —yolk, o. krijgsvolk
te voet , infanterie. weg rn. tegenstell.
van rijweg, voetpad - werk, o. voetdeksel;
fig. gemeenz. voeten. -wise'', yr. voetdweil.
—zak, m. een met bout gevarde zak ter
verwarming der voeten,-zoelier,m.een met
buskruid gevuld papier,, dat, aangestoken en
naar de voeten gesrneten,met een'slag loshrst.
—zand, o. zand op een voet pad , enz. ;
fig. In 't voetzand praken , bet onderspit
delven ; sneuvelen. zool, yr. benedenste
vlaktevare den voet ; zool die onder den voet
wordt gebonden.
-Vogel m. (des s. mrv. .5, -en,) naam eener
klasse van ,lieren welke rood warm bloed
hebben , door longen ademen , hunne jongen
nit eijeren broeden , met een' snavel en twee
voeten voorzien,met ve g ren hedekt zijn,en zich
door middel hunner vlengels door de lucht
voortbewegen , zij mogen in het wild Leven of
als tamme huisdieren voorkomen: Vogels
vangen , strikken , schieten. Sprw. Beter e'en
vogel in de hand, dan twee , die er vliegen ,
een ding , dat men beeft , is beter , dan twee,
die men verwacht ; fig. Vogelen van eener-

'loge
lei vedren , lieden van het zelfde slag. Hij is
een wakkere vogel, bij is een wakkere Bast.
Zij is een looze vogel zij is geslepen. De
vogel is gevlogen , zie Vliegen. Ik zal
dien Vogel anders leeren zingen , ik zal hem
wel te refit zetten. * , bij jagers , Bend : Een
halve vogel, erne Bend van de kleinste
soort. *-, beeld van een' vogel : Naar den
vogel sehieten d. am een' prijs naar een'
houten vogel sehieten, zie ook Papegaai.
—aar m (des -s, mrv. -s,) vogelvanger ;
vogelkooper. —bakje o. etensbakje voor
een' of meer vogels in eene kooi. —bek
m. bek van cen' vogel. —bes yr. sortie.

—beschrijver, m. —besehrijving,vr.—besseboom,m.—boek,
a. bock , dat over de vogelen handelt.
—darm, m. —dief, m. die vogels
steelt. —drek m. —ei 0. — en , o.
w. met H., vogels tracbten te vangen: Wij
gain morgen vogelen. aura yr. lokfluit waarmee het geluid van vogels wordt
nagebootst. —gekweel, o. —ge-

schreestw 0. - gezang , oa - alas,

o.watergla, ann of in eerie vogelkooi. - grijp,
m. grijrogel, condor. m. —handel, rn. handel in vogels.—bandelaar,
m.--houder, m. vogelkooper.
o. winkel , waar men gevogelte verkoopt ;
vogelvlugt. —jagt yr. keel , vr.
—kers, sr. Wilde kers. —kerseboom,
m. —klaauw ,m.•—knip m. knip ,
waarin men vogels vangt, —kooi sr.

—kooper ,m. —kop in, —kouw,9
y r. vogelkooi. —kruid, o. muur, hoenderbeet. sr. —lijm , yr. en o.
lijm , gemeenlijk nit de bessen van bet mistelboompje bereid,om de lijrnroeden daarmee
te bestrij ken. —mand, yr. luchtige mand
ter verzending van vogelen. —markt ,
yr. —melk , yr. veldajuin. —mest,
— mist, in. vogeldrek a is mist. —neb
yr. —nest, o. nest van cen' vogel : een
gewas , Wilde peen , kroontjeskruid. —net,
o. net om vogels te vangen. —oog o.
—pout, m. —roede sr. lijmroede.
—roer, o. eendenroer. —sehieten
o. het schieten van vogels; bet sehieten naar
den vogel. —sehrik, rn. vogelversehikker.
— slag, m. slag van een' vogel. -staart,
m. —stang yr. stok van een' vogelaar.
steen m. versteende vogel of gedeelte
daarvan. —stem, yr. —strik m. strik,
waarin men vogels , b. v. lijsters , vangt.
—stront, m. vogeldrek. —struis m.
struisvogel. —tje o. (des -s, rimy. -s,)
verkleinw. van vogel. Sprw. Elk vogeltie zingt
zoo als het gebekt is , elk spreekt naar zijne
denkwijze. —tjeszaad, o. vogelzaad.
—tong , yr. —vangen, o. vamp.
er m. —vangst , sr. —veer sr.
—versehriklker m. zekere pop in
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keeseboomen , enz, elders schieuw (schuw?)
geheeten . ter verschrikking van vogels ; fig.
zeer leelijk mensch, —vlugt, vr. zie

—voeder s —voer o.
—voet m. voet van een' vogel; eene plant,
ornithopus...vrij , by, even als een vogel
in de lucht aan allerlei beleedigingen blootgesteld , zelfs aan strafleloozen moord, enkel
in : Iemand vogelvrij verklaren, d. !tern
derwijze barmen, dat ieder hem kan vangen
en dooden , welke daartoe lust en gelegenheid
heeft. —wigehelaar, m. bij de ouden,
iemand, wiens taak bet was, op de vhigt,
bet gezang en het eten der gewijde vogelsacht
teslaan , om daarnit de toekomst te voorspellen. —wigchelarij, yr. —wigcheling, vr. o. verkoopster van
gevogelte. —zaad, o. zaad voor vogels;
inzonderh. kanariezaad. —zang, m.
Vokaal, by. van muziek, met de stern uitvoerd • Vokale en instrumentale muziek.
ffe•
*-, yr. (aim -alen,) klinkletter, klinker,
zelfklinker; fig. lid eener vergadering dat
op alles den meesten invloed heeft : Eene
volaal in den read zijn.
Vol, (-ler, -st,) b y. en bw. zoo veel van iets
inhoudende, a Is bet bevat ten kan of de ruimte
toelaat : Eene voile maat , fteseh. Eene voile
tnaag ; van hier: Sprw. Een voile maag
deert niet graag. Schenk de gla:en niet zoo
vol. De votste glazen zijn Item de lie fste.
Den mond vol Heinen. Het hoofd vol hebben,
allerlei gedachten, plannen, enz. daarin
hebben. Voile zeilen , waarin de wind zoodanig waait , dat ze van den mast afstaan.
Wordt datgene aangevoerd, waarmede
jets gevuld is, dan geschiedt zulks door
rniddel van a.) den 2. nv. a Zij zijn vol
zoeten wiens,a b.) het voorz. van: a Een
vat, vol van drabbig druivenat, D e.) den
4. nv. cc Zij zijn vol zoeten wifie.)) Behalve
in de hooge wclsprekendheid wordt tegenwoordig de laatste worm schier nitsluitend
gebezigd ; fig. Vol van iets zijn , want-leer
alle gewaarwordingen , alle vermogens van
den geest zich met iets onledig !louden. flij
is vol van die gebeurtenis. I k ken mijn
gevoel niet uitdrukken ,ntijn hart is le vol.
Roar getnoed is vol, zij is hoogst bedroefd.
Sprw. Wear het hart vol van is, loopt de
mond van over, daar spreekt men gedurig
van. Iemand de meat vol meten ; fig hem
meer geven, dan waartoe men verpligt is.
Elk heett er den mond vol van, spreekt er
over. Met den awed vol lenders zitten, niets
weten te zeggen.*-. in alle deelen de Minorlijke maat of het vereisebte getal hebbende,
volkomen , geheel : Bet voile gewigt hebben.
De li-ten zijn nog niet vol. In de voile
rergadering. In den vollen rand. Voile
.tien dagen honderd gulden. Eerie voile
week, Eene voile el. Voile (onbepaalde)

Vold
magi, Voile betaling, zonder korting. roils
(geheele) ajtaat. Op den vollen middag.
Op de voile stPaat. Zij hear voile
verstand , hare voile kennis, In vollen of Nei
een' vollen ren ; fig. (emend den rollen loom
green, hem zijn' wil laten; gerneenz. Men
ziet hem niet voor vol aan, niet als iemand,
welke alle vereischten bezit. Ten voile,
volkomen, geheel. ruirn van iets voorzien :
Een voile boezem. Len vol (hol) gez.igt. De
voile macn, wanneer de naar ons toegekeerde
zijde geheel door de zot) verlicht is,tegenstell.
van meuwernaan. Sprw. H is zoo rol gekheld ,als een ei vol zelfstandige
naamwoorden voor betgene , waarmede iets
gevuld is, ter voorstelling als ware het van
zekere maat, in welk geval de hoofdtoon op
het voorgaande substantief komt, stellen
sommigen beide woorden same') en schrijven:
Artnvol, handvol, karvol enz, en in het
meerv. armvollen , handvollen karvollen.
Dit is strijdig met het doorgaande gebruik.
Men zal wel doen , met den Dichter STARING
Isar-vol, karren-vol arm-vol, armett-vol ,
enz. te hezigen. Met werkwoorden samengesteld , beteekent het eene voleindiging of
voltooijing en wordt in de vervoeging als een
onscheidbaar voorzetsel behandeld:a voldoe,
voldeed , voldean. — g arde, yr. aarde,
waarvan zich de vollers bedienen. —bloed,
m. en yr. persoon of diet. van het echte ras.
—bloedig, (-er, -st,) by. meer blond
afscheidend eu bezittend, clan voor het Leven
en de gezondheid noodig is: Hij is te
bloedig. —bloedigheid, yr. —bouwen, b. w. (een gehouw) voltooijen : Is uw
huis reeds volbouwd. —bracht, verl. tijd
en ' ell. dw. van volbrengen. —brengen,
onreg. h. w. ten elude brengen Eene reis
volbrengen. Zij a' kertijd volbrengen.

—brenger, m. —brenging, yr.
—brengster, Yr. —daan, verl. dw.
van voldoen. —deed. verl. CO van voldoen.
—der. enz , sic Wolter, enz.
ongel, b. w. al dingende naar wensch
dues afloopen : Eene pkitzaak voldia,gen ;
fig.voldoende stayer): Het is nog niet voldongen. Het pleit is voldongen. —dingend,
(-er. -st,) by. en bw. toereikend, voldoend.
—doen, onreg. h. w. afdoen betalen :
IleeJt :11 die schuld roldaan ? Hij roil ons
morgen de rekening voldoen. Eene rekening roldoen , voldaun leekenen , d. er
onder zetten, dat bet verschuldigde voldaan
of betaaA is. bevredigen, genoegen geven:
Vold -et u die knecht, dat bock ? Zip gij
orer uw' knecht, over zijn werk roldaan?
5-, 0„ w. met El., beantwoorden Voldoe aan
uwe belofte. Het week voldeed noel aan de
verwachting. *-. zich zoo gedragen, als men
verfangt toereikend zijn : Die meld voldoet
in (ale opzigten. Hij zal u daarop voldoen,
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gehoorzaam gedwce : Een volpaam iongetr het verlangde antwoorden. Bet sal
ling. —zaamheid, yr. -- ziek, (-er,
daartoe niet roldoen. Voldoet u die tabak?
-st,) by. tot volgzuelit overbellende of daar—doenbaar b y . dat vo!daan lean
door gedreven: De volgziele hoop. — ziekworden ; voldoenlijk. doend, (-er, -st.,)
te,—zucht, yr. zuclit tot nay olging.
by. en bw, toereikend : Voldoende mid& len.
*-, bevredigend. aan jell-mods ensciten be- Volhandig, (-er, -st.) by. enkel in : Bet
volhandig hebben , de handen vol werk
antwoorchind lltj gaf een voldoend
bebben %eel te doen liebben. —handigantwoord. *-, verpligtend , %Tiendelijk.
held, vr. drnkte. —harden, O. W. met
—doendheid yr. —doener, in.
H., voistandig blijYen, voortgaan: In het
—doening, Yr. bet voldoen; tevredengoede of het kwade vol harden. Bij zi.jne
stelling ran een' beleedigde: Hij tilde mij
meening volharden , er nict van afwiiken.
Beene voldoening (satisfactie) seven. bij
—harder, m. (des -s, nirr. -s.) —barGodgel. genoegdoening aan de goddclijke
ding, % r. —hardster, yr. (nary. -s.)
geregtiglieid, boating. doenlijk , (-er,
— held, yr. bet vol zijn: De volheid des
-st.) bv. die te voldoen is. — d oenster
tzyds, d. (volgens den bijbel) de ,
y r. (nary' . -s.) —dung, verl. tijd van vol.
maarop de Messias gerekend merd te moeten
dingen. —dongen, vet I. dw. van voidingerschipen. ijverig, (-er, -st.) b y . en
en. —dragen, angel. b. w. van eerie
bw. blizonder ijverig. —jaard,—jarig,
swangerc , den vereischten tijd dragen , bijna
by. meerderjarig. —Jarigheid,%r.
.enkel in het %cut dw.: Bet kind was nist
v.oldragen. —duren, b. w. ten eiude toe Volk, o. (des -s,) eerie meni 8 te menselten bij
elhander , lieden , b. v. werk lieden , dienst,
uithouden, —during, y r. —
boden, krijgslieden, de martsellap aan board
b. w. geheel ten eitide brengen: Een werk
van een s(l)ip: De inetselaar heeft yeen yolk
einder, m. (des -s, ntry.
voleinden.
genoeg. De boy r Vet het vo' k van het land
• s.) —eindigen, b. w. voleinden.
roepen. Dat is good voor het Yolk in de
—einding, y r. het
kertkerr.
Li9 t er reel yolk in die vesting?
voleinden Bij de voleinding van den oorBij beral h t Yolk, de zeilen op le halen.
-s.)
log. —eindster,9 y r.
Was er reel yolk in de Leek ? in den sehouwVolen, eta., zie Veulen, cnz.
burg ? Er was reel volk op de been. -,
Volgdienaar, m. Iakei.
gasten , hoewel de uitd, niet zeer
Volgeestig, (-er, -st ) by. waarin veal geest
edel is, en daarom wider bescliaaide lieden
is; veel vest bezittende sebrander, vernutveelal door menschen of yasten yervarigen
tig , geestrijk, seberpzionig.
worth: N iJ krifgen van nvond yolk.
Volgeling, m. en y r. (des -s, -en,)
mensehen in bet a!gemeen , doch met zekere
die iernands lessen, voorbeeld, ens. volgt.
minaeliting 8epaard : Laat u loch met sulk
—en, h. w. navolgen opyolp,.en : lemands
Yolk niet in. Slecht volt(. Gemeen yolk. *-,
rand, lessen , voorbeeld volyen ; km
de bevolking eener plaats: Bet yolk kwam op
eigen hoofd volgen, raar (men begrippen
de been. de rnindere burgerstand, eenigsbandelen. De nitspra(k ran zijn yewelen
zins met het bijdenkbeeld van onbpsebaaldvolgen. Zijne zinnekke lusters volgen , die
held: Poor het yolk schrijven.Er heersehtveel
gehoorzarnert. *-, o. w. met Z , in orde of tijd
bijgeloof onder het volk.*-,(mry. -en, -eren,)
na iemand ofiets korner) of gesebieden lie
cane vereeniging van velen tot cenheid door
knecht volgt beer. lemund op den voet
taal en zeden (in den oorsprong ook door
volken. De nacht volgt op den tag. Na
afkomst), of eene door gelijke taal en zeden
regen volyt zonneschijn. lets laten tolgen,
tot een' moreelen persoon cerbondene menafgevert. De koopman wil de waren niet
schendrom , italic : Bet Grieksche yolk. Alle
sonder geld latest volgen ; fig voortvioeijen:
volken der aarde. de gezamelijke leden
Daaruit tol,set. De brief lnidt, als volgt.
van een' grooteren of kleineren staat : Het
—end, by. later, tat naderband komt :
I%ederlandsche y olk. Bet Fransche Yolk.
Deze en de volgende week. filet volsende
(laze worst wordt van zijn yolk bemind.
deel sal de on:brekende platen beratten.
Gods yolk , de Joden (onder bet 0. T.). *-,
—ens, voorz. Haar, overeet.komstig: Volfetal van andere le%eride wezens: a De
gens mijn oordetl. Volyens uwe preening.
konijnen zijn ern mayteloos Yolk. —en—er, in. (des -e, rimy. -s.) —reeks, vr.reeks van op elkander volgende persona) of
zaken: Eene volyreeks van koningen, van

rampen.

Volgroeijen, o. w. met Z., zijn' vollen
groci bereiken , schier enkel rn het verb dw.:
T'o lgroeid zijn.

Volgzaam, (-zamer, -st,)

genegen ow

te folgen , inzonderh, ors te gehoorzurnen

kunde, yr. kennis van den blirgerlijkeu
en zedelijken toestand der volken: De berordering van land- en volkenkunde ,

vary

'andel ' ell volken.—enregt o regten
yerplintingen der volken omtrent elkander.
—houder, m. in zeesteden , iemand die
afgedankt scheepsvolk herbergt en daaruit
sows voor de schepen werft. —Hut, biz
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-swapening, yr, -awl', m.
-weinig gebruik. of verouderd, nuttig voor het I
-swoede y r. -szaak yr.
yolk.
Volkom , y r. volkuip , voltobbe. —ko- Volkuip y r. kuip van den voller.
men , (-er, -st,) by. van alle noodige Volkvverver, rn. iemand die y olk voor de
schepen aartwerft.
bestanddeelen en gevorderde hoedanigheden
voorzien , volmaakt : Fen rolkomen werk. "-, Volledig, -st, ) by. en bw. dat al zijne
leden of bestanddeelen heeft Ben ;volledig
bw. ten voile, geheel en al: Ik ben volkomen
verslag van het gebearde. Lets volledig
tevreden. Zij had volkonien —komededeelen. —ledigheid y r. —leemenheid, vr. —komenlijk bw.
ren , b. w. ten voile leeren Zijn ambac ht
4Volltplanter, m. persoon, die zich in
volleeren. In sets volleerd zijn. —len,
Gene ouhebouwde en onbewoondestreek nederw. in de volkom treden : Die dekens
zet en de stichter eerier voikplanting (colonic,
moeten gevold worden. —ler,, m. (des -s,
wordt. —planting, yr. (mrv. -err,) de
mrv. -s,) die dekens , enz. volt. —lerij
plants of streek , waar zich een of meer
vr, (mrv. • en,) bet vollen ; volmolen. -lersvolkplanters gevestigd hebben ; buitenlandaarde, yr. volaarde. -lerskaarde
sche bezitting van een' staat , werwaarts hij
vr. -lerskneeht tn. -lerskuip
bewoners en landontginners gezonden heeft ,
y r. -lerstuolen m. -lerswerk
-colonie. —rijk (wer. -st,) by. rijk in beo. --ierszeep , yr. -lijvig, (-er, -st,)
woners goed bevolkt : Een seer volkrijk
by. zwaarlijvig, ._-lijvigheid, yr.
'land. —rijkheid , yr. —sbedrog,o.
—maakt, (-er, -st,) b y . vrij van alle
bedrog omtre pit het yolk gepleegd. —shegebreken : God alleen is volmaakt ; fig.
grip , 0. begrip des yolks. —sbesehoude volmaaktheid naderende, voortreffelijk
wing , yr. —sbestuur, o. bestuur
uitstekend.*-. bw. volkomen:Zij is volmaakt
des yolks , democratic. —sbeweging
wel. Zie Verleden. maaktelijk,
y r. -sbijgeloof,, o. -sblad, o. bind
bw. --maaktheid vr. (mrv. -heden.)
voor het voik. -sboek s o. -schuit ,
, yr. voile magt , om lets in den
vr. schuit voor passagiers tegenslell. van
naain van eon' ander' to verrig ten: RV
pakschnit.. —sdeun, in. —sdiehter,
heeft zijn' broeder daartoe volmagt
m. dichter voor het yolk. —sdragt , Yr.
gegeven.*--, het schriftelijke bewijs van zulk
4ragt of k !ceding van of voor het yolk.
eene magt : Heeft hij zijne volmagt bij
-adroit', fn. -sdwaling , yr.
rich ? weleer, gevolmagtigde. -magt-sdwang m. -sgebruik o.
hebber, m. (des -s, rare. - S,) gevolmag-sgeest, m-- sgeloof, o. -sgeluk, o. -sgerueitt,o. -sgewoonte y r. -sgezang, 0. -sgunst yr.
-shaat , m. -shoop, m. -sinAvloed, -sklasse vr. skleeding , vr. -sleeraar, tn. -sleider,
m. volkswenner. -sliedi o. -sliefde,
yr. -smagt yr. -smeening , yr.
vr. -smeetkunde vr. -smenig, y r. - smenner, rn. die het yolk
leidt tot allerlei daden democraat,

-sn&aaan , tn. -snatuurkunde ,
y r. --snot, o. -sonlusten , m.
-sontevredeniteid , vr. -soploop, m. -soproeping vr. - opsoverleveriog yr.
,stand
y r. spartij vr. -spraatje 9 O.
-sredenaar rn -sregering ,
yr. volksbestuur. -sregt o. volkenre8t
regt van een yolk. -sseheikunde yr.
—ssehool yr. de la ;ere school. sschrift , o. -sspel o. -ssprookje, o. -sstem, yr,statil, y r. --Miran,
stoon. -strots g m.
-strouw, vr. -sverdrukker m.
—sverdrukking, yr. -svergademing, yr. -sverhuizing, yr. -svermaak o. svertegenwoordizero m.-svertegenwoordiging,
-avijand m, -svriend m.

tigde, —magtIgen , b. w. van eene
volmagt voorzien : Hij heeft mij daartoe
gevolmagtigd, —maken , b. w. voltooijen voleindigen ; fig. van alle gebrek bevrijden , zie ook Volmaakt. -making,
Yr. -niolen M. vollersrnolen. ---mole,naar, m. voller. -mondig, (-er,
-st,) by . fig. rondborstig, met eene volkomene
, bw. overvloedig , in
toestemming.
mime mate : Zij hebben van alles volop , d,
meer dan genoeg. --preen verl. tijd
van volprrizen. prezen, vent. dw. van
vo!prijzen. —prijzen, (Rigel. b. w. ten
voile vrijzen , waardiglijk prijzen : Een
nooit volpresen heldenmoed. —sehoon
(-er, -st,) by. in eerie hooge mate schoon :
Volschoonste aller maagden. —slagen ,
(-or, -st,) by. en bw. geheel volledig , ten
voile Fen volslagen ultra Eene rolslagene
uitrusting. De vent is volslagen gek.
—staan, onreg. o. w. met H., voldoen
Gij kunt daarmede niet volstaan. Het
volstaat , dat gij een' ander' in uwe plaats
zendt. Dat kan volstaan , is toereikend.

—standig (-er, -st.) by. en bw. stand
vastig : Volstandig blijven , volharden.
standiglaeid, yr. —standiglijk,
bw. ---stond , veil. tijd van volstaan.
(-ergbv, en bw.
-strekt
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onbeperk t : Eene volstrekte magi.
0-, stelliU : Volstrekte bevelen. rolerekt
niet , in ;t. geheel Met. 1 ndien ge volstrekt
yaan wilt, ga ! —strektetijk bw.
—strektheid , yr. —Using, by. het
voile getal hebbende : We zijn nog niet volitillig„ Voltallig waken. —tailigheid
, yr. volheiti Ontwijkt die stikkende volte. —tiegen ongel. b. w. tot
volkomenheid brengen , doe!' enkel in den
verl. tijd, ik voltoog , en het verl. dw. voltogen , gebruikelijk. —tobbe, vr. volkuip.
-togen, yeti. dw. van voltiegen. -toog,
yeti. tijd van voltiegen. tooijen , b. w.
geheel afmaken of alvverken : Het yebouw is
voltooid, --tooijer , fla . (des -s, Inn% -s.)
—tooijing, yr. —tooister,, yr. (mrv.
-s.) —trekker, ongel. b. w. zijn beslag
doen krijgen : Een huwelijk voltrekken.
—trekking, vr —trok verl. tijd
van voltrekken, —trokken verl. dw.
van voltrekken. —vaa,rdig, (-er, -st.) by.
en bw. geheel vaardig. —vaardigheid,
yr. —voerder, in. (des -s, mrv. -s.)
—voeren, b. w. volbrengen , ten
Een' last volvoeuitvuer brengen
ren„ —voering yr. —voerster yr. (wr y. -s.) —wassen , by. die
zijn' vollen wasdom heeft bereikt : Len volwassen meisje. Volwassen planten.
tig , by. dot het voile gewigt heeft Voltvigtige dukaten ; fig. van zeer hoog gewigt of
belang: Len voltvigtig besluit. —zin
111. zitt , zie Zin.
Pond, verl. tijd van vinden. *-, m. (des -s,
rizrv. - en,) het vinden of nitvinden : De
looze vond des aflaathandels. Een' vond
doen. het gevondene : Hij was met zijn'
vond niet weinig in zijn' schik.*-, hetgene
inen uitvindt of verzint Len aardige vond.
list , streek: Hij zit vol yonder.
Vondel , enz. zie Vionder enz.
Vondeling, tn. en yr. (des -s. mrv. -en,)
kind , dot, van zijue ouders verlaten, ergens
gevonden worth : Lett kind te vondeling
leygen, d. het ergens nederleggen , opdat
bet gevonden en opgebraelit worde , hetzij
door dezen of geven medelijdende, in een
vondehngshuis , of op eenc andere wijze.
— skulls o. gesticht , waarin vondelingen
opgenornen en verzorgd worden.
Yonder , enz., zie Vlonder enz.
Vondje o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
vond.
1Vonk , yr. (mrv. -en.) sprank van vuur, enz.:
Electrieke vonken. Er was Beene vonk vuur
aan den hoard ; fig. Vonk yeven , vuur
geven. Hij bezit Beene vonk (niet het geringste) verstand. —doek m. tonder ; !ant.
—ellen o. w. met IL, flonkeren , schitteren: De oogen vonkelen hoar in 't hoojd.
De vonkelende sterren. —cling, yr.

Voor

—elinieuw,, b y. gloednieuw , splinternieuw. —en , o w. met Z., aanglitnmen ,
glimmen. *-, met fi., vonken werpen.
Vonnis , 0. (van het -, mrv. -sen,) geregte1,ijke beuordeeling van eerie zaak en uitspraak
daarover: Over een vonnis zitten. Len
vonnis opmaken , vellen, strijken , wijzen ,
uitspreken , voorlezen, uitvoeren. —sen 9
b. w. een vonnis over iemand of iets uitvoeren : Hij wordt moryen reeds gevonnist.
--set, m. (des -s, mrv. -s.) —sing , vr.
—wijzing, yr.
Wont, yr. (mrv. -en .) doopvont. —e, vr.
(ntrv, -ri,) von t. —water , o.
Voogd , in. (des -s, mrv. -en.) over 't algeEileen iemand, welke de belangen van anderen
waarneeint , van bier de sarnenstellingen :
Kerkvooyd, kloostervoogd, landvoogd, slotvaogd , landvoogd, enz., die vroegergebezigd
wetden of nog worden.*-, tegenwoordig , bestuurder,, sehoon weinig in gebruik : Hij is
hoar nzan en voogd. *-, inzonderh. degene ,
welke over rninderjarige kinderen aangesteld
is : Zij stoat nog onder voogden. Een toeziende voogd is iemand , welke aangesteld is,
oils toe te zien , dat de belangen van minderjarigen door den voogd of de voogdes niet
worden verwaarloosd. --es , yr. (mrv. -sen,)
bestuurster , inzonderh. over minderiarigen :
De reorder is de natuurlijke voogdes over
hare kinderen. —dij , yr. (mrv. -en.) bet
bcstuur van eerevoogd of voogdes: De vooydij
werd mij opgedragen. —ijschap, yr.
betrekking van voogd. —in, yr. (mrv.
-nen,) voogdes , doch weinig in gebruik.
Voor , yr. ('inrv. -voren,) yore.
Voor , voorz. dat een eerder of vroeger zijn
aanduidt en eene tegenstelling van na te kennen geeft: Rod voor zijn' dood maakte hij
zijn testament. Ztj was voor u bier. Het is
lien minuten voor twaalf. Voor dezen(tijd),
vroeger, voorheen. Voor de afscheiding
van Belyie ; fig. gedurende : Hij gaat voor
eene maand uit de stad. *-, bet geeft een
zijn , brengen of zieh begeven tegenover het
gezigt of voorste geheel to van iets te kennen ett
is in sormnige gevallen als tegenstelling van
achter te beschouwen : Men plaatste hem
voor mij. Hij stond voor (boven) mij op
de lijst. Lett schip voor anker leggen, aan
het anker leggeu. Voor anker komen.
_remand iets voor ooyett stellen. Voor den
dog brengen , komen. Voor het gereyt
roepen. Voor iemand verschijnen. Voor de
deur zitte n A uk voor stuk.Vaetie voor voetje.
Dag voor day. Den eenen voor den anderen
houden. Ligt het voor of achter den muur 1
*-, in piaats van : Big' wil voor u betalen.
Voor iemand optreden, remand knollen
voor citroenen verkoopen. Voor geld en
yoede woorden. Wet geeft gij voor dot
paurd ? *-, ten nutte of ten gebruike van :
136
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Net brood voor zijn huisgezin verdienen.
lets voor zich houden , voor de toekomsi
bewaren. Maak eene boterhatn voor het
kind , in elk geval het voorzetsel yank door
eeri' derden naamval wordt vervangen: Maak
het kind eene boterharn. bet duidt eerie
verwisseling aan en kan soms door als vervangen worden : 1 k hield u toortnijn' buurman.
.Hij geeft zich voor een' toovenaar uit. Hij
-weird voor dood weggedragen. Houdt gij
hem voor eerlijk9 Zij goat voor eene bedriegster door. Waarroor ziet ge mij aan ?
ter veering of voorkorning van , waar het
vaak met tegen verwisseld kan worden :
Een middel voor de koorts. Wacht
pa voor sehade. *-, overtollig en zonder
beheersehing in: Wat voor een man is
Hij? hoedanige man is hij? Wat voor
geld, appels , boeken? Wat voor meld ?
floor zoo veel mij aangaat. bw. in bet
voorste gedeelte: Ligt het voor of achter ?
e-, in het voorste gedeelte van het huis: De
meld is voor. Jan moet voor komen,
vopgvy. voor dat, eer : Voor ik uitga , moet
ik u spreken.*-, met werkwoorden samengeg eld is het nu eons scheidhaar, dan onscheidbaar,, hetgeen bij ieder werkw. door vs. en
vos. is aangeAezen. De beteekenissen , waarin
bet dan voorkomt zijn : 1.) een vroeger zijn of
doer), een voorafgaan, als : Voorgaan ; II.)
met opzigt tot het voorste gedeelte: lernand
iets voorzetten ; III.) eerie voorspelling , als:
Voorzeggen ;1V .) ten nntte van iemand , als:
Foarspreken ; V.) ter navolging, als : Voordoen. Zie verder de met roor samengestelde
werkwoorden. —aan bw. aan het hoofd
of bet begin: Vooraan gaan , zitten , rijden.
Vooraan in de straat , in het boek. —al,
bw. voor bet andere, eerst: Ge moet vooraf
weten , dat ik niet kom. —afgaand , by.
voorloopig: Eerie voorafgaande rede. —aflijvig, bw. vroeger overieden : Vooraftijvig worden , vroeger sterven. aillijvigheid, yr. vroegere dood. —afipraak,
vr. betgene ter iniciding vooraf wordt gesproken : De voorafspra ken van Dr. S. zijn
veelal te long. --al, bw. bij voorkeur,
inzonderheicl , voor en boven one Bingen:
lYeem dit vooral in acht.*-, zeker, zekerlijk.
—arbeiden b. en o. w. met H., vs.
vooraf arbeiden ; ter navolging arbeiden.
—arm , m voorste gedeelte des arms van
den elleboog tot aan bet gewrieht der hand.
--avond, tn. begin of eerste gedeelte van
den avond. —baan yr. eirkei in : In de
voorlaan zijn voor den tijd gereed zijn.
—baat, vr. betgerie men vooruit beef:: of
doet in de voorbaat zijn, voor den tijd
gereed zijn. Iemand in de voorbaat zijn,
iemand voorkomen Bij voorbaat, vooruit,
voorloopig. —babbelen , b. w. vs.
babbelende voorzeggen. —bakiten,

Woos?
ongel. b. w. vs. ter navolging bakken: 1k sal
het u voorbakken. —bank , y r. bank voor
andere banker). —balsemen , b. w. vs.
ter navolging balsemen. —bankje, o.
bankje, uaArop de koetsier zit. —barig
(-er, -st,) by. en bw. onbedaeht te work
gaande, onbezonnen: Zij is altijd even
roorbarig. ongegrond : Eerie voorbarige
tijding. —barigheid y r. —barig, ---bedacht, tijd en veil.
dw. van voorbedenken. (-er, -st,) by.
vooraf bedacht of overlegd: Voorbedachte
boosheid. Met voorbedachten rode , opzet te1
bw. opzettelijk , met opzet. —be-

dachtelijk,

bw.

—bedachtlieid,

vr. opzettelijkheid. —bede, vr. het voorbidden : Op zijne voorbede kwarn het tot
stand. geschrift, ens. dat een gebed
inlicudt: Hoe luidt zijne voorbede? —bedenken , onres. b. W. vs. vooraf bedenken , zie Voorbedacht hetwelk bijna
uitsluitend in gebruik is. —bedenking
yr. voorbedacht heid. —beding o. vow.waarde : Onder voorbeding van vrijen lost.
—bedingen ongel. b. w. vs. vooraf
bedingen. —bedongen, veil. thy . van
voorbedingen. —beduiden , h. w. vooraf
bed widen of aaruluiden: Wat zal dat voorbeduiden? van bier : Voorbeduidende dingen
teekenen, voorbeduidsels. -beduading,
yr. (mrv. -en,) bet voorbedaiden ; voorbeduidsel. —beduidsel o. voorteeken.
—beeld 9 o. afbeeiding van lets ter navolging: De knaap heeft het voorbeeld toed
nageschreven , nageteekend ; fig. betgene
ter navolging wordt gegeven of gesteld : Een
,oed voorbeeld e
l even. Een voorbeeld aan
lento nd semen. Zij is een voorbeeld van
geduld. *-, hetgene aan iets voorafgaands
geliikt en ter bevestiging daarvan dient Tot
ern voorbeeld strekken. Dit zijn er
voorbeelden van. Ik zie nit uw voorbeeld,,
dat een mensch ;rich met weinig kan vergenoegen. Bij voorbeeld. —beeidelijk,
(-er, -st,) by. en bw. voorbeeldig.
9 yr. —beeldeloos g
(-zer, -ste,) b y. en bw. zonder voorbeeld,
onvergelijkelijk: Een voorbeeldeloos gedrag,..
—beeldeu, b. w. vs. voorloopig atbeelden
en ter navolging stelien : Hij zal het u voorbeelden. , (-er, -st,) by. dat
ter ndvolging dienen kan en ring: Een roarbeeldig gedrag. Ilij lee ft zeer voorbet ldig.
—beeldigheid, yr. —beelding
y r. (inn% -en ) bet s out beelde,, hetgene
dient, orn lets voor te beelden : Ligt daarin
eene voorbtetding? —been , o. voorste
been, tep,eristell. van achterbeen.. —be-

hoedmiddel —behoedsel o.
middel ter behoeding lege( ' wets.-behoud,
o. het voorbehouden: Onder voorbehoud
van betaling. —behouden, onreg, b.

Woo,
w. vs. bij voorbeding vrijlionden 114 behoudt zich het vrije gebruik van den ingang
Coon, —behoudenis , yr. voorbehouding. —behoudens , voorz met voorbebond van: Vaorbeliourlens miju regt. —bebonding, yr. voorbehoud : Lon ger eenige
voorbehouding. —bepalen , I). w. vs.
vooraf hepalen Wat is er voorbepaald?
—bepaling vr. bet yoeirbepalen ;
voorafgainde bepaling. —bereiden, I).
w. vs. vooraf bereiden ; fig .. door voorloopige
schikkinpen gemakkelijk maken : De zaak
wend reeds ling roorbereid. w. zich
gereed maken : Hij bereidt ziele daartoe
voor. -.-bereiding, yr. (mrve -en,) het
vnorbereiden ; inzonderh. bet voorhereiden
tot het avondmaal des Heeren Goat kJ naar
de roorbereidin0 Dr. B. heeft de voorbereiding. —bereidsel o. hetgene ter
yoorbereiding dient. —berg, m. voorgebergte. —berigt, o. voorafgaand herigt,
inzondi rh. korte voorrede van een bock: Lees
het roorberigt. -berigtschrijfster, vr.

—berigtschrijver, m. -beschikken , I). w, vs. vooraf beschikken ; inzon-

Voor
bekend. It dacht , dat hij baj on: sou aankomen , dock hij ging voorbij vervolgde zijn'
weft. Zoo gig' lets noodig hebt , moet ge mij
niet voorbij gaan , moet gij u aan mij wenden. Lets met stilzwijgen voorbij gaan , er
niet van reppen. Iets ongemerkt laten voorbij
gaan , bet oogluikend toelaten. Men ging
Item voorbij, CCI.1 ander kreeg den post. De
verloopen snel.
wren gaan snel voorbij
groeijen, o w. ^ net Z., snelder groei-

jen of grooter warden don en) ander — ho men, onreg. 0. w. met Z., voorbij iemand
of lets kornen : Hij kwam ons huis voorbij.
laten, ongel. b. w. laten voorbij gaan.

—leeren, b. w. beter of sneller leeren dan
een ander. — loopen, ongel. o. w. met
Z., voorbij iemand of lets loopen ; sneller

loopen dan een antler. — praten , b. w. in
bet praten overtreffen en daardoor tot
zwijgen brengen. reizen , o. w. met Z.,
voorbij iemand of jets reizen ; sneller dam een
rijden , onreg. o. w. met
ander reizen.

Z.. voorbij iemand of jets rijden, snel.
len, 0. w. met Z., snel voorbij gaan.
—streven o. w. met Z., to boven stresehreeutwen , 0.
yen , overtreffen.

derh. in de godgeleerdh. tot de eeuwige
w. met H., harder schreenwen dan een ander.
zaligheid of rampzaligheid voorkti hestemmen:
ongel. o. w. met Z., voorbij
Ran God menselten tot de eeuteige rerdoeiemand of jets vliegen ; fig. voorbij strellen;
menis voorbeschitt hebben ? -beschikverder of hooger vliegen dan een ander:
king vr. praedestinatie. —besloten ,
— wan delen,o.w.tnet Z ,voorbij iernand
veil. dw. van voorbeslui ten. —besluiten,
ofiets wandelen ; sneller wandelen dan een
ongel. b. w. vooraf besluiten. —bestemander. — werken, o. w. met H., sneller
men , b. w. vs. in de godgeleerdl) , voorbeof beter werken dan een ander. —zeilen
sehikken. —bestemming , yr. --beo. w. met Z., beter zeilen , dan een ander
talen , b. w. vs. vooruit betalen.
sehip ; voorbij iemand of lets zeilen, voorz.
, y r. —beurt Yr. benrt voor
fangs het voorste gedeelte :H ij ging voorbij
eene andere. —bezeten veil. dw. van
ons huis ; fig. verder dan , aan gene zijde van:
yoorbezit ten. —bezit, o. voorafgaand
Hij woont voorbij het stadhuis. —gaan ,
bezit. —bezitten , ongel. h. w, vs. vooraf
0. enkel in : In 't roorbiigaan , terwijI men
bezitten. —bidden , h. w. vs. in
voorbij gaat ; fig. In t voorbijgaan (als eene
iemands tegenwoordigheid ter navolging
bijzaak) aanmerken. —gaand by. dat
hidden : Zij bad het kleine kind het Onzeweinig duur heeft: Eenvoorbljgaandonweer.
Vader voor.*-, o. w. met H., vs. in de tegen—gang, in. —ganger m. (des -5;
woordigheid en in naam van anderen bidden ;
meet. -5,) —gangster , vv. (mrv. -s,) die
ten behoeve van iemand hidden. —bidvoorbij gaat.
der , m. voorspraak. —bidding , yr.
Voorbinden ongel. w. vs. voor bet 14
T oorbij hw. hetwelk de rigting eener
binden: Bind uwe schort voor. *-,ter navolbeweging fangs iemand of lets aanduidt :
pi ing binden. —bode, yr. fig. voorlooper,,
Hij kwam 071S voorbij. Wij zeilen bier de
voorteeken De zwaluwenzijn de voorborlen
voornaamste werkwoorden laten volgen ,
van An zomer. —boor, yr. kleine boor,
w'aarbij het voorkomt.— brengen, onreg.
waarmede men voorboort. --Boren, b. w.
b. w. voorbij een huis enz. brengen : Men
bracht den misdadiger zoo even voorbij.
vs. met eene Kleine boor vooraf boren.
--bout, m. het tegendeel van achterbout ,
dragen, onreg. b. w. voorbij een huis,
voorste bout van ee:i kalf, enz. --braenz. dragen : Hebt gij het lijk voorbij zien
den, ongel. b. w. vs. ter navolging braden.
dragen? ---drinken, b. w. fig, iemand
in het drinken overtreffen.
—branira yr. zekere ra,
durven
steng vv. —bramstengestag yr.
onreg. en gel. o. w. met H., dnrven voorbij
—bramseil, o. —branden , b. w.
gaan. — Men o. w. met Z., voorbij snel- gaan, onreg. o. w. met Z.. voorbij
vs. ter navolging branden. —brengen
iemand of jets gaan : Van alle menschen ,
onreg. b. w. vs. voordragen , voor den dag
brengen , uitea. --broek , vr. voorsta
die. nrij voorbij gingen , was mij geen enkele .
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Woor
gedeelte van eene broek.*-, o. your een ander
(achterbroek) gelegen brockland : Bet roorbroek stoat onder water. — burg, m. burg
ter dekking : Naarden heet de voorburg van
Amsterdam. De voorburg der het. -burgwalem.zie Burgwal.-huur,m.bimr,
die voor ons in een buds woorit. —buurt
yr. voorste bnurt. eijferen, b.w. vs ter
navolging cijferen.-dacht , vr, voorafgaand
overleg , opzet: Zonder of Met voordacht.
-dachtelijk,bv.enbw.opzetteliik.-dans,
m. dans tot opening van yen' algemeenen
dans: De voordans van een ballet. —dansen*b. w. vs.ter navolging dansen: Gij moet
me de polka nog een paar keeren roordansen. o. w. met H,, aan bet hoofd van een'
dansrei beginnen : Braid en bruidegom
dansten voor.*-, bet eerste dansen.—danser , m. —dansster vr. —dat
voegw. eer , voor, voor dat Zij moet er been
gaan, moordat uw broeder bier is. Deze
spelling verdient boven voor dat de voorkenr,
al ware het enkel ter bevordering der eenparigheid : nadat , omdat. — deel o. eigenlijk voorste deel , en hetgene iemand bij de
verdeeling van goederen boven anderen
vooruit ontvangt , doch huiten gebruik ;
baat , winst : Voordeel ran jets trekken. Bet
strekt niet tot uw voordeel. Giy zult er genii
voordeel bij hebben. Groote voordeelen op
den vijand behalen. gnnstige omstandigbeid : Hij maakt ziclz zijne roordeelen ten
nutte. Het roordeel van den wind of Den
wind in zijn voordeel hebben. — deeigevend , by. voordeelig. deelig, (-er,
-st,) b y . dat voordeel geeft : Fen roordeelig
ambt.*-, bw. met voordeel Ern huisvoordeelig verkoopen. —deeligheid yr.
—deunen, b. w. vs. gemeenz. voorzingen.
—deur , yr. deur y our aan een Buis , enz.
tegenstell.van achter- of zijdeur: De roordeur
komt nooit open. —dewind zie Voorwind. —dichten , b. w. vs. weinig
gebruik. voorzeggen. —dienen , b. w. vs.
jets derwijze aan iemand toedienen , dat hij
het voor zich bekomt : Wie zal de soep voordienen? De vronw des huizes is gewoon
zelve voor te dienen. diener , m.
(des -s,mrv. -s.) diening, VV. —dienster yr. (nine. -s.) —disschen h
vs. voor iemand opdischen Pupelest in
Geuzeschotelen door 0. Z. van Ilaren
voorgedischt. —dochter , y r. dochter
uit een vroeger —doen onreg,
b. w. vs. voorbinden , voorbangen : Doe het
kind een' doek voor. Ileeft hij zijn schootster navolging, doen :
vel niet voorgedaaia?
Ik zal het u Bens voordoen. vooraf doen,
doch enkel in : Sprw. Foorgedaan en nabedacht, heeft menigeen in teed gebracht,
zie Nabedenken. *-(zich), w. w.
vs. zich vertoonen Zij weet zich goed voor

te doen. llij doet zich niet Limed root,
Indien zich de gelegenheid mogt roordoen ,
—draaijen, h. w. vs. naar voren
opdoen.
draaiien : Draai bet andere sink soar, *..,
op de draaibank voormaken : 111,"j zal het u
roordraafjen. —dragen ongel. b. w.
vs. voorstellen De Neer .4. heift nog iets
belangrtyks coot- te dragen. *-, uiten, voor
den dag brengen ; vooruit dragon Men
droeg hem een zwaard voor. —draging
yr. (7nrr. -en.) het voordragen ;
yr. wijze van voordragen : Er hangt meet- man
de voordragt of , dan menigeen tvel denkt.
ongel.
*-, het voorgedragene.

dragt,

—drijven

b. w. vs. op sommige plaatsen , (de kneijen
op de weide) voor melksters drijven.
—drijver m. —drinhen, ongel.
b. en 0. w. met H., vs. voor anderen
drinken , om hen tot drinken uit te
noodigen. —ebbe , yr. begin der ebbe.
—eerst bw. in de eerste plaats: Pooreerst moet ik u zeggen . dot rn tj het weer
niet bevalt. gemeenz. in lang niet Hij
zal vooreerst niet komen. —chide, o.
voorste einde, --fluiten, ongel. b. w. vs.

in tegenwoordigheid van een' vogel jets
fluiten , opdat hij bet leere. —gaan
onreg. 0. w. met Z., vs. voor iemand Haan :
Hij ging triti voor. Sprw. Goed voorgaan
doet goed volgen ; fig. Iernand met een goed
voorbeeld voorgaan, hem een good voorbeeld
geven.*-, corder in rang zijn: Het gewigtigste
moet voorgaan. * overtreffen. *-, met

H., vs. van unrwerken , later wijzen , clan
bet is : Die blob gnat een twartier moor.
—gaand by. gebeurd, verloopen , vroeger , voorafgaand : De voorgaande dag.
gang, m. bet voorgaan: Bij eene begrafenis den voorgang hebben ; fig. voorbeeld :
op voorgang van me' coder nam ik een lot
en tro p ..... een niet. —ganger ,
(des -s. tare, -s,) —gangster, yr. (wry.
.s,) die voorgaat ; fig. die een voorbeeld
geeft : Wees bun een voorganger in het
goede. Voorgangers der gemeente , hare
leidslieden , opzieners en verzorgers.

clegene. Welke een' post voor iemand bekleedt :
Hij bad een' roortreffek ken voorganger
gehad. —gebed, o. gebed voor den maal-

tijd, voor de predikatie, ens. —gebeden,
veil. (1w. van voorbidden. —gebergte
o. gehergte , dat in zee uitsteekt , kaap.
—gebonden, veil. dw. van voorbinden.
—gebouw
gebouw year een- ander ;
voorste gedeelte van een gebouw. —gebracist
verl, dvr, van voorbrengen.
—gedaan Yank dw, yarn voordoen,
gedrontiesioerl.dw.van yoordrinken.
- geefster, vr. die voorgeeft. —gent).
ten , verl. d w. van- yoorfluitem —gegoten , Yea'. dw. van, voorgieten.
weds dw. van voorliebben. —gehoipen
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vex]. dvv, van verhelpen. -geklomnsen,
verl. dw. van voorklimmen. —g,ekocht
verl. dw. van voorkoopen. —gehregen,
verl. dw. van voorkrijp;en. —gelegen,
verl. dw. van voorliggen. —geleid, verl.
dw. van voorleggen. —gelogen, verl.
dw. van voorliegen. —genonsen,
dw. van voornemen. —gereden,
dw. van voorrijden. —geregt, o. eerste
geregt van spijzen op tafel : Bet voorgeregt
Itestond in waferbaars. —geschoten,
dw. van voorscliieten. -geschoven,
verl. dw. van voorselitiiven. --geschreven,verl. dw. van voorsehrij%en. -geslagen , verl. dw. van voorslaan. —geslepen, veil. dw. van voorsliken. —gesmeten, verl. dw. van voorsmijten. -gesmolten, vv. ,. dw. van voorsmelten. —gesneden,verlAw.van voorsnijden. -gespan, 0.
voorspan. —gesponnen, verl. dw. van
voorspinnen. —gesprohen, verl„dw. van
voorspreken.— gestoelte. o. eergestoelte.
—gestoken, verl. dw. van voorsteken.
—gestreden, verl dw. van voorstrijden.
—gestrelken, verl. dw. van voorstrijken.
—getrokken, verl. dw. van voortrekken. gevel , m. de voorste Revel van een
gebonw. —geven,ongel.b.w. voornit geven:
Zoo Re rnij niet eenige punten voorg,eeft
speel ik niet met u. voorleggen : De
koeijen haar voeder voorgeven. 4 -.geven om
na te schrijven of na te teekenen: Een leerlin hoofdletters voorgeven ; fig. voorwenden
yaf voor, dat hij een' nienwen
hoed gekocht had. o. (des . s.) voorwendsel:
Volgens zijn voorgeven was er geen 24.01.
—Bever, m. —geving, yr. —ge- viochten, verl. dw. van voorylechten.
—gevlogen, verl. dw. van voorvliegen.
—gevochten, dw. van voorveehten, —gevoel , o. een gevoel , dat men van
iets toekomstigs 'weft Zij had een voorgevoel van den dood barer moeder.*-, natunrdrift , instinct. —geweesit , verl. dw. van
voorzijn en voorvvezen. —gewogen, vent.
dw. van voorwegen. —geworpen,
dw. van voorwerpen. —gezang o. gezang
voor de predicatie. —gezeid NTH. dw.
van voorzeggen. —gezeten, verl. dw.
van voorzitten. —gezongen, verl. dw.
dw. van voorzingen. —gezwommen, verl. dw. van voorzwemmen. - gieten , ongel. b. w. vs. in tegenwoordigheid
van iemand gieten,opdat hij het leere nadoen.
—gisteren, bw. eergisteren. -gooclielen , b. w. vs. voor iemands oogen goodielen ; fig. op eene bedriegelijke wijze voorstellen. —gooijen, b. w. vs. voor (iemand)
werpen. *-, o w. met II., vs. eerst gooijen.
—graeht, y r. graeht voor eene andere ;
voorste gracht. —grond v m. voorste

fig. Op den roorgrond stellen plaatsen,
zelten . hoven of voor jets anders doen nitkomen. — haak m. haak voor aan jets ;
hank voor andere baken ; voorste haak.
—Itaar, o. voorste haar van bet hoofd ,
eene prink enz. —Isaken . , b. w. voor jets
haken. —halen, b. w. naar voren halen.
—haler, m. —hamer, m. groote
smidshamer. —hand, VT. voorste gedeelte
van de hand ; in het kaartspel : De voorhand
hebben, Aan de voorhand zijn of zitten , het
eerste spelen; van hier: De voorhand (degene
die aan de voorhand zit) speelt troef. p... bij
een paard , bet voorste gedeelte, zie Achterhand. —handen, by. aanwezig ,
te krijgen : Er is turf nosh bout voorhanden.
De voorhandene tneubelen werden verkoeht.
—hang, m. hetgene %Dor iets gehangen
wordt. —hangers, ongel. w. vs. veer
jets hangen; van bier : lemand in een (besloten) gezelsehap voorhangen, zijn' naam aan
den wand hangen ten teeken,dat bij lid verlangt te worden. 4c, o. w. met IL, vs. voor iets
hangen ; van bier : Hij hangt in de groote
societeit poor, d. beeft zich als lid daarvan
Eaten voorstellen. —liangsel, o. Ides -s,
inn. -s, -en,)voorbang,ffordijn. -hebben,
onreg. h. w. vs. voor bet lijf hebben Zij
heeft hare zijdenschort voor ; fig. Gij hebt
reel voor, d. een groot voordeel veel in
voor zieb hebben : IN had
uw voordeel.
den verkeerde voor, d. iemand dien hij
ander' Meld , dan het was , fig.
voor
iemand.bij wien hij zijn Joel niet bereiken ken.
Wie rneent gij,dat voor hebt? w ien meent
}hij dat ik ben ? *-, in den zin hebben :
Wat heeft hij voor'i? --been, hw, to voren,
vroeger : Voorheen was het anders. —hetpen, ongel. b. w. vs. met nit lating van een
ander werkw. , helpen voordoen : Help rrt;
even de sehort voor. —11enen, zie
Voorheen. — hoed e , vr. bet voorsts
gedeelte van een leper of vloot : De voorhoede
stond reeds te A. —hoer, m. hoer aan den
voorvoet. —hof, o. een ongedekt plein
binnen den omtrek van een gehonw :
ooraan
Bet voorhof des tempels. —hoofd, o. bet
voorste gedeelte van bet hoofd tussehen de
slapen en boven de oogen : Eene Ronde aan
het voorhoofd. Het voorhoofd rimpelen ,
ontrimpelen ; fig. lemand als veer het soarhoofd slams , hem verbazen. Het voorhoofd
(hoofd) bieden, trotseren.—hoofdbeen,
o. —hoofdsiersel, 0. —houden,
onreg. b. w. voor zich honden : Houd uwe
schort , uwe servet voor. *-, voor iemand
anders houden : loud mij den Spiegel Bens
voor ; fig. voorstellen : .Houd hem dat eens
coot. *-, inzonderh. iemand door eenig voorstel tot verbetering van zijn gedrag pogen to
bcwegen Men, Meld hem zijn wangedrag
veer. Ionand oijn, pligt voorhouden ;van

gedeelte van. eene schilderij, van, cell toentel ;
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verwijten Zij heeft hemt meer clan
eens zijn sleek gedrag voorgehoutlen
—hout, o. klein bosch voor een grooter.
—huichelen, b.w. vs. in tegenwoordigheid van een' ander' hniebe/achtig bandelen
of spreken !emend jets voorhuiehelen.
—huid, yr. hui(l, waarm4 het ropdehoofd
omgeven is. —huilen, b. w. vs. in iemands
tegenwoordigheid huilen fig met eerie huilende stem voorzingen. , o voorste
ruimte in een huis bij de deur ; het voorste
gedeelte van een huis , tegenstelling van
achterhnis. —huisklok, y r. — ijzer .
0. hoefijzer onder den voorvoet. —in,
bw. in het voorste gedeelte Ik zat voorin.
—ingenomen , veil. dw. van y oorinnemen. —ingenomenheid yr. bet
vooringenomen zijn. —inneinen ongel.
b. w. vs. van te men innernen : Men poogde
ons tegen hem voor in le Tegen of
Het iemand vooringenomen zijo. —inneming, yr. —jaar, o. voorste gedeelte
van het jaar, lenie. —jaarsbloem , yr.

–jaarskoorts, yr. –jaarsnachtvening, yr. –jaarsregen , m.
–jaarsreis, y r. –jaarswe6'r . o
–jaarsziekte yr. –Jagen. gel. en
ongel. b. w. vs. voor zich been jagen.

—kaanwen. b. w. vs. voor iemand

kaauwen : Een kind het e'en voorkaanwen ;
fig. Men tnoet hem alles voorkaanwen
voorzeggen. b. w. vs. fig.
kakelende voordragen. --leaner, VI%
kamer voor een huis. —hasteel, o. op
yen sehip zie liasteel.,—kennen, b.
w. vs. vooraf kennen. —kennis, yr.
voorloopige kennis: Hij deed het met of zooder roorkennis ran zjn' varier. —lieuken , yr. voorste, keuken: keuken voor eene
andere. —heur, yr. voortrekken : Bij
roorkeur neem a het zwarte paord. De
voorkeur aan iets gerem bet ',oven lets
anders verkiezen. —kens, yr. voorkeur,
dock weinig of niet in gebruik. —kind, o.
kind nit; een vroeger huwelijk : floe veel
voorkinderen zijn er ? —lilappen,
w. vs. in iemands tegenwoordi ti heid klappen :
Zij klapte mij heel wat voor. klauteren , o. w. met Z., vs. voor iemand nit klanteren. –klaveren, zie Voor-

klanteren en Itlaveren. --klimmen, ongel. o. w. met Z., vs. voor iemand
uitklimmen. —kon,aen, onreg. o. w.
met Z., vs. en vos. vooruit snellen : Hij is ons
voorgekomen.*-, afwenden ; nfweren , verhinderen, verhoeden : Om alle ongelukken
voor te konten of te voorkomen.*-,voorgelaten
worden : Hij ?noel voorkomen , d. voor bet
geregt verschijnen. De zaak komt heden niet
voor.*-, voor oogen komen : Let naanwkettrig op alles, trat u voorkomt. aangetroffen worden Zulke groote drutven kornen

ridden two. In wV
elo
keer
beteekent's hunt' clot
wooed hier Door?'-, gehenren , voorvallen :
Men iceet niet , Wilt er voorkomen kip?. *.,
toeschijnen : Dot most ft zonderling voorko.
men. In de beteekenis van a fwe nden laat zieh

het woord onscheidbaar gebrniken en ads b.
w. met H. vervoegen
heeft zijn vertrek
voorkomen o. (des -s,) aanzien , gelaat

gerlaante : Zijn voorkomen beriel hone niet.
ZIY heeft iet*vriendeltj ks in het roorkatnen.
Hij heeft een ziekelijk voorkomen. —ko-

mend, (-er, -st,) by. en bw. innemend,
vriendelijk , gedienstig dienst vaardig.
—komendheid, yr. —homing. yr.
verhoedin 3 . —hoop, m bet voorkomen,
—koopen , oureg. b. w. vs. vooraf opkoo.
pen. kooper, m . ,—lioopster, yr.
die vooraf opkoopt. —kramen, h. w. vs.
in iemands tegenwoordigheid uitkramen.
—krijgen , angel. b. w. vs. voor zich
krijgen: Ile kan de serret niet voorkrijgen. *-, er toe geraken am iernand iels voor
te doen Kont gij het kind den dock niet
voorkrijgen. voornit krijgen, inzonderb.
in het spel : 1/c kreeg tuyintig punten voor.
—kwartier, o. voorviertel. —laatste, by. op een na de laatste : De voorlaatste
lettergreep ran een woord. —land. o.
een oningedijkt land , loch enkel fig. lot,
besten.ming : Dat zal zijn voorlond
De Indien zullen uto roorland

bw. fang geleden , voor langen
tijd. —last, m. de, last op bet voorste
gedeelte van een sehip. —lastig. b y. van
ecn schip , dot van voren te veel last heeft.
-- laten, ongel. I). w. laten voorgaan; laten
voorhouden : Loot Jans die schort snaar
veer. *.. laten voorkomen of verschijnen.
-- leder , —leer, o. leer voor aan een'
saner' , enz. —leesster, yr. die voorleest. —leggen. onreg. en gel. b. w.
veer iemand leggen: De koopman legde hoar
allerlei stoffen room Heeft men n de papieren roorgelegd? ; fig. iemand eene vraag
voor leggen. –legging, yr. –lellen,

zie Voorklappen. –Leiden, b. w.
Haar voreu Leiden. yr. —lezen ongel. b. w. veer anderen lezen :
Wilt ge mij dot vers eens voorlezen ?

—lezer. m. die voorleest ; inzonderh. in
de kerk bij de openbare godsdienst.
yr. (mrv. -en,) bet voorlezen ; bet
voorgelezene; eene verhandeling, die geschikt
is om op eenmaal voorgelezen te worden :
Openbare voorlezingen houden. —lichten, b. w. Licht voor iemand dragen: Men
lichtte ons met eene kaars Door ; fig. onderrigten : Men had ons daaromtrent reeds long
vaorg elicht
• —lichter. m. —lick.
tang, yr. —liegen. ongel. b. w. op
eene lengenachtige ‘vijze mededeelen :
bij loog ons de grootste witoaarheden voor.
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* - , o, met IL, vs. ientand leugens toevoe- Woornaaijen, b. w. vs, voor icts tastrmaijen ; ter navolging naaijen: Ik cal hoar een
gen of vertellen. —liggen, onyel, o. W.
esnrlje voornaaijen. —naant, m. (met
met IL, vs. vooraan hggen :Ik lay row. ;
den klerntoon op voor,) doopnaam,-naam,
cen voordeel hebben : Ztj list met hare waren
(-nattier, -st,)
by. (met den klemtoot% Hij tigt bij a roor. jf , o. voorste
toon op vaatti ,)
uitmuntend ,
gedeelte van bet IV, Yoorstuk van een kleed.
uitstekend : Voornatne personen. De
—lijk , (-er, .st,) b y . %oorttit zijilde ; fig.
voorvaainste lieden der stad.Een roornaam
meer gevorderd dart anderen : Dit kind is te
man. Eene der voornaarnste steden. Eels
roorltik voor zijne iaren. —loop rn.
voornaam punt. —naamwoord , o. in
helgene voorloopt: I k kwam met den voorloop
de spraakk. dat rededeel, 't Welk de plaats
binnen. *-, eerste of sterkste brant.ewijn.
van eel ' zelfst. naamw. vervangt : Een per.
--loopen , ongel. o. w. met II., vs.
soonlijk voornaainwoord. —nacht
vooraan loopen ; van een unrwerk , voorhet voorste gedeelte van den nacbt.-namegaan : De klok loopt voor. *-, met
lijk , bw. inzonderheid : Allen bestreden
Z., vs. vooruit loopen , voorbij loopen.
zijn yevoel, n , doch voornarnelijk de Beer
—looper, m. al, wie voor icrnand loopt
P. —neiunen onyel. b. w. vs. voor zicit
of komt : De voorlooper ran den Messias.
nernen: ]'teem eerie servet voor; fig. beslui*-, zekere sehaaf, aarmee hoot in row
ten : Wat hebt gij vooryenomen? Ik heb
wordt bewerkt. —loopig, by. voorafvooryenomen of rtiij toorgenomen
te
gaand : Een voorloopiy berigt. Voorloopige
blijven. 0. (des -s, mrv. -s,) besluit,
schikkinyen. bw. bij voorbaat , v'oorat:
plan: Zijne yoede voornemens werden steeds
1k schrijf u voorloopig slechts een paur
verijdeld. Voornemens of Ian voornemen
revels. —anaals, bw. voorheen , te toren :
zijn, Het voornemen hebben, van plan zijn.
Yoormaals was het tinders. —snaand,
Wat is hij voornemens te doen g -noeind
vr. begin of eerste gedeeite der maand.
voorat met name vermeld, bovengerneld :
—maken, b. w. vs. jets iu tegenwoordigDe voornoemde redenen. Al het roornoemde
heid van ietnand maken , on) het hem le
stemt met de waarheid orereen,noemen,
leeren maker); Alles , mat men hem yourb. w. vs. opnoemen: Ik zal u al de leden
—malen , b. w. vs.
rnaaht , maukt hij
voor,,oernen. —noen , m. frier en daar nog
fig. malende voorstellen. ---males, ongel.
iu gebroik , Yoormiddag: Des roornoens on;
b. w. vs. malende voordoen: Ik lob hem die
elf uur. —onder, o. de voorste benedengerst rooryetnalen, alig , be. betgene
ruitnte in eau selrip: Zij :Wen in het voorvoormaals was: Mijne voormallye I rientlen
onder. —onderstellen, b, w. vos.
kennen tirtj Khans niet sneer. —man, m.
vooraf onderstel len , otiderstel len , stel len , als
(tart, -uranium.) die voor iernand gnat of
waar aannemen, onderstelling , yr.
staat : Volt' uw' voortnan. —mars, yr.
onderstelling; het onderstelde.-oordeel
seheepsw. zie Mars. —marszeil, o.
o. oordeel , hetwelk men velt, eer men alles
— mast , rn. —metes' , ongel. b. W. vs.
behoorlij k onderzocht heeit ; inzonderh.
voor ientands oogen meten HO mat het oars
origegroud oordeel, dwaze onderstelling:
voor. middag , m. hid voor den
Zonder vooroordeel spreken. Er heerschen
middag: .111e roortniddayen zit hij op z ijne
flog vole vooroordeeten, viet eujkel bij de
limier. Des voormiddays out elf ;slur vindt
layere klassen , maar zelfs bij de hoogste
gij Item to huis. Des roormiddays , elken
Standen. —op, byv, op het voorste gedeelte
voortniddag. -naiddagheurt , ti r. Fenvan lets: WI) zaten voorop. —ouderen ,
beurt Your den middag. — middagbein. faro. de leden van remands geslacht ,
zoek middagdienst, yr.
Welke voor zijue ouderen geleefd en daze
—middagkerk, vr. —middagverwekt hebben : Tot roent onzer rooroudepre'ek , Yr. —usidrlagsehool , yr.
ren zij het gezegd, —ouderlijk , bv.
aniddagwerk, o. —staneten ,
van de voorouderen. —ouders, m.
onreg. o. vt. met H.. vs. met uitlating van
rare. voorouderen. over , bw. naar
een ander wet kw : De blaanwe schort 'noel
voren overhangende of gekeerd: Voorover
voor, voorgedaati worden. —mogen,
H aan , staan , zitten , vallen , hangour, 9. o. w. vs. met oitlating van ran
en, zah ken. —overleden, veal. dw. van
ander werkw.: Het nieuwe schools eel snag
y Doroverlijdeti. —overlijden.ongel.o. w.
van Jails, niet voor, voorgedaatt warden.
met Z , vos. yroeger overlijden. o. vroegere
mouw. yr. swift van fosse mouw, die
flood. paal. m pawl voor andere; voorste
tot aan de handen reikt. —muur,
pail. —paard , o. paard voor andere;
voorste moor van cen gebouw ; moor ter
voorste paard. —pand, o. een der voorste
beschotting; tig. besehotting : Die stud
pander, van een kleed. —passes, b. w. vs.
strekt het land tot cell' roormuur. Een voory our het lijf passer' : Pas het kind de sehort
muur teyen de zee.
Bens veer. —plaats, yr. plaats voor rca
'Woorn, In. (des -s, ma y . -en,) toren.

— 1088 —

Voor
buds. —plecht, yr. voorste gedeelte van
een whip. —pleln, o. plein voor een
gebouw. —poort, yr. poort voor aan een
groot gebouw. —poot, in. voorste pout.
----portaal, o. portaal. —post, m.
voorste of uiterste post voor eer) Leger of eerie
vesting, naar den viand toe. -prediken,
—preeken, b. w. vs. al predikende
toevoegen. —proef, vr. het voorproeven ;
tip voorloopige ondervinding: Zij had er
eene voorproef van. —proefster, yr.
—proeven, b. w. spijs, enz. vooraf
proeven. —proever, m. -proeving,
yr. —raad, m. eene menigte noodige of
nuttige dingen ten gebruike in de toekomst:
Een' voorraad van levensrniddelen, brand ,
eriz. opdoen. In voorraad hebben, d. gereed
ter dienste van zich of anderen. Bij voorraad bij voorbaat. 1k zal u bij vooraad een
pear gulden leenen. —raadhuis, o.
magazijn van levensmiddelen. --raadkain.er, y r. —raadkelder.m.
=wester, m. magazijnmeester. —raadschip, o. proviandschip. -raadschuur,
ve.magazijn ; korenschunr. —rattints
yr. en o.raam voor aan een gebouw.
U. voorwiel. —rand, tn. voorste rand.
—rang, m. rang voor anderen had
den voorrany ; fig. voorkeur : Den voorrang
aan lets yeven. —rede, yr. ()Jiro. -redenen,) eene cede, welke jets vooraf gaat ;
itizonderh. een uitgewerkt berigt voor een
bock. —redenaar, in. schrijver eerier
voorrede ; personazje aan het begin van een
tooneelstuk. —regt, 0. een rent , dat men
voorutt of boven anderen heeft: Die stad bezel
vrocger groote voorregten ; fig. elk ander
voorregt : Erne aanhoudende gezondheid is
een voorreyt, dat niet genoey op prijs ken
yesteld worden. —rekenen, b. w. vs.
iemand het eene na het andere opgeven en
bijeen rekenen :1k zal a alles voorrekenen.
*-. in iemands tegenwoordigheid rekenen,
om het hem te leeren Reken rnij die som
eens voor. --risen, m. voorste riem.
—rijden, onyel. o. w. met H., vs. voor
een' ander' rijden Ik liet hens voorrijden.
*-, op een der voorste paarden rijden voor
iernand rijden , om hem den %keg te wijzen.
*-, b. w. vs. een paard of rijtuig voor de deur
brengen : .Laat den koetsier den wager,
voorrijden. --rijden, m. die voorrijdt ;
ruknecht , die op een der voorste paarden zit.
—roepen, onyel. b. w. vs. voor eene
vergadering roepen ; naar het voorste
gedeelte van bet finis of in de voorkarner
roepen: Mevrouw heeft Jan voor later
roepen. —ruim, o. voorste, ruim.
—schans, yr. buitensehans. —schieten, ongel. b. w. geld ter dienste van,
iemand schieten , het Len icemen, inzonderki
in mindering van eene later to betalen sacs

Voor
HO school den metselaar h-onderd gulden
voor. *-, geld schieten in iemands tegenwoordigheid.
o. w. met Z., vs. naar vorett
schieten —schijn, m. enkel its: Te
voorschijn brenyen komen , voor den dag
brengen, korner). —sehip , 0. het voorstegedeelte van eeu
—schoen, m.
voorste gedeelte van den voet eerier laars
Nieutve voorsehoenen. —schoenen,
b. w. (ik voorschoen, gevoorschoend,) laarzerk
van nieuwe voorsehoenen voorzien, d. i. van
nieuw overler op den voet en van nieuwezolen : Die Iaarzen zijn reeds driernaal
gevoorschoend. —school, yr. voorber tidende school. —sehoot, o. (des -s, mrv.
-n.) kleedingstrik , dat men voor den school
draagt , schort. —sehot, o. het voorschieten : In voorschoot zijn , geld voorgeschoteri
hebben. voorgeschoten geld : Hoe root
zijn de voorschotten? --scitreven, by.
vooraf geschreven , gemeld of genoernd:
Voorschreven personen, zaken. —schrift,,
o. sehrijfvoorbeeld : Op vele scholen bezigt
men yedrukte voorsehrtften ; fig. regel voor
iemands gedrag: Zich naar het voorschrift
rip,ten. ongel. b. w. vs.
sour iemand schrii ven , opdat bij het naschrijve Schriff den knaap hoofdletters
voor.*-, sehrijven coin te doen zien , hoe jets
geschreven behoort te worden Hij zal a de
namen voorschrifven ; fig. als een' regel van
gedrag opgeven Iemand de wet voorschrijyen , bevelen. Men sehreef ons naauwkeuriy
v000r, wet wij doen zouden. De wet schrijit
het moor. – schrijving, vr. —schrijvingsbrief , rn. brief, die een voorschrift
bevat. —sehuiven, onyel. b. w. vs. voor
jets anders of iemand schurven : Sella/ dien
schotel voor. Sehuif hem het bord voor.
—sehuiving, vr. —shands, bw.
vooraf Ik weet voorshands, dat het zoo reset
is. —slaan, onreg. b. w. vs. fig. voorstellet) , aanraden : Wie sloey hem dat middel
voor?
m. het voorslaan: Bij den
het voorgeslagene,
voorsieg Bier vrede.
voorstel : Die voorslag is niet aannernelijk.
waarschuwende slag eener klok , eer zij
slaat , elders klik geheeten : Voorslag moor
acht tsar. —slijpen, ongeL b. w. vs. in
iemands tegenwourdig slime» , om hem te
doen zien, hoe bij ietsslijpen moet : Bij sleep
bet mij moor. —sznaak, rn. eerste stnaak,
voorloopige gewaarwording: Een voorsmaak van den kernel, van de hel.
—smelten, ongel. b. w. vs in iemands
tegenwoordigheid smelter), om hem to doer)
zien, hoe hij srnelten moet : Smelt het mij
eens voor. —srnijten, angel. b. w. vs.
iets voor iemand sunjten: Smijt de koeijen
fiat hooi voor. —snijden, ousel. b. w.
vs. aan tafel voor anderen snijden : Wie snijdt
het eebraad moor? w-, voor iemand ter
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havolging snijden: De baas sneed zijn $ soon
een paar broeken voor. —snijder m.
die voorsnijdt ; voorsnijmes. —snijdster,
y r. —snijines, o. groot mcs , waarince
vleesch , enz. wordt voorgesneclen. —span,
0. paarden, welke voor een rijtuig worden
gespannen ; wisselpaarden. —spannen,
ongel. b. w. vs. voor een rijtuig spannen :
Zijn de paarden reeds voorgesoannen?
—spel, o. in de toonk. muziek , die het
eigenlijke spel vooraf gnat, preludirtin ; fib;.
hetgenc vooraf rat. —spel o. voorspelling, —spelddoek, m. voorspelder.
—spelden, b. w. vs. voor het lijf spelden:
Ge moet het kind een' dog k voorspelden.
--der m. (des -s, mrv. -s,) fijne dock,
welken men cell kind voorspeldt. -spelen,
h. w. vs. in iemands tegenwoordigheid spelen:
Ze speelde ons de melodie op de harp voor.
4-, o. w. met 11., vs. %Gor iemand spelen ; in
somrnige spelen , de voorhand hebben; een
voorspel spelen. —speller, b. w. vs. ter
navolging vos. voorafaankondigen
of spellen , voorzeggen : Dat voorspelt (belooft) niet reel goeds. —speller , m.
—spelling, yr. (mrv. -en,) het voorspellen ; het voorspelde : Zijne voorspellingen
komen zelden uit. - spelster, yr. - spijs,
yr. een of rneer geregten , waarrnede een
maaltijd begint. —spinnen , ongel. b. w.
vs. voor iemands oogen spinnen om het hem
te leeren : Spin het mij Bens voor. —spits,
yr. voorste spits; voorste spits vat, cell
Leger. —spoed , m. geltik , het welgehrkken of welslagen : Hij wenscht u voorspoed,
Voorspoed hebben. --spoedig , (-er, -st,)
bv. col bw. gelukkig , welslagend Irene roorspoedi reis. ffij is voorspoedig in al zijne
ondernemingen. —spoedigheid vr.
—spoediglijk, bw. —spook o.
vroorbeduidend spook ; fig. voorteeken.
—spooksel , o. voorspook. spraak,
vr. het spreken ter poste van ieinand : Ann
awe voorspraak heb ik het te danken. *-,
III en y r. (des -s, mrv. -aken,) die voor of ter
i ;imste van iemand spreekt: PP ie is uw voorpraak geweest ? --spreekster vr.
---spreken, ongel. b. w. vs. in iemands
tegenwoordigheid ter navolging spreken : Zij
sprak hem auks voor. 4-, in remands voordeet spreken : De moeder spreekt het kind
altijdvoor. -sprelier, m. -spreking,
yr. —st, sic Voorste.--statan, orzreg.,.
o. w. met H., vs. voor iets staan vooraan
staan ; fig. voor de oogen van iemands geest
staan : Bet staat mij nog zeer goed voor , ik
herinner bet mij nog zeer goed. Zich iets
late:: voorstaan, d.i. het zich verbeelden. Gij
moet u niet laten voorstaan, dat ieder naar
uwe pijpen zal dansen. Zich veel op iets
laten voorstaan, zich veel op iets inbeelden,
pogchen , snoeven , roemen. Zij last zich veel

op hare familie voorstaan.*-, b. w. vs. verdedigen , beschermen ; voorthelpen ; bevorderen: .1-lij stond die zaak niet voor.
—staanders m, mrv. in de ontleedk,
twee klieren onder den pals der blaas,
—stad, yr. gezamelijke huizen voor de
poorten eerier stad: De voorsteden van
Parijs. —stamelen, b. w. vs. in iemands
tegenwoordigheid stameIen. —stand m.
het voorstaan of verdedigen. —stander,
In. verdediger, handhayer: Een voorstander
van rey t en bilhjkheid. *-, verzorger,bewindvoerder. —standster, yr. (rnry -s.)
--stag m. eerste slap. —stapel , m.
voorste stapel van een' stool. —stappen
o. w. met H., vs. vooraan stappen.
met Z.,
vs. voorbij stappen.
ste, by. overtr. tr.
van voor, incest naar voren: De voorste bank,
huizen. De voorste ringer. o. voorste
gedeelte. —steek, m, plattesteek. —steken, ongel. b. w. vs. voor het lijr, enz. met
spelden vast steken: Sleek het kind een' dock
voor. o. w. met H., vs. eerst steken
—stet, 0. voorste helft van eel, wagenstel;
voorste zeil en treil van een schip; fig. het
voorstellen : Bij het voorstel dier vraag. *-,
bet voorgestelde, voorslag: Zijn voorstel
word aangenomen. in de wis- en rekenk.
opgavc ter nitwerking: Beeft de knarip al de
voorstellen opgelost? *-, in de spraakk. zin ,
volzin : Een oordeel in woorden uitgedrukt
beet voorstel. —stellen , b. W. vs. voor
iemands aangezigt stellen , om het te laten
zien , bekend te rnaken : lemand aan den
honing voorstellen. Zich aan het hof laten
voorstellen.* ats voor iemands oogen stellen : Deze schilderij stelt een' veldslag voor.
opperen, dat men gaarne zou gedaan
zien : Iemand een vraagstuk voorstellen.
De benoe ruing eerier commissie voorstellen.
*-(zich), w. w. als: Zich lets voorstellen,
zich er een begrip van vormen. Zich iemand
voorstellen , zich hem verbeelden.
ij stelons voor,morgen op reis tegacm - speller,
in. —stetting, yr. (mrv. -en,) het voorstellen ; het voorgestelde, voorstel. - stemmen , w. met II., vs. voor anderen
stemmen. —steng, yr. eerste verhoogset
van den fokkernast. —stengestag vr.
—stengestagwand o. —stengestagzeil,o.—steven, steken voor
aan een schip. —stoot ,.m. eerste stoot:
Den voorstoot hebben. *-, stopwas. —stooten , ongel. o. w. met H., vs. eerststooten.
straat vr. straat voor andere; voorste
straat. —stralen o. w. met Z., vs. stralende to voorschijn komen. —strijden,
ongel. o. met H., vs. vooraan strijken.
—strijder, m. —strijken ongel.
b. w. vs, in iemands tegenwoordigheid
strijken , OM het hem te leeren. —stuk,
0. voorste stuk yan iets; stuk van bet
13'7
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voorste gedeeite ; stuk gesehut voor op een
scri p.
Voort 9 bw. terstond , dadelijk : De meld zal
voort komen. 4., van eerie plaats weg: De
schuit is voort. Is hij nog niet voort? *-,
tusschenw. wet;, vertrek: rood, Bond!
Voort met die prullen Behalve in de eerste
en de volgende heteekenis, worth bet in het
dagelijksehe Leven meestal kort (vort) uitgesproken. voorwaarts: Voort , Mannen,
f'oort.' to sainenstell, met werkw,, waar het
altijd scheidbaar is, [weft het de beteekenis
van 1.) voorwaarts: Voortgaan ; 11.) meg:
Voortloopen ; W.) eene voortditring: Voortwerken ; IV.) eene bespoediging : VoortmaZen ; V.) eene verschijning : Voortkomen.
In de beteekenissen van II.) en IV.) wordt
voort in het dagelijkschc verkeer als vont
uitgesproken. —aan, bw. van nn af, in 't
vervolg: flees voortaan oplettender. --ademen o. w. met LI., voortgaan met
ademen. —ademing yr.
Voortafet Yr. voorgeregt. tand rn.
tand voor in den mond, snijtand.
Voortarbeiden o. w. met H., voortgaan met arbeiden. *-, b. w. van de plants arbeiden.-asemen, zie Voortademen.
—aseming, yr. —babbelen, o, w.
met H., voortgaan met babbelen. *-, b. w.
door zijn gebabhei verdrijven , wegbabbelen :
Dal wijf is in staat , orn den geduldigste
voort to bubbelen. —baden o. w. met
H., voortgaan met baden. —balien zie
1Voortbassen 9 -baggeren, o.w. met
H., voortgaan met baggeren. b. w. al baggerende wegvoeren. —bakenen o. w.
met H., voortgaan met bakenen. —bakenen 0. w. met H., voortgaan met bakenen.
ongel. o. w. met H.. voortgaan met bakken. —baideren o. w.
met El., voortgaan met haideren. —ba, 0. w. met H., voortgaan met babel).
*-. b. w. met babes wegvoeren. —balsemen,o.w. met H., voortgaan met balsemen.
—bauken, o. w. met H., voortgaan met
banker. —banketeren o. w. met H.,
voortgaan met banketOren. —bannen
ongel. o. w. met H., voortgaan met banner,.
41-, b. w. wegbannen , uitbannen. —barbieren o. w. met H., voortgaan met
barbieren. —baren o. w. met H., voortgaan met baren. — barsten, zie Voortbersten. —bassen o. w. met H.,
voortgaan met bassen. b. w. door gebas
verdrijven. —bazelen o. w. met H.,
voortgaan met bazelen. —bazuinen o.
w. met 11., voortgaan met bazuinen.*-, b. w.
met baziringeschal overal bekend rnaken ,
uitbazuinen. —bedelen, o. w. met H.,
voortgaan met bedelen. —beelden o.
w. met II., voortgaan met beelden. --beenen o. w. met H., voortgaan met beenen.

Voor
—beffen o. w. met H., voortgaan met
bet dragon eener bet. —beitelen o. w.
met H., voortgaan met beitelen. *-, b. w.
met den beitel wegnemen. —bekeren,
o. w. met H., voortgaan met bekeren.
—bellen, o. w. met H., voortgaan met
h. w. door belles verdrijven of
does vertrekken. —bengelen o. w. met
H., voortgaan met bengelen. *-, b. w. door
gebengel verdrijven of doer vertrekken.
—bergen ongel, o. w. met H., voortgaan
met bergen. b. w, wegbrengen : ffie heeft
die boekenvoortgeborgen?—berging, Yr.
--bersten, °nye'. o. w.met voortgaan met bersten : De muur berst hoe larger
hoe meer voort. —bessen o. w. met H.,
voortgaan met bessen. —beteren, o. w.
met H., voortgaan met beteren. --betten,
o. w. met H., voortgaan met belief,. b. w.
met betten mermen. —beugelen, o.w.
metes,, voortgaan met beugelen.-benken,
o.w, voortgaan met benken.*-, o.w. wegbeuken. —beulen o. w. met El , voortgaan
met beulen.*-, b. w. door beulen verdrijven.
—beuren , o. W. met H., voortgaan met
heuren.*-, b.w. wegbeuren. —beuzelen,
0. w. met H., voortgaan met beuzelen.
—beven o. w. met H., voortgaan met
—beirvegen 9 ongel. b. w. van de
plaats bewegen. —bewogen, dw.
van vooraewegen. —bezigen b. w. bij
voortduring bezigen. —bibberen o. w.
met H., voortgaan met hibberen. —bidden, ougel. o. w. met H., voortgaan met
bidden. —biechten o. w. met H., voortgaan met bieehten. —bieden, ougel. o.
w. met H., voortgaan met bieden. -bijten,
ongel. en &el. o. w. met H., voortgaan met
bitten. —bikken o. w. met EL, voortgaan met bikken. b, w. wegbikken,
—biklkelen o. w. met H., voortgaan
met bikkelen. —biljarten o. w. met

H., voortgaan met biliarten. —bitten o.
w. met H., voortgaan met bitten. —binden ongel. o. w. met H., voortgaan met
binders. *-, b. w. wegbinden. —bitteren,
o. w. met H., voortgaan met bitterer). -Walden o. w. met H., voortgaan met bladen.
—bladeren, o. w. met El., voortgaan
met bladeren. —blafiren , o. w, met H.,
voortgaan met blaffen. b. w. al Witt fende verdrijvert. —Waken o. w. met
H., voortgaan met blaken. --biakeren
o. w. met H., voortgaan met blakeren.
—blaten o. w. met H., voortgaan met
blaten. —blazen ongel. o. w. met H.,
voortgaan met blazer. *-, b. w. wcgblazen.
—bleeken o. en onpers. w. met H.,
voortgaan met bleeken. —blijven, angel.
o. w. met Z., bij aanhoudendheid blijven.
--blikken, o. w. met H., voortgaan met
blikken. blikkerren
w. met H.,
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voortgaan meiblikkeren. —bliksetnen,
0. en onpers. w. met H., voortgaan met bliksemen. —blinken , ongel. o. w. met H.,
voortgaan met blinker). —bloeden , o.
w. met H., voortgaan met bloeden.
—bloeijen , o. W. met FL, voortgaan met
blueijen. —bloesemen , o. w. met H.,
voortgaan met bloesemen. —blokken,
0. w. met H., voortgaan met blokken.
--s-blooten , o. w. met H.. voortgaan met
blooten. —blouwen , o. w. met H.,
voortgaan met blouwen. — blozen , o.
w. met H., voortgaan met blozen. —bluffen , o. w. met IL, voortgaan met bluffen.
—blussehen, b. w. voortgaan met
blusschen. —bobbelen, —bobberen 9 0. W. met El., voortgaan met bobbe
len of bobberen. —bobijnen , o. w. met
H., voortgaan met bobijnen. —boeijen ,
o. W. met H., voortgaan met boeijen. -boe ken , o. w• met H., voortgaan met boeken.
—boeleren, o. w. met H., voortgaan
met boeleren. —boenen , o. w. met H.,
voortgaan met hoenen. *-, b. w. d oor boenen
wegnemen. - boeren , o. w. met H.,
voortgaan met boeren. —boerten , o. w.
met H., voortgaan met boerten.—boeten,
0.w. met H., voortgaan met boeten. -boetseren, o. w. met H., voortgaan met boetseren. —boffen , o. w. met EL, voortgaan
met botlen. *-, b. w. door boeten verdrijven.
—bogehelen , o. w. met H. voortgaan
met bogehelen. —boksen , o. w. met
H., voortgaan met boksen. —bonen , o.
w. met H., voortgaan met bollen. —boilstereo , 0. W. met 11., voortgaan met
boisteren. --bowmen , o. w. met H.,
voortgaan met bommen. —bonken , o.
w met H., voortgaan met bonken. *-, door
honker, verdrijven. —bonzen , o. w. met
H.. voortgaan met bonzen *-, b. w. door
bonzen verdrijven. —boornen , o. w- met
H., voortgaan met boomen.*-, h. w. boomende voorthewegen. —boorden , o. w. met
H., voortgaan met boorden. -bootseren,
zie Voortboetseren. —borduren,
0. w. met H., voortgaan met borduren.
—boren, o. w. met H. voortgaan met
boron. —borgen, o. w. met H., voortgaan
met borgen. —borrelen , o. w. met H.,
voortgaan met borrelen. —borstelen,
0. w. met H., voortgaan met borstelen. *-,
b. w. wegborstelen. —bossehen. , o. w.
met H., voortgaan met bosschen. —bossen 9 o. w. met H., voortgaan met bossen.
--boteren , o. w. met H., voortgaan met
boteren. --botten , o. w. met H.,
voortgaan met boeten. —bottelen , o. w.
met H., voortgaan met hottelen. —botten,
o. w: met H., voortgaan met botten.
—bouwen 9 0. w. met H., voortgaan met
bouwen , snel bouwen. —brabbelen , o,
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w. met H., voortgaan met brabbelen.
—braden , on gel. o. w. met II., voortgaan
met braden. —brakes , o. w. met H.,
voortgaan met brake°. —bralllen., o.
w. met II , voortgaan met brain ' . —branden , o. w. met H., voortgaan met branden. .-, b. w. weghranden. —brassen,
o. w. met Z., voortgaan met brassen.
—breeuwen , o. w. met H voortgaan
met breeuwen. —breijen , o. w. met H ,
voortgaan met breijen. —breken , ongel.
o. w. met H., voortgaan met breken. *-, met
Z., met eenig geweld to voorschijn komen. 4-,
b. w. wegbreken : De muur zal voortgebroken
worden. —brengen , onreg. b. w. wegbrengen , verwijderen : Breng die ..!toekn
voort. 4c, to voorschijn brengen : 117‘nden
voortbrengen. *-, door scheppende of telende
kracht doen ontstaan or verwekken : Vruchten voortbrengen. Kinderen voortbrengen ;
fig. Wijsheid voortbrengen, uiten,-brenger , m. --brenging , m. —brengsel, o. bet voortgebrachte : Voortbrengse-,
len der garde. —brengster, yr.
—bridsen , o. w. met H,, voortgaan met
bridsen. —briesehen , o. w. met IL,
voortgaan met brieschen. *-, b. w. door
gebriesch verdrijven. —brijen , o. w. met
H., voortgaan met brijen. —briHen , o.
w. met H., voortgaan met brillen. -broddelen , —brodden, o. w. met H.,
voortgaan met brodden. —broeden ,
o. w. met H., voortgaan met broeden.
—broeijen , o. w. met H., voortgaan
met hroeijen. —brokkelen , o. w. met
H., voortgaan met brokkelen. —brokken , o. w. met El , voortgaan met blokken.
—brourtinen , o. w. met H., voortgaa r.
met brommen, 'h-, b. w. door gebrom verdrijven. —bronzen , o. w. met EL, voortgaan met bronzen. —brouwen , ongel.
0. w. met EL, voortgaan met brouwen.
—britijen , b. w. wegbruijen. —bruineren , 0. w. met H., vow-Loan met bruineren. --bruises , o. w. met El., voortgaan met bruiser. --brullen , o. w. met
El., voortgaan met bailie° . *--. b. w. door
gebrul verdrijven. — buijen, o. w.
met H., voortgaan met buijen. --buig-en, ongel. o. w. met H., voortgaan
met buigen. *-, b. w. wegbuigen , ter zijde
buigen : Ge moet dies tak voortbuigen.
—builen , o. w. met II., voortgaan met
builen. —buitelen , o. w. met H., voortgaan met buitelen. 4-, o. w. met Z., zich al
buitelende verwijderen. —buiten , o. w.
met H., voortgaan met buiten. -bukken,
o. w. met H., voortgaan met bukken. -butdere, , o. w. met II , voortgaan met bulderen.—bulken, o. w. met H., voortgaan
met bulken. *-, b. w. door gebulk verdrijven.
—bundelen 9 o. w. met H., voortgaan
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met bundelen. —buren o. w. met H.,
voortgaan met buren. —busseien o. w.
met H.,voortioan met busselen.-ciiiferen,
o. w. met H., voortgaan met cijferen. dalen o. w. met H., wanneer de voortduring
en met Z. wanneer de plaatmerandering
hedoeld wordt , voortgaan met dales.-dam
men, o. w. met H.,voortgaan met darnmen.
—dampen , 0. w. met H., voortgaan met
dampen. met Z., wegdampen , in damp
vervliegen. —danken , o. w. met H.,
voortgaan met danker. --Jansen w.
met H., voortgaan met dansen. *-, met Z.,
zich al dansende verwijderen wegdansen.
—dartelen o. w. met H., voortgaan
met dartelen.—danwelen, o. w. met
II., voortgaan met dauwelen. dauwen
onpers. w. met H., voortgaan met dauwen.
—daveren o w. met H., aanhouden
met daveren. —deelen o. w. met H.,
voortgaan met deelen. —dekhen o. w.
met H., voortgaan met dek ken. —delven,
met delven.
onget. o. w. met H.,
*_, b.w.al delvende wegnemen. - dempen,
co. w. met H., voortgaan met dempen. -denken, onreg. o. w. met H., voortgaan met
denken. —denken, o. w. met H., voortgaan met deuken. —deunen o. w. met
11., voortgaan met deunen. —dichten o.
w. metH.,voortgaan met dichten.-dienen,
o. w. met H., voortgaan met dienen. -diepen, 0. w. met H., voortgaan met diepen.
—dieven 0. w. met H., voortgaan met
dieven. —digten, o. w. met H., voortgaan
met digten. —dijken, o. w. met H.,
voortgaan met dijken. —dikken, o. w.
met H., voortgaan met dikken. -dingen ,
ongel. o. w. met H., voortgaan met Bingen.
—disschen , 0. w. met H., voortgaan
met disschen. —disselen o. w. met H.,
voortgaan met disselen. —dobbelen o.
w. met H., voortgaan met dobbelen. - doe -.
7 met H. voortgaan met docteteren
met H voortgaan
ren. — doek en , o.
met doeken. —doelien o. w. met H..
voortgaan met doelen. —doemen o. w.
met H.. voortgaan met doemeu. - - does
onreg. b. w.gemeenz.wegdoi ,n.-dviizei en,
0. W. met H,, voortgaan met doezelen. - doffen , o. w. met H., voortgaan met doffen.
—dokken , o. met H., voortgaan met
dokken. —dolen, zie Voortdwalen.
—dollen o. w. met H., voortgaan met
dollen. —dommelen, o. w. met H.,
voortgaan met dommelen. —donderen
o. en pers.w. met H., voortgaan met donderen.
b. w. wegdonderen. —dooden o.
w. met H., voortgaan met dooden. —dooijen,. onpers. w. met H., voortgaan met
dooijcn. —doopen,o. w. met H,, voortgaan
met doopen. —doppen o. w. met 11.,
voortgaan met doppen —dorren, o. w.
voortgaan

0. V4 ,.
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metH.,voortgaan met dorren..dorsehen,
o. w. met voortgaan met dorschen.-donwen, zie Voortduwen.-draaijen,
0. w. met H voortgaan met draaijen.*-, b.
w. wegdraaijen. —dragen , ongel. b. w.
bij voortduring of aanhoudendheid dragen :
Blijf dien rok maw. roortdragen. *-, voorwaarts dragen: Draag het peck tot aan de
brag voort.
wegdragen : Bet lijk weed
door twee mannen voortgedragen. o. w.
met H., voortgaan met dragen. —dralen,
o. w. met H., voortgaan met dra gen. —drawen , o. w. met H., voortgaan met draven.
met Z., wegdraven , zich dravend verwijderen. —dreigen o. w. met H., voortgaan met dreigen.*-, b. w. door bedreigingen
verwijderen —drenken, n. w. met H.,
voortgaan met drenken. —drentelen, o.
w. metH.,voortgaan met drentelen,*-,met Z.,
zieh drentelende verwijderen. dreunen , o. w. met H., voortgaan met dreunen.
-1- drentelen , o. w. met H., voortgaan
met drentelen. —dribbelen , o, w. met
H., voortgaan met dribbelen. met Z.,
yr. die
wegdribbelen. —drilfster
voortdrijft. —drijven, onkel. b. w. bij
aanhoudendi,wid of voortduring drifren ,
voorwaarts driven; fig leniand voortdriiven.
iervand sterk. aanzetten. Een werk cowldrilreti , een werk bespoedigen. *-, wegdrijyen Driff de koeijen voort. *-, o. w. met
H., voortgaan met drijven. met Z., wegdrijven : Bet clot en de Drug zijn dezen nacht
voortgedreven. —drijver , m. —drijving, yr. drillen , 0. w. met H.,
voortgaan met dri I len. —dringen, ongel.
b. w. voorwaarts drirgen ; wegdringen.*-, o.
w.met H., voortgaan met dringen.*-. met Z.,
zich dringende verwijderen. —drinkers,
ongel. O. W. met H.. vc,ortgaan met drinken.
—droelen , o. w. met H.. voortgaan met
droelen. — drogen o. en onpers. w. met
H., aanhonden met dragen. —droomen,
o. w. mt,t H., voortgaan met droornen,
—droppeIen , 0. w. met H., voortgaan
met droppe!en. met Z,. vvegdroppelen.
--dropper zie Voortdroppelen.
drossen , o. w. met Z., wegdrossen.
—druilen o. w. met H., voortgaan met
druilen. druipen , ongel. w. met H.
en Z . zie Woortdroppelen. --druischen , o. w. met H,, voortgaan met
drmschen . —drulaten, o. w. met H.,
voortgaan met drukken. *-, b, w. voorwaarts
drukken ; wegdrukken. —druppelen ,
—druppen , zie Woortdroppelen.
—dubbelen , 0. w. met 11., voortgaan
met dubbelen. —dubben, o. w. met H.,
o.
voortgaan met dubben.
met
w. met H., voortgaan met duikelen.
w.
ongel.
Z., wegduikelen .
met H., voortgaan met duiken. '"-, met Z.,
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fladderende verwijderen. —flakkeren
zie Voortlilikkeren. —fleppen
0. w. met H., voortgaan met fleppen.
—flikken , 0. w. met H., voortgaan met
flikken. —flitikeren , o. w. met U.,
voortgaan met flikkeren. flodderen
o. w. met H., voortgaan met flodderen.
flonliereu , 0. w. met II , vow tgaan
met flonkeren. —filuimen , o w met 11.,
voortgaan met fluirnen. —fluisteren , o.
w. met H , voortgaan met fluisteren. *-, h. w.
fluisterende over vertellen - fluiten, ongel.
o. w. met 11., voortgaan met fluiten -fniezen, zie Voortniezen. —fokken 9
o. W. met H., voortgaan met fokken. b. w.
aanfokken, fokkende voortbrengen.
teren, 0. W. met H., voortgaan met
folteren. —fommeien, o. w. met H.,
voortgaan met fornmelen. —fontielen,
o. W. met H., voortgaan met fonkelen.
—foppen , 0. W. met H., voortgaan .met
foppen. —fretten o. w. met H., voortgaan met fretten. —frommelen o. w.
met H., voortgaan met. frommelen. --fronsen, o. w. met H., voortgaan met &onset!.
—fruiten o. w. met H., voortgaan met
fruiten. futselen o. w. met H., voortgaan met futselen. --gaaf, zie Aangawe. —gaan, onreg. o. met Z , weggaan , wegloopen : Er zzjn' dezen nacht
verscheidene soldaten voortgegaan. Zij
verliet in stilte het ouderlijke huis en gingmeeeen P dragonder voort. Met lets voortgaan , bet medenemen er mee doorgaan. *-,
voorwaarts worden bewogen : Het schip gaat
n iet meet voort.
voorwaarts gaan
ging tot aan de brag voort , en viel daar
van vermoeidheid neder. *- met H., aanhouden : Hij gaat er rnede voort. Ga er dus meet
voort. aanhouden met gaan , zijn' weg
vervolgen ; voortganp; hebben ; doorgaan :
De reis gaat niet voort.
tot stand komen ; wet tieren ;
slagen. —gaaren
o. w. met H., voortgaan met p;aliren. —galmen, o. w met FL, voortgaan met galmeu.
b. w. uitga!rnen. --galoperen, o.
w. met aanhouden met galoperen.*-,
met Z., wegp;aloperen, zieh in galop verwijderen. —gang , m. fig vordering , spoed
Gij moet beter voortyang maken , *-, bevordering tot degelii kheid : De vrede zal
Been' voortgang hebben , niet tot stand
komen. *-, voortduring , aanhouding Bij
voortgang , aanhoudend. —galpen o.
w. met H., voortgaan met galpen. —gapen , o. w. met H., aanhouden met gapen.
—gasten o. w. met H., voortgaan met
Voortfijmelen. —fijmelen , 0. W.
gasten. —gave, zie Voortgaaf.
met H., voortgaan met fijmelen. — Intreren o. w. met H., met filtreren voortgaan. Toortgebeden,verl, dw. van voort bidden.
—beten verl. dw, van voortbijten.
—flabberen, o. w. met voortgaan
—bleven vent. dw. van voortblijven.
met flabberen. —fiadderen o. w. met
verl. dw. vau voortblinken.
II., voortgaan met tladderen. 'f-, met Z., zich

wegduiken. —duizelen, o, w. met II.,
voortgaan met duizelen. —dunnen, o.
w. met H., voortgaan met duunen. —duren , 0. w. met H., aanhouden , stand
bouden ; blijven Denkt gij , dat de koude
zal voortduren ? —during, y r. during ,
aanhonding: Bid voortduring , bij aanhoudendheid , aanhoudend. durven
onreg. en yel. o. w. met H.. met uitlating van
cen ander ligt to radon werkw., als Ik durf
niet *wort , niet voortgaan. —dutten , o.
w. met H., voortgaan met dul ten. --duwen, o. w. met H., voortgaan met duwen.
4-, b. w. voorwaarts duwen ; wegduwen.
—dwalen, o. w. met H., voortgaan met
met Z., wegdwalen. —dwardwalen.
len , o. w. met Z., wegdwarlen. met H.,
voortgaan met dwarlen. —dweepen , o.
o. w. met H., voortgaan met dweepen.
—dweilen, o. w. met II., voortgaan met
dwei l en. *-, b. w. al dweilende wegvegen ,
wegdweilen : Laat de meid dat vuile water
voortdweilen. —dwingen , ()Vet o. w.
met H., voortgaan met dwingen.
Voorteeken , 0. een voorheduidend
teeken , voorbeduiding : Dat was een goed
of een gunstig voorteeken , dat beloofde lets
goeds. —teekenen , b. w. vs. ter navolging teekenen Teeken mij de kast eerst
eons roor.—teekening , vr.
Voorteggen, o. w. met H., voortgaan met
eggen.*-, b. w. met de eg wegnemen : Eg die
distels voort. —eisehen, o. w. met H.,
voortgaan met eischen.
Voortellen , b. w. in iemands tegenwoordigheid tellen : lk heb u immers het geld
voorgeteld. , vr. —tempel
m. het voorste gedeelte van een' tempel.
—tent , y r. het voorste gedeelte eener
tent.
Yoortenten o. w. met H., voortgaan met
enten. enteren o. w. met H., voortgaan met enterer!. —erven , o. w. met
H., voortgaan met erven. *-, met Z., over-eten, onreg. o. w. met H., voortgaan met eten ; snel eten. —etsen, w.
met H., voortgaan met etsen. —etteren
o. w. met El., voortgaan met etteren.*-, met
Z., etterende verdwijnen. —ezelen, o. w.
met H.,voortgaan met ezelen.—fatsoeneren, o. w. met H., voortgaan met fatsoenerens zie Voortdweilen.
—fernelen , zie Voortfijmelen.
—feppen , 0. w. met H., voortgaan met
feppen. —feziken o. w. met H., voortgaan met feziken. —fieinelen , zie
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—boden verl. dw. van voortbieden.
veil. dw. van voortslijpen. —sloken , yea.
—bogen, dw. van voortbuigen.
dw. van voortsitriken. —slopen, vent.
—bonden verl. dw, van voortbinden.
dw. van voortsluipen. —srneten , yen!.
—borgen veil, dw. van voortbergen.
dw. van voortsmijten. —smolten , vent.
--braeht , verl. dw. van voortbrengen.
dw. van voortsmelten. --sneden verl,
—broken , verl. dw. van voortbreken.
dw. van voortsnijden. —gesnoven vent.
—daan verl. tijd van voortdoen.
dw. van voortsnuiven.
—doken, verl. dw. van voortdniken. Voortgespen o. w. met H. voortgaan
—dolven, verl.dw. voortdelven. —donmet gespen.
gen, %P eri. dw. van voortdingen, —dorst, Voortgespogen,verl.dw.van voortspugen.
verl. dw. van voortdurven. —dreven
—sponnen vent. dw, van voortspinnen.
y en!. dw. van voortdrijven. —drongen
—gespoten, dw. van voortspuiten.
verl. dw, van voortdringen. —dronken
—sprongen, verl. dw. van voortspringen.
verl. dw. vary voortdrinken. —dropen
sproten vent. dw, van voortspruiten.
Voortgesten zie Voortgisten.
verl.dw. voortdruipen. —dwongen,
dw. van voortdwingen.
Voortgesteven, verl.dw. van voortstijven.
Voortgeeselen o. w. met H., voortgaan
—gestoken verl. dw. van voortstemet geeselen. *-, b. w. met eene zweep , enz.
ken. — gestolen, y eti. dw. van voortstelen. —stonken dw. van voortvoortdrijven, voorwaarts geeselen . —geeuwen , o. W. met II., voortgapen.
stinken. --stovers, y eti. dw. van voortVoortgefloten verl. dw. van voortstuiven. —streden verl. dw. van voortflu i ten.
strijden. —togien , verl. dw. van voorttieVoortgegeten, verl. dw. van voorteten.
gen. -trokken,veri.dw. van voorttrekken.
—gleden, dw. van voortglijden. Voortgeven, ongel. b. w. aan een' ander'
overgeven, om het vender to geven : Toen ik
--glommen,verl.dw. van voortglimmen.
—goten verl. dw. van voortgieten.
de doos beschouwd had, gal ik ze *wort.
—grenen y en]. dw. van voortdrijven.
*-,weggeven : Zij heeft twee poppen yowl—grepen verl. dw. van voortgrijpen.
gegeven. o. w. met II., aanhouden met
—had, verl. dw. van voortbebben. —he(kaarten) te geven : Geef max). voort.
gen , vent. dw. van voorthijgen. —ge- Voortgevloehten, verl. dw. van voorthesehen, verl. dw. van voorthijschen.
vlechten. —vloden vent. dw. van voortvlieden. —viogen verl. dw. van voortverl. dw. van voortheffen.
—holpen
vliegen. -vloten,veri.dw. van voortvlieten.
dw. van voorthelpen.
—keken ,
—voclaten, yen'. dw. van voortvechten.
dw, van voortkijken.
—keven verl. dw. van voortkijven.
—vreven vent. dw. van voortvrijveu.
Voortgekken , o. w. met H., aanhouden
—vroren , —vrozen veil. dw. van
of voortgaan nret gekken.
voorivriezen. —wogen vent. dw. van
Voortgeklommen, verl. dw. van voortvoortwegen. —wonden , verl. dw. van
klimmen. —gekloven verl. dw. van
voortwinden. —wonnen verl. dw. van
voortkluiven. —knepen, veil. dw. van
voortwinnen. —worpen, dw. van
voortknijpen. —gekoeht , verl. dw. van
voortwerpen. —worven verl. dw. van
voortkoopen. konnen vent. dw. van
‘oortwerven. —wreven, verl. tijd van
voortwrijven. —wrongen, vent. dw.
voortkunnen. —korven , veil. dw, van
van voortwringen. —zeid, verl. dw. van
voortkerven. —gekregen , vent. dw. van
voortzeggen. —zeten, vent. dw. van voortvoortkrijgen.-kroden,-gelkrookjen,
zitten. —zocht, verl. dw. van voortzoeken.
verl. dw. voortkruijen. —kropen veil.
—zoden verl. dw. van voortzieden.
dw. van voortkruipen. —gelegen, verl.
—zonden, verl. dw. van voortzenden.
dw. van voortliggen. verl. dw.
verl. dw. van voortzingen.
van voortleggen. —logen, verl. dw. van
—zonkeia, vent. dw. van voortzinken.
voortbegen. -mOgt verl. dw. van voort—zopen, verl. dw. van voortzuipen.
rnogen. —molken, dw. van voortzwegen , vent. dw. van voortzwijgen.
melken. —nomen verl. dw. van voort—zwommen, vent. dw. van voortzwemnemen. —plozen, vent. dw, van
voortpluizen --reden verl. dw. van
men. —zworen , verl. dw . van voortzweren.
voortrijden. —sehenen., verl. dw. van
voortschijnen. —seholden verl. dw. Voortgieren , o. w. met H., voortgaan
met gieren. —gieten, ongel. b. w. weggie.
van voortschelden. —sehonken,
ten: Giet dat water niet voort.*-, o. w. met
4w. van voortschenken. —sehoren
aanhouden met gieten. —grkizelen ,
verl.dw. van voortscheren. -sehoten, verl.
o. W. met H,, voortgaan met grijzelen. —gildw. van voortsehieten. —schoven vent.
len , 0. w. met H., aanhouden met gillen.
dw. van voortschuiven. —sehreden
roc 1, dw, van voortschriide n . --,..slepen ,
—ginniken i o,
met H., voortgaan
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met ginniken. —gipsen, o. w. met H.,
voortgaan met gipsen. —gispen, o.
met H., voortgaan met gisten. —gisten, o.
w. met H., voortgaan met gisten.
zen , o. W. met H., voortgaan met glanzen.
—glibberen , o. w. met Z., wegglibberen. —gliiden, ongel. o. w. met H.,
voortgaan met glijden. ft-, met Z., voorwaarts
glijden ; wegglijden. —glimmeu, ongel.
o. w. met H., aanhouden met glimmers.
—glinsteren , o. w. met H., aanhouden
met glinsteren. --glippen , o. w. met Z.,
voorwaarts glippen. *-, met H., bij aanhou-dendheid glippen. —Flipping, yr.
—glissen, o. w. met Z., voorwaarts
glissen. —gloeijen.. 0. w. met H., voortgaan met gloeijen. —gloren o. w. met
H., voortgaan met gloren. —gluipen ,
o. w. met H., voortgaan met gluipen.
wen, 0. w. met H., voortgaan met Owen.
—gniffelen , o. w. met H., voortgaan
met gnilfelen. —gnorren, zie Voort-

knorren. —golven , o. w. met

H.,

aanhouden met golven. —gommen ,o.
w. met H., aanhouden met gommen.-gonzeu . o. w. met H., voortgaan met gonzen.
*-, met Z., gonzend verdwijncn. - goochelen, o. w. met H., voortgaan met goochelen.
ft-, b. w. door goochelen doers verdwijnen :
Wie heeft dat mes voortgegoocheld? - gooijen., o. w. met H., aanhouden met gooijen.
ft -,b. w. weggooijen, wegwerpen. - gorden,
0. w. met H., voortgaan met Borden. =gorgelen , o. w. met H., aanhouden met
gorgelen. —graauwen o. w. met H.,
voortgaan met graauwen. *-, b. w. door
graauwen verdrijven. —grabbelen , o.
w. met H., voortgaan met grahbelen. - graven , ova. o. w. met H., voortgaan met
graven. ft-, b. w. weggraven. —grazen, o.
w. met H., aanhouden met Brazen. ft-, met
Z., al grazende voortgaan. —greniken,
zie Woortginniken. —griffelen ,
o. w. met H., voortgaan met griffelen. - grijnen , ongel. o. w. met IL aanhouden met
grijuen. --grijpen , ongel. o. w. met 1-1.,
voortgaan met grijpen. 13. w. weggrijpen.
--grilles, o. w. met H., voortgaan met
grillend --grimmer, o. w. met H.,
voortgaan met grimmen. —grinniken,
zie Voortgreniken. —groeijen
o. w. met H., voortgaan mei groeijen. ft-, met
Z., weggroeijen. —groenen o. w. met
H., voortgaan met groenen. —groeten ,
o. met H., aanhouden met groeten.
—groeven , o. w. met H., voortgaan met
groeven. —grollen , o. w. met H., met
groeten voortgaan. —grommen, o. w.
met H., voortgaan met grommen. —gronden , o. w. met H., voortgaan met gronden.
—gruizen, o. w. met H., met gruizen
voortgaan. —grutten o. w. met H.,

voortgaan met grutten. —gudsen , o. w.
met H., voortgaan met gudsen. -gulpen ,
0. w.met H., aanhouden met gulpen.-lattasten (zich), w. w. zich voortspoeden. —hagelen , onpers. w. met H., aanhouden
met hagelen. —haken, o. w. met H.,
voortgaan met haken. —hakkelen , o.
w. met H., voortgaan met hakkelen.
ken , b. w. wegbakken. ft-, o. w. met H.,
voortgaan met harken. —halen , b. w.
voorwaarts ha ien ; weghalen: Wie heeft tint
hout roortgehaaldf *-, o. W. met H., voortgaan met haler). —handelen, o. w. met
H., blijven handelen. --hangers,
ongel. b. w. elders liangen , weghangen.
ft-, 0. w. met H., voortgaan met hanger.
—happen , b. w. weghappen. ft-, o. w.
met H., voortgaan met happen. --harem
o. w; met H., voortgaan met Karen. —harken, b. w. wegharken.*-, w. met H.,
voortgaan met harken. —haipen o. w.
met H., voortgaan met harpen. —haspelen , o. w. met H., aanhouden met baspelen.
- haten,o.w. met H., voortgaan met haten.
—hebben onreg. b. w, met uitlating
van een ander werkwoord : 1k heb het voort,
voortgebracht , weggebracht. —hechten,
o. w. met H., met bechten voortgaan.
— heelen o. w. met H., voortgaan met
heelen. —heerschen o. w. met H.,
voortgaan met heerschen. —heiren,onyel.
0. w. met H., voortgaan met hefren. —heijen, o. w. met H., voortgaan met heijen.
—heinen, o. w. met H., aanhouden met
heinen. —hekelen , o. w. met H., voortgaan met hekelen. —heksen , b. w, wegtooveren. helpen, ongel. b. w. met
uitlating van een ander werkwoord : De
cipier hielp den gevangene voort, d.
was hem in zijne vhigt hehulpzaam -,
iemand helpen om voort to gaan : Men hielp
den onyelakkige van plaats tot plants
voort ; fig. leinand voorthelpen , hem in het
bereiken van zijn duel behulpzaam wezen.
Die lieden kunnen zich zelven wel voorthelpen. —hengelen o. w. met H.,
voortgaan met hengelen. —herken zie

Voortharken. —heulen , o. w.
met H., voortgaan met heulen. —hijgen,
onyel. en yel. o. w. met H., aanhouden met
hijgen. —hijmen o. w. met H., voort
gaan met hijmen. —hijschen ° nye'. en
gel. b. w. weghijschen. *-, o. w . met H.,
voortgaan met hijschen. ---hikken • o. w
met H., voortgaan met hikken. —binken, o. w. met Z., voortgaan met hinkeu.
*-, met Z., voorwaarts hinken ; zich binkende verwijderen ; weghan gen. —hinne-

ken , —hinniken o, w. met H.,
voortgaan met hinniken. ft-, b. w, door
gehinnik verdrijven. —hobbelen, o. w
met H., voortgaan met hobbeleneet—Ilwe-
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den , o, w. met El., voortgaan met hoeden.
—hompelen o. w. met 11., voortgaan,
met hoepelen. rnet Z. gerneenz. zich wegpakken. —hoeren , o. w. met H., voortgaan met hoeren. —hoesten, o. w. met
H., voortgaan met hoesten. —hoetelen,
0. w. met H., voortgaan met hoetelen.
—hoeven o. w. met El., gemeen , met
uitlating van een ander werkwoord: Zij
hoe ft nog niet voort, behoeft nog niet
voort to pan. —hokken o. w. met H.,
voortgaan met hokken. —pollen, o. w.
met H., voortgaan met hollen ; fig. zijn woest
leven voortzetten. *-, met Z. , wegholien.
--hommelen , o. w. met El , voortgaan
met hornmelen. —hompelen. o. w. met
H., voortgaan met hompelen. met Z.,
weghompelen ; voorwaarts hompelen : Zij
hompelde tot aan de brug roost , en viel
(Mar bewusteloos seder. —hongeren ,
o. W. met H., voortgaan met bong eren.
—hoogen 0. w. met H., voortgaan met
hoogen. —hooljen „ o. en onpers. w. met
H., voortgaan met hooijen : Het zal nog wel
eene pool voorthooijen. —hoozen , o. w.
met H., voortgaan met hoozen. h. w.
weghoozen. —hopen , o. w. met H., blijven hopen. —hotsen, o. w. met H.,
voortgaan met hotsen. —houden „ onreg.
h. w. vreghouden ; ‘erbergen ; verwiperd
houden.—honwen , ongel. o. w. met H.,
voorthak ken. *-, b.w. weghouwen : IVanneer
houwt de tuinman die struiken roort ?
zij belemmeren het uitzi;t. —hovenieren,o. w. met H., voortgaan met bovenieren.
—huiebelen, 0. W. met 11., voortgaan
met huichelen. —tiniken , o. w. met 11.,
voortgaan met buiLen. —huitten o. w.
met H., voortgaan met —huizen,
o.w. met 11., voortgaan met litrizen. —hunkeren, o. w. met H., voortgaan met
hunkeren. —huppelen, o. w. met H.,
voortgaan met huppelen. o. %V. met Z.,
zich huppelende verwijderen. —huren ,
0. w. met H., voortgaan met Buren.
ken o. W. met U.. voortgaan met hurken.
—hutselen, o. w. met H., voortgaan met
.hutselen.
Voortijd , m. eerste tijd des jaars , het begin
der lente Tedgen den roortijd. Voortijden ,
mrv. vroegere tijden. —tijds, bw. oudtijds,
weleer: Voortijds deed men zulks
Voortijken, o. w. met H., voortgaan met
ijken. —ijlen , o. w. met H., voortgaan met
ijlen of spoeden ; bij aanhoudendheid ijlen of
raaskallen, *-, met Z., voortsneilen , voortspoeden. —ijveren , U. w. met H., voortgaan met ijveren. —ijzelen , onpers. w.
met H., voortgaan met ijzelen. --inner!',
0. w. met H., voortgaan met innen. -jagen,
gel. en ongel. b. w. voorwaarts jagen ; weffjagen;. Nerjagen bij aanhoudendheid jagen

VoOr
of aandrijven. *-, o. w. met H., aanhouden
met jagen. met Z., voorwaarts jagen ;
wegjagen. —jakken, o. w.rnet H., voortgaan met jakken. —jakkeren, o. w.met
H., voortgaan met jak keret). —jangelen,
zie Voortjengelen. jammeren,
o. w. met II., voortgaan met jammeren.
janken o. w. met H., voortgaan met
janken. --jassen, o. w. met H., voortgaan
met jassen. —jengelen 0. w. met H.,
voortgaan met jengelen. —jeuken , o. w.
met H., voortgaan met jeuken. joelen,
0. w. met H., voortgaan met joelen. —jokken, o. w. met H., voortgaan met jokken.
--jollen, o. w. met H., voortgaan met
oelen. —jongen ,o. w. met H., voortgaan
met longer' . --juichen a o. w. met H.,
voortgaan met juichen. —Julien, o. w.
met 11., voortgaan met juilen. —kaaijen,
o. w. met 11.,voortgaan met kaaijen. -kaarden , o. w. met H., voortgaan met kaarden.
—kaarten , o. w. met H., voortgaan met
kaarten. —kaatsen, o. w. reel H., voortgaan met kaatsen. —kaauwen , o. w. met
H., voortgaan met kaauwen. --kakelen,
o. w. met El., voortgaan met kakelen. b.
w. overkakelen. —kakken, 0. w. met H.,
voortgaan met kakken. -kalanderen, o.
w. met H., voortgaan met kalanderen. -kallen, o. w. met H., voortgaan met kallen.
—halven, w. met D., voortgaan met
kalven. —katveren, o. w. met H.,
voortgaan meL kalveren. —kammen, o.
w. met H., voortgaan met kamrnen. *-, b. w.
wegkammen. —kampen, 0. w. met H.,
voortgaan met kampen. —kankeren,
0. w. met H., voortgaan met kankeren.-hantellen, b, w. wegkantelen . o. w. met H.,
voortgaan met kantelen. —kapert.-o. w.
met11.,voortgaan met kapen. -kapoenen,
o. w. met H., met kapoenen voortgaan..kappen , 0. W. met H., voortgaan met kappen.
*-, b. w. wegkappen. —karnen, 0. w. met
H., voortgaan met karnen. —kastijden,
o. w. met H., met kastijden voortgaan.-keeren . b. w. wegkeeren, wegvegen ; voorwaarts keeren. *-, o. w. met H., voortgaan
met keeren. —kelfen, o. w. met H.,
voortgaan met keffen. *-, b. w. door gekef
erdriiven. —kegelen , o. w. met H.,
voortgaan met kegeten. —keilen , o. w.
met 11., voortgaan met keilen.
zie Voortkiemen. --kepen, o.
w. met H., voortgaan met kepen. —kermen, o. w. met H., aanhouden met kertnen.
-.-kernen. zie Voortka,rnen.
—kerven , onyel. o. w. met H., voortgaan
met kerven. —ketelen., zie Voortkittelen. —ketsen, o. w. met H.,
voortgaan met ketsen. —he uren, o. w.
met H., voortgaan met keuren. —keuvelen;—keuzelen, —kevelen, 0. w;

j
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met H., voortgaan met keuvelen. —kibbelen o. w. met H., voortgaan met
kibbelen. —lawmen, o. w. met H.,
voortgaan met kiemen. —kiezen ongel.
w. met H., voortgaan met kiezen.
lien ongel. o. met H., bij aanhoudendleid kijken. —kijven , ova. o. w. met H.,
voortgaan met kijven. —kladden, o. w.
met H., voortgaan met kladden. —kla.gen , o. w. met H., voortgaan met klagen.
klakken 0. w. met H., met klakken
voortgaan. —kla.mpen , o. w. met H.,
voortgaan met klampen. —klappen o.
w. met H., voortgaan met klappen. —klaleren , 0. w. met H., voortgaan met Materen. —klauteren o. w. met IL, voortgaan met klauteren. *-, met Z., voorwaarts
klauteren De jongen klauterde tot scan den
top voort. --kleeden, o. w. met H.,
voortgaan met kleeden. —klemmen °a
w. met H., voortgaan met klemmen. -klenzen o. w. met H., voortgaan met klenzen.
—kleppen o. w. met H., voortgaan met
kleppen. b. w. met kleppen verdrijven.
—klepperen o. w. met H., voortgaan
met kiepperen. —kletsen , o. w. met H.,
voortgaan met kletsen. b. w. wegkletsen.
—kleumen, o. w. met H., voortgaan met
kleumen. —kleuren , o. w. met H.,
voortgaan met kleuren. --klieken, o. w.
met H., voortgaan met klieken. —klieven 9 0. w. met H., met klieven aanhouden.
--klikken, o. w. met H., voortgaan met
klikken. —klimmen , ongel. o. w. met
II., voortgaan met klimmen. *-, met Z.,
voortmaarts klimmen zich klimmend
verwijderen. —klikken ongel. o. w. met
H., voortgaan met klinken. —klissen
o. w. met H., voortgaan met klissen. —IilisItêren, 0. w. met IL, voortgaan met klisteren. —11ilolklien o. w. met H.,
voortgaan met klokken. —klongelen
(). w. met H., voortgaan met kiongelen.
—klonteren s o. w. met EL, voortgaan
met klonteren. —kloppen o. w. met H.,
voortgaan met knoppen ; snel kloppen.
b. w. wegkloppen. —klossen o. w. met
voortgaan met klossen. —klotsen, o.
W. met H., voortgaan met klotsen. Mon—wen, o. w. met H., voortgaan met klouwen.
b. w. wegklouwen. —kloven , o. w.
H., voortgaan met kioven. -kluisteren,o.
w. voortgaan met kluisteren. —kluiven
°riga. 0. w. met EL, voortgaan met kluiven.
—kluppelen , 0. w. met H., voortgaan
met kluppelen. —klutsen o. w. met
H., voortgaan met klutsen. —kaftanwen, o. w. met H., voortgaan met knaauwen. —kna.bbelen o. w. met H.,
voortgaan met knabbelen. —knagen , o.
w. met H., voortgaan met knagen. -knak ken 9 O. w. met H., voortgaan met knakken.
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—knallen o. w. met H., voortgaan met
knallen. —knappen , o. w. met IL,
voortgaan met knappen. —knarsen o.
w,. met IL, voortgaan met knarsen. —kneden , a w. met H., voortgaan met kneden.
—knellen o. w. met H., voortgaan met
knellen. —kneuteren , o, w. met H.,
voortgaan met kneuteren. —knenzen
o. w. met H., voortgaan met kneuzen. -knevelen o. w. met H., voortgaan met
kncvelen. —knibbelen o. w. met H.,
voortgaan met knibbelen. —knielen o.
w. met H., voortgaan met kinder). —knijpen , onsel. o. w. met voortgaan met
knijpen.*-, b. w. wegknijpen."---kuiLizen
o. w. met EL, voortgaan met kilijzen. -knikken o. w. met fl., voortgaan met klikken.
—iknibbelen o, w. met H., voortgaan
met knibbelen. —knippen , o. w. met
H., voortgaan met knippen. *-, b. w. wegknippen. —linipperen , 0. w. met H.,
voortgaan met knipperen. —knitteren
o. w. met H., voortgaan met knitteren.
—knoeijen o. w. met H., voortgaan
met knoeijen. —knoftelen, o. w. met
H., voortgaan met knolteleri. —knoopen,
o. w. met H., voortgaan met knoopen.
—knoppen 0. w. met H., voortgaan
met knoppen. —knorren, o. w. met H.,
voortgaan met knorren. —knotten , O.
W. met EL, voortgaan met knotten. --knuffeleti , zie Voortknoffelen.
—knutselen 0. w. met H., voortgaan
met knutselen. —kodsen o. w. met H.,
voortgaan met kodsen. —koeken, o. w.
met H., voortgaan met keeken. —koesteren, o. w. met H., voortgaan met koestereu.
—koeteren o. w. met H., voortgaan
met koeteren —koetsen , o. w. met EL,
voortgaan met koetsen. -koken , o.
met El., voortgaan met koken. —kokk elen , 0. w. rnet H., voortgaan met kokkelen.

—kolderen o. w. met H., , voortgaan
met koldereii. —liolven, o. w. met El.,
voortgaan met kolven. —komen , onreg.
o. w. met Z., wegkomen : Zorg, dot ge voor
den avond voorikomt r '-, voorwaarts
komen : 'rage menschen komen nergens
voort , maker nergens fortuin. remand doen
voortkomen hem voorthelpen. *-, to voorschijn komen en tieren : Die spina:ie komt
goed voort.*-, voortspruiten : Wat zal daar
nog tit voortkomen ? fig. geboren worden :
flit zijne drie huwelijkenzijn elf kinderen
voortgekomen. , y r. —konfijten , o. w. met H., voortgaan met konfijten. —konkelen , o. w. met H.,
voortgaan met konkelen. —kooijen
0. w. met H., voortgaan met kooijen. --koopen , onreg. 0. w. met H., voortgaan met
koopen.*-,b.w.wegkoopen:Al de schapen ijn
dear voortgekocht .—koppen , o, w. met
138
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11., voortgaan met koppen, —liorrelen,
J. w. met H., voortgaan met korrelen.
—korren, 0. w. met H., voortgaan met
korren. —korten,o. w. met H , voortgaan
met korten. —koten o. w. met H.,
voortgaan met koten. —koteren o. w.
met H., voortgaan met koteren. —kouten,
o. w. met H., voortgaan met k oat n. -1k ra,itijen o. w. met H., voortgaan met kraaijen.
*-,doorgekraai verdrijven. —kraauwen,

Voor
men. —kronkelen, o. w. met H., voortgaan met krookelen. *-, met Z., zich kronkelend vermijderen. —kroonen , o. w. met
H., vcortgaan met kroonen. —kroppen ,
o. w. met H., voortgaan met kroppen.
—krotten , o. w. met H., voortgaan met
kronen. — krugehen , o. W. met H.,
voortgaan met krugehen. —kruiden ,
0. w. met H., voortgaan met krniden.
—kruijen , ongel., onrey. en reg. b. w.

o. w. met 11., voortgaan met kraauwen.
*-, b. w. wegkraauwen. —krabben , o.
w. met H., voortgaan met krabben. *-, b. w.
wegkrabben. --krabbelen , o. w. met,
H., voortgaan met krabbelen.
len , o. w. met H., voortgaan met krakeeleu.
—kraken , o. w. met H., voortgaan met
kramen. —kramen , 0. w. met H., voortgaan met kramen. *-, h. w. megkramen.
—krammen , o. w. met H., voortgaan
met krammen. —kranseu , o. w. met
H., voortgaan met kransen.— krassen ,
o. W. met H., voortgaan met krassen.
—kreelen, 0. m. met H., voortgaan met
kreelen. —kreeuwen , o. w. met H.,
voortgaan met kreeumen. —krekelen,
o. w. met voortgaan met krekelen.
—krengen , o. w. met H., voortgaan met
krengen. —krenken, o. w. met 11..
voortgaan met krenken. —lirenselen
o. w. met H., voortgaan met krenseIen.
—kreppen . o. w. met H., %oortgaan met
kreppen. —kreutten , o. w. met H.,
v oortgaan met kienken. —kreunen,
o. W. met H., voortgaan met kt etinen.
—kribben , 0. w. met H ., %ow tgaan met
kriebelen zie oortkribben.
ltriewelen. o. w. met
H., voortgaan met krielen. —ltriemelen,
o. S. met IL, voortgaan met kriemelen.
voortgaan
—hriewelen o. w. met
met kriewelen. krijgen , o. w met El.,
met krijgvoeren aanhoudeo. --krijgen,
angel. b. w. wegkrijgen: 1k kan de steepen
roor den arond niet roottkrzjgen. voormaarts krijgen : 1k kon het paard niet roortkrijges, doen voortgaan. —krijten
ongel o. w. met H., voortgaan met krijten.
—krimpen , ongel, o. w. met 11.. voortgaan met krimpen. —kringelen , zie

wegkruijen ; fig. door gunstige aan beveling en
voorspraak in de werehl voorthelpen Hij
frerd van den beginne aj door invloedrijke
bloedrerwanten voortgekruid. 41 -. o. w. met
H., voortgaan met krtnien.*-, met Z. van het
ijs, zich kruijende verwijderen. —krulmelen o. w. met H , voortgaan met
kruimelen. —kruipen, ongel. 0. w. met
H., voortgaan met kruipen. ft-. met Z., voorwaarls kruipen; zich kruipende wegbegeven ;
fig. zich verschuileo: De knaap is zoo schuw,
dot hzj altijd roortkruipt , als hijiionand
:iet komen. —kruisen , o. met H.,
voortgaan met kruisen. —krukken , o.
w. met H., voortgaan met krukken. - krul.
len, o. w. met, IL, voortgaan met krullen.
kugeben, o. w. met H., voortgaan met
kugehen. —liuijeren., o. w. met H.,
voortgaan met kinjeren..-, met Z., wegkuijeren , vow [A% aodelen. —kuilen , o. w.
met H., voortgaan met kui p en. —kuipen ,
o. w. met H., voortgaan met kuipen ; met
spued kuipen : Die wan blip t oed tool.
—kuischen , o w. met H., voortgaan
met knischen. —kulien , 0. w. met H.,
voortgaan met kill —Ikunnen , onreg.
0. w. met 11 , gemeeoz. met mtlating van een
widen werkwoord:Hij kan niet meer roort.a.)
voortgaan,b.)weggaao. —k urkesi,o.w.niet
IL, voortgaan met knekeo. —kussen, 0.
w. met IL, voortgaan met kussen. —kwaken, o. w. met II., voortgaan met kwaken.
-- o. w. met H., voortgaan
met kwakkelen, —kwakken , o, w. met
H., voortgaan met kwakken. —kwalsteren,o. w. met 11., voortgaan met kwalstel en.
—114wantselen., o. w. met H., voortgaan
met kwantselen. —kweeken , o. w. met
H., vont tgaan met kweeken. , b. w. kweekende te voorschijn doen komen , voortbrengen : Wet den kt ye daaruit roost le kweeken?

Voortkrinkelen. —krinkelen ,
0. w. met H., voortgaan met kriokelen.
—krinsen , o. w. met H., voortgaan met
met H.,
krinsen. —krloelen, o.
voortgaan met krioelen. —krippen ,
o. met II., voortgaan met krippen.
—krissen, o. w. met H., voortgaan met
krissen. —kroegen, o. w. met H.,
voortgaan met kroegen. —kroken, zie
Woortkreuken. —krollen , o. w.
met 11., voortgaan met krollen. —kromiSen o. VI. met H., voortgaan met krom-

—kweesten, o.w.met H., voortgaan met

kweesten. kwelen, o.w.met H.,voortgaan
met kwelen.-kwellen,o. w. met H.,voort.
gaan met kwel fen.- kwetteren,o.w.met H.,
voortgaan met kvtetteren. —kwezelen ,
o. w. met H., voortgaan met kwezelen.
—kwijlen, o. w. met H , voortgaan met
kwijien. —kwijnen, o. w. met H.,
voortgaan met kwijnen. —kwinkeleren , O. W. met H., voortgaan met kwinkelêren.-kwispeleno o.w.met H., voortgaan
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met kwispekri.*-, kw. Ind eery' k wispel wegdrijven. —11 ab ben, o. %,% 'net 11., voortgaan
met labben.*-, b. w. labbend oververtellen.
—laden , ongel. o. w. met El., voortgaan
met laden. b. w. ladend wegnemen: De
:chippers hebben al dat bout voortgeladen.
—lagehen , ongel. 0. w. met H., voortgaan met lagehen. —1a,kken o. w. met
H., voortgaan met lakken. —langen , b.
w. weglangen. —lappen 0. w. met H.,
voortgaan met lapprn. —larderen , o. w.
met H., voortgaan met larderen.
0. W. met H., voortgaan met larien. —larpen, 0. w. met H., voortgaan met larpen.
—lasschen , o. w. met H., voortgaan met
lwseheri. —lasteren,o. w. met H., voortpan met lasteren. —laten , ongel. o. w.
met 11... aanhowlen of voortgaan met after*-, b. w. later ' vertrekken : Men liet
ttiemand voort. ---latten , 0. w. met H ,
voortgaan met latter). —laveren , o. w.
met H., voortgaan met lavêren. —leenen ,
0. w. met H., voortgaan met leerwn. —leeren , o. w. met H., voortgaaan met leeren.
- leggen, gel. en onreg., o.w. met H.,voortgaan met leggen. b. w. wegleggen. - leiden, b.w. voorwaarts leiden: Hij leidde ons
voort lot aan den ingang van het paleis. s-,
van rent plaats wegleiden Leid het paard
voort. —lekken , o. en onpers. w. met H.,
voortgaan met lekken. —lellen, o. w.
met H., voortgaan met !ellen. --lemmen ,
o. w. met H. , voortgaan met lemmen.
—lengen , 0. w. met H., voortgaan
met lengen. —leppen, o. w. met H.,
voortgaan met leppen —letteren , o. w.
met El , voortgaan met letterer ' . - leunen
o.w. met H., voortgaan met lennen. - leuteren, o w. met II., voortgaan met leuteren.
.—Leven, o. w. met 11., blijven Leven.
—leveren, o. w. met H., voortgaan met
leveren. .---lezen. ongel. o. w. met H..
voortgaan met lezen. —liehten , onpers.
w. metH.,aanhonden met liebten. - liegen,
ongel. o. w. met H., voortgaatt met liegen.
—ligten, o. w. met H.. voortgaan met
ligten. —lijden , ongel. 0. w. rn,,t
—11ijmen. o. w.
voortgaan n.et
met EL. voortgaan met lijrnen. ,
o. w. met H., voortgaan met likken. - lippen , 0. w. met H.. voortgaan met lippen.
—lispelen, 0. w. met H., voortgaan met
lispelen. loeijen, o. w. met H., voortgaan met loeijen. —loeren, o. w. met H
voortgaan met loeren. —lokken, o. w.
met H., voortgaan met lokken. 4-, b. w.
weglokken. -- p
ollen, o. w. met H.,
voortgaan met lollen. —lonken , o. w.
met H., voortgaan met lonken. —looden,
o. w.rnet 11., voortgaan met looden. - loodsen , o w. met Et , voortgaan met loodsen.
---loogen o. w. met 11., voortgaan met
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loogen, looljen o. w. met H„ voortgaan
met looljen. — g oopen , ongel. met
Z., voorwaarts loopen : Hij liep vaortf tot bij
de kerk fig. zich tritbreiden of verspeeiden.
'IL, met Ft.. aatihouden met loopen ; veel
loopen. --footmen, zie ir oortloodsen. —lossen, o. W. met H.. voortgaan
met lossen. --loten, o. w. met El., voortgaan met loten. —lubben, o. w. met H.,
voortgaan met lubben. —luchten , o. w.
met H., voortgaan met luchten.
—luijen, o. w. met H., aanhonden
met Itiijen ; snel luizen. —luijeren
0. w met H., voortgaan met lulieren. —I ulzen o. w. met H., voortgaan met luizen.
—lullen o, w. met H., voortgaan met
- lurken, o. w. met 11. voortgaan
met lurken. —maaijen o. w met H.,
voortgaan met maaijen ; snel maaijen. di-, b.
w. egmaaijen. maau wen , 0. w. met
H., voortgaan met maauwen. maken ,
o w. met H., spoed maken , zich reppen. 4-,
„
b. w. wegmaken , zoek rnaken. r`-(zich.
zich wegspoeden. —males , ongel. o. w.
met 11 voortgaan met male ' ' . b w. al
inalende voorwaarts brengen. —mangelen , 0. w. met H , voortgaan met mangelen.
—mareheren o, w. met H., voortgaan
met march&en. 4-, met Z, wegmarchêren.
—markten o. w. met H., voortgaan
met markten. —marten o. w. met It,
voortgaan met marten. —marmelen
o. w. met El., voortgaan met marmelen.
—marrrneren , 0. w. met H voortgaan
met marmeren. —martelen o w. met
H., voortgaan met rnartelen. 4 -, met Z., met
moeite voortgaan. —matten o. w. met
H., voortgaan of zich reppen met matter'.
-medieineren o. w. met H., voortgaan
met rnedicineren. -melken, o. w. met H.,
voortgaan met melken. —Inengen , 0 w.
met H., voortgaan met mengen. meniPn , o. w. met H., voortgaan met meniiin •
mennen , b. w. voorwaarts mermen.
—merken, 0. w. met H., voortgaan met
merken. —mesten , o. w. met 11.. voortgaan met master). —meten , ongt . 1 0. w.
met 11 voortgaan met meter ' . —metselen , o. w. met H , voortgaan met metselen.
—menbelen , —menbeleren
0. W. met voortgaan met meubelen of
meirbelë: en. —meuzelen, o. w. met H.,
voortgaan met menzelen. -mitaauwe no.
w. met H., voortgaan met miaatrwen. -mktmereu , o. w. met H., voortgaan met
mijrneren. —mijten o. w. met H., voortgaan met mijten —mikken o. w. met
H., met mikken voortgaan. —minderen,
o. W. met H., voortgaan met minderen.
minnen o. w. met H., voortgaan met
—misten,o. en onpers. w. met H.,
voortgaan met mister). —modderen •
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0. w. met II., voortgaan met modderen.
—moeten , onrey o. w. met H., met
nitlating van een ander werkwoord : 111oet
hij zoo spoediy voort?voortgaan?Vertrekken?
Die steenen moeten voort , weggevoerd
worden ; gemeenz. Zi moet den e..,ansvhert
day voort, voortwerken , bard werken.
--mogen , ongel. o. w. met H., met uitlating van een ander werkwoord may niet
voort, voortgaan. De wagen mag niet voort,
Meg. —molmen o. w. met H., voortgaan
met molmen. —inompelen , o. w. met
H., voortgaan met mompelen.—monsteren, o. w. met H,, voortgaan met monsteten. —moorden o. w. met H.. voortgaan
met moorden. —morren o. met H..
voortgaan met morren. —morsen , o. w.
met H., voortgaan met worsen. —motten,
o. w. met H., voortgaan met molten. —mn.fTen , 0, w. met H., voortgaan met rnuffen.
—muiten , o. w. met H., voortgaan met
muiten. —muizen , o. w. met H., voortgaan met muizen. —munten , o. w. met
H,, voortgaan met munten. —mumm.elen, o. w. met H., voortgaan met murmelen.
—murmureren , o. w. met H., voortgaan met murmureren. —naaijen o. w.
wet H., voortgaan met naaijen ; snel naaijen.
—nagelen , 0. w. met 11., voortgaan met
nagelen. narren,o. w. met H., voortgaan
met narren. met Z., megnarren. —neijen, o. w. met H., voortgaan met neijen.
—nemen ongel. w. wegnemen.
—nestelen , o. w. met IL, voortgaan
met nestelen. —netten o. w. met H..
voortgaan met netten. —neutelen, o. w.
met H., voortgaan met nestelen. —neuzelen o. w. met H., voortgaan met neuzelen.
—nevelen, oupers. w. met El., voortgaan
met nevelen. —nijgen , ongel. o. w. met
H., voorigaan met Mjgen. —nijpen, ongel.
o.w. met El., voortgaan met nijpen. —nikken o. w. met H., aanhouden met nikken.
--noemen, 0. w. met, H., voortgaan met
noemen. —nokken , o. w. met H.,
voortgaan met nokken. —nommeren
o. w. met H., voortgaan met nommeren.
—nooden, —noodigen, o. w. met H.,
voortgaan met nooden of noodigen. —noppen, w. met H., aanhouden met noppen.
nusselen, o. w. met H., voortgaan
met nusselen. —oefenen (zich) , w. w.
voortgaan met zich to oefenen. —offeren,
o.w. met H., voortgaan met offeren.
Voortogt, m. optogt voor aan een ieger ;
voorhoede.
Voortolien , 0. w. met H., voortgaan met
oliiin. - omberen, o. w. met H., voortgaan
met omberen.
Voortop , rn. voorste top.
Voortpaarden, 0. W. met H., voortgaan
met paarden. —paarlen 0. w. met

voortgaan met paarlen. —pachten , r. w,
met H., voortgaan met pachten, —pakken, o. w. met H., voortgaan met pakken
blijven pakken.*-. b. w. wegpakken. *-(zich),
w. w. zich wegpakken : Pak u voort. —paletten o. w. met H., voortgaan met paletten. —pappen, o. w. met H., voorgaan
met pappen. —parelen zie Voortpaarlen. —passen, o. w. met H.,
voortgaan met passen. —pauken o. w.
met H., voortgaan met pauken. —peilen
0. w. met I-I., voortgaan met peilen. - peinzen, o. w. met H., voortgaan met peinzen.
— pekelen 9 o. w. met H., voortgaan met
pekeien. —pekken o. w. met H.. voortpan met pekkcn. --peilen , o. w. met
H., voortgaan met peilen. —pennen a.
w. met H., voortgaan met pennen. —penseelen, o. w. met H., voortgaan met
penseelen. —peperen, o. w. met H.,
voortgaan met peperen. —persen o. w.
met H., voortgaan met persen.—peuren,
o. w. met H., voortgaan met peuren. -penteren o. w. met H., voortgaan met penteren. —peuzelen , 0. w. met H.. voortgaan met peuzelen. —piepen o. w. met
H., voortgaan met piepen. —piketten o.
w. met H., voortgaan met piketten. —pimpelen , o. w. • met H., voortgaan met purr).
peter' . —pinken o. w. met H., voortgaan
met pinken. —pissen , w. met H.,
voortgaan met pissen. —plagen , o. w.
met H., voortgaan met plagen. - plakken,
o. metH,, voortgaan met plakken.-planken , o. w. met H., met planken voortgaan.
—planten w. met H.. voortgaan met
b, w. door planting vermenigplaraten.
vuldigen of doer voortdurenak wit deze
men voortplanten; fig. op andere wijze doer/
voortduren : Zijn ye:lc:At voorplanterr.
Kunsten en wetensehappen voortplanten.
uitbreiden: Die dwaalleer werd overat
voartgeplant. Het evangelic voortplanten.
4 -(zich), w. w. zich uitbreiden: De besrnetting plant zich gestadig voort. — planter,m. —planting, y r. —plantster,
y r. —plaveijen o. w. met H., voortgaan
met plaveijen. —pleisteren o. w. met
H. , voortgaan met pleisteren. —pleiten
0. w. met H., voortgaan met pleiten. —pletten , o, w. met H., voortgaan met pletten.
—ploegen o. w. met H., voortgaan met
ploegen.—plooijen, o. w. met H., voortgaan me;, Io oijen. —pinizen , ongel.
a. w. met H.,voortgaan met pluizen.-phakken , o. w. met H., voortgaan met pinkken, —plunderen o. w. met H., voortgaan met plunderer). --poederen,

—poeijeren o. w.

met H., voortgaan

poederen of poeijeren. —poepen , o.
w. met H.,voortgaan met poepen.-poeren,
zie Voortpeurent —poesten , o. w
met
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met H., voortgaan met poesten. *-, b. w. door
poetsen doen verdwijnen. , o. w.
met H., voortgaan met pollen. -pogehen,
o. w. met H,, voortgaan met pogchen. —poken , o. w. met H., voortgaan met poken.
—polijsten o. W. met H., voortgaan
met polijsten —polsen , 0, w. met 11.,
voortgaan met pollen. —pompen, o. w.
met H.,voortgaan met pompen. *-, h. w. wegpompen. —pooijen . o. w. met H., voortgaan met pooijen. —pozen , 0. w. met II.,
voortgaan met poozen. —poten , o. w. met
H., voortgaan met poten. —potten, 0.
w. met H., voortgaan met potter. praaijen , o. w. met H., voortgaan met praaijen.
-pragehen, o, w. met H., voortgaan met
pragchen. —pralen. o. w. met IL, voortgaan met praten. -prangen, o.w. met H..
voortgaan met prangen. —praten , o.
met H., voortgaan met praten. *-, b. w. door
praten tot, vertrekken bewegen. —pratten,
o. w. met H , voortgaan met pratten. —prediken , —preken o. w. met H ,
voortgaan met prediken. —pressen, o.
W. met H., voortgaan met pressen. *-, b. w.
tot vertrekken presser) of dringen. —preutelen , o. w. met voortgaan met preuielen. —prevelen , o. w. met H., voortgaan met prevelen. priegelen , o. w.
met H., voortgaan met priegelen. *-, b. w.
priegelend voortdrijven. —priemen, 0. w.
met H., voortgaan met priemen. -prij ken,
o. w. met H., voortgaan met prijken. —prij
zen , ongel, o. w. met H., voortgaan met
prijzen. prikkelen , o. w. met H.,
voortgaan met prikkelen. —prikken, o.
w. met H., voortgaan met prikken. -proesten, o. w. met H., voortgaan met proesten.
—proeven , 0. W. met H., voortgaan met
proeven. —profeteren, o. w. met H.,
voortgaan met profeteren. —pronken ,
o. w. met H., voortgaan met pronken.
—pronselen, o. w. met H., voortgaan
met pronselen. —protelen, zie Voortpruttelen. —pruiken , o. w. met H.,
voortgaan met pruiken.
pruilen , o. w.
met H., voortgaan met pruilen. —pruim,en, 0. w. met H., voortgaan met prnimen.
—pruttelen o. w. met H., voortgaan
met pruttelen. —purgeren , o. w. met
H., met purgeren voortgaan. — pntten o.
w. met H., aanhouden met putten. —rabbelen o. w. met H. , voortgaan met
rabbebelen. —raden, ongel. o. w. met
H., voortgaan met raden. —rafelen , o.
w. met H., voortgaan met rafeien. —ralfinaderen „ o. w. met .H., voortgaan met
raflinaderen. —ragehelen o. w. met
H., voortgaan met ragehelen. -rakelen,
o. w. met H., voortgaan met rakelen. —rak en 9 o. w. met H., voortgaan met rakes,
*- , met Z., wegraken ; voorwaarts geraken.

Voor
—raketten 3 o. w. met H., voortgaan
met raketten. — rameijen , o. w. met
H., voortgaan met rameijen. --rammelen, o. w. met H., voortgaan met rammelen. ---ranken o. w. met Z., zijne
ranken verder uitstrekken. met H., voortgaan met ranken. —ranselen o. w.
met H.,voortgaan met ranselen. *-, h. w. wegranselen.
Voortrap, m. en yr. (zie Trap.) voortrede trap voor eene andere ; voorste trap ;
trap voor aan of voor in een gebouw.
Voortrapen , o. w. met H., voortgaan met
raper). *-, b. w. wegrapen. —raspen ,
o. w. met H., voortgaan met raspen. —ratelen, o. w. met H., voortgaan met ratelen. -- ravotten , w. met H., voortgaan met ravotten, —razen, o. w. met
H., voortgaan met razen. --redden, 0.
w. met H , voortgaan met redden.
Voortrede, yr. trede voor eene andere of
voor iemand antlers. —treden, ongel. o.
w. met Z., voorwaarts treden , to voorsehijn
treden ; voor anderen treden.
Voortredeneren , o. w. met H., voortgaan met redeneren: —reeden, o. w. met
H., voortgaan met reeden.
Voortreffelljk (-er, -st,) by. en bw,
boven andere personen treffelijk, uitmuntend,
uitstekend : Een voortreffelijk man, kuis,
boek. Die appelen smaken voortreffelijk.
—held , vr. (mrv. -en,) het voortreffelijk
zijn jets voortrellelijks.
Voortregenen, onpers. w. met H., voortgaan met regenen. —reg6ren o. w. met
H., voortgaan met regeren. -reiken , b. w.
verder reiken, aan anderen reiken.-reizen,
o. w. met Z., wegreizen. 'lc , met H., voortgaan
met reizen,-rekeneno, w. met H., voortgaan met reken en.
Voortrekken, ongel. h. w. naar voren of
voor lets trekker); fig. de voorkeur geven :
Hij wend altijd boven zeijn' broeder Ivorgetrokken. *-, o. w. met Z., voor iemand
of iets trekken. met H., voor anderen lets
trekken.
Voortrckken o. w. met H., voortgaan
met rekken. —rellen o. w. met H.,
voortgaan met rellen. —rennen, o. w.
met Z., wegrennen. met H., voortgaan
met rennen. —renten o. w. met H.,
voortgaan met renters. —rentenieren
0. w. met H., voortgaan met rentenieren.
—repelen o. w. met H , voortgaan met

repelen. —reutelen 0. w. met H
voortgaan met reutelen. —reuten ().
W. rnet H., voortgaan met reuten. .—revelen , o. w. met H., voortgaan met revelers,
—ridselen, o.w. met H., voortgaan met
ridselen. —ridsen , o, w. met H., voortgaan met ridsen. —ridden ongel. b.w.
een
voorwaarts voeren ; op een rijtuig
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wegvoeren. o. w. met Z., voorwaartsrijden ;
wegrijden.*-, met H., aanhouden met rijden.
—rijgen , ongel. o. w. met H.. voortgaan
met ripen. —rijan en , o. w. met H., voortgaan met rijmen. -rigpen, onpers.w.metH.,
voortgaan met ripen. —rijselen,o.w.met
H., voortgaan met rijselen. —rijven,ongd.
0. w. met El.. voortgaan met riven. —rijsen, ongel. o. w. met H., voortgaan met
rijzen —rillen o. w. met H., voortgaan
met rillen. —rimpelen, o. w. met H..
v oortgaan met rimpelen. —rinketen
o. w. met H., voortgaan met rinkelen. —ritselen , zie Voortridselen. ritten , o. w. rnet H., voortgaan met ritten.
—roeijen , b. w. at rorijende voorwaarts
brengen of van eene plaats wegvoeren: Eene
sleep voortroeijen. 'PC . 0. w. met Z., zich al
roeijende voorwaarts bewegen of verwijderen.
*-, met H., voortgaan met roeijen. --roemen, o. w. met H., voortgaan met roemen.
—roepen , h. w. aan anderen toeroepen ,
verder roepen. *-, o. w. met H , aanhouden
met roepen. —roeren o. w. met H.,
voortgaan met roeren. —roesten , 0. w.
met H., voortgaan met roesten. -roffelen,
o. w. met H., voortgaan met rofFelen.
—rogchelen o. w. met H., voortgaan
met rogchelen. —rol Ien,h. w. voorwaarts
rollen; bij voortduring rollen Sisyphus blip ft
zijn' Steen voortrollen. wegrollen Ilebt
ge die vaten nog niet voortgerold 9 4'. o. w.
met Z., voorwaarts rollen ; wegrollen. met
H., voortgaan met rollen. —rommelen,
0. w. met H., voortgaan met rommelen.
—ronken o. met H., aanhouden met
ronken. —ronselen o. w. met H.,
voortgaan met ronselen. —rooijen, o. w.
met H., voortgaan met rooijen. —rooken,
0. w. met H., voortgaan met rookery. —rooven , b. w. wegrooven. *-, o. w. met H.,
voortgaan met rooven. —rossen , o. w.
met H., voortgaan met rossen. —rotten ,
0. w. met H., voortgaan met rotten. --rouwen, 0. w. met H., voortgaan met rouwen.
—ruijen, 0. w. met H., voortgaan met
ruijen. —ruiken, ongel. o. w. met H.,
voortgaan met ruiken. —ruilen , of, w.
met H., voortgaan met ruilen, —ruimen ,
0. w. met H., voortgaan met ruimen. —ruischen , o. w. met H., voortgaan met
nischen. —rukken , o. w. met Z., voorwaarts rukken , naderen : Bet leper rukt
voort. met H., voortgaan met rukken.*-,
b. w. voorwaarts rnkkken. —rusten, o.
met H., voortgaan met rusten: De zieke rust
nog voort.
Voorts, bw. vervolgens: Voorts ging htj
naar de kerk.*-, voort verder: En zoo voort.
Voortsabelen, o. w. voortgaan met sabelen. —sammelen, o. w. met H., voortgaan met sammelen. -Sarre 0, w. met II.,

ilroor
voortgaan met sarren. —sausen , o.w. met
H., voortgaan met sausen. -schaduwen,
o. w. met H., met schaduwen voortgaan.
—schaffen, b. w. wegschatlen. *-, 0. w.
met H., voortgaan met schaffen. —schagcheren , o. w. met H., voortgaan met
schagcheren. —schaken, o. w. met H
voortgaan met schaven. —scharmutselen, o. W. met H., voortgaan met
seharmutselen. —scharrelen , o. w .
met Z., voorwaarts scharrelen ; wegscharrelen. *-, met H., voortgaan met scharrelen.
—sehateren , o. w. met H voortgaarr
met schateren. —sehatten, o. w. met
H., voortgaan met schatten --schaven,
b. w. wegscheren. o. w. met H., voortgaan
met schaven. schelden , °null o. w.
met H., voortgaan met schelden —Nebellen , o. w. met II., voortgaan met schellen.
—sehemeren, 0. w. met H., voortgaan
met schemeren.—schenken, ongel. o.
w. met H., voortgaan met schenken. -schepen , b. w. te scheep vervoeren ; fig.
afschepen, *- (zich), w. w. te scheep vertrekken ; fig. zich wegpakken. —scheppen,
o. w. met H., voortgaan met scheppen.
—scheren, ongel. b. w. wegscheren
afscheren. o. w. met H., met scheren
voortgaan. *-, gel. o. w. met Z., en: *- (zich),
w. w. zich haastig wegpakken: Scheer Is
voort. Zie wegscheren. —schermen , o. w. met H., voortgaan met schermen. —scherpen o. w. met H., voortgaan met scherpen. —schertsen o. w.
met H., voortgaan met schertsen. —scheuken, o. w. met H., voortgaan met schenken. —scheuren o. w. met H ,
voortgaan met scheuren. —schieten ,
ongel. o. w. met Z.. sue! voorwaarts bewogen
worsen : De boot schoot voort.*-, vorderen:
Dat werk is goed voortgeschoten. *-. welig
opschieten , wel groeijen. *-, met H.. voortgaan met schieten. —schiften , o. w. met
H , voortgaan met schiften. —schijnen ,
ongel 0. w. met H., voortgaan met sehijnen.
—schijten, ongel. o. w. met H., voortgaan met schijten. —sehikken b. w.
voortzenden. *-. o. w. met Z., verder sehikken. *-, met H., voortgaan met schikken.
_schilderen o. w. met H., met schilderen voortgaan. —schilferen, o. w.
met H., voortgaan met schilferen.
, o. w. met H., voortgaan met schillen.
—schimmelen, o. w. met H., voortgaan
met schimmelen. -schimpen, o.w.met II.,
voortgaan met schimpen. —schitteren
o. V. met H., voortgaan met schitteren.
—schobben . o. w. met H. , voortgaan
met schobben. —schoffelen , o. w. met
H., voortgaan met schoffelen. *-, b. w. met de
schoffel wegbrengen. —schoften , w.
met H., voortgaan met schoften. —scholk-
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ken , o. w. met H., voortgaan met sehok•
ken. —schommelen, —schongelen, o.w.metH.,voortgaan met schommelen.
—schooijen , o. w. met H., voortgaan
met schooijen. —schoppen, b. w. voorwaarts schoppen ; wegschoppen ; fig. Wat
wordt hij roortgeschopt! d. voortgehol pen.
*-, 0. w. met H.., voortgaan met schoppen.
schrabben, o.w.metH.,voortgaan met
schrabben —schransen, o. w. met H.,
voortgaan met schransen. —schrapen 9
—schrappen, o.w.met II.,voortgaan met
schrapen, schrappen. - schreeuwen,o.w.
mettl.,voortgaan met schreeuwen.-sehreiJen , o. w. met H., voortgaan met schreijen.
-schrijden,ongel. o. w. met Z.,voorwaarts
schrijden. —schrijven, onget o. w. met
voortgaan met schrijven.-sehrobben,
0. w. met H., voortgaan met schrobben.
—schroeijen 9 o. w. met H., voortgaan
met schroeijen. 41-, b. w. wegschroeijen.
—schroeven o. w. met H., voortgaan
met schroeven.*-, b. w. voorwaarts schroeyen ; wegschroeven. —schrokken o.
w. met H., voortgaan met schrckken.
—schubben, o. w. met H., voortgaan
met schubben. —schudden, o. w. met
El., voortgaan met schudden. -, b. w. megschudden. —schuijeren o. w. met H.,
voortgaan met schuijeren. --schuimen,
o. w. met H., voortgaan met schuimen.
—schuiven, ongel, b. w. voorwaarts
schuiven : Hij kan de sled niet voortschuiren.
wegschuiven. *-,o.w.metH.,voortgaan met
schuiven. met Z , van eerie plaats wegschuiven. —schulpen, o. w. met H.,
voortgaan met schuipen. —schuren , o.
w. met H,, voortgaan met schuren. - schutten, o. w. met H., voortgaan met schutten.
—seinen, o. w. met H., voortgaan met
seinen. —sidderen , o. w. met 11, voortgaan met sidderen. —sissen ,o. w. met H.,
voortgaan met sissen. —sjouwen, b. w.
wegsjoumen. *-, o. w. met El., voortgaan met
sjou%en. —slaan , onrea . b. w. voorwaarts
slaan ; megslaan. *-, lob voortduring slaan ;
met spoed slaan. *-, met Z., zich al %erder
en verder uitbreiden : De besrnettiny sloeg
roort. —stagten, 0. w. met H., voortgaan
met sinter). : - slapen, ongel. o. W. met
H., voortgaan met slapen. —slaven, o. w.
met II., voortgaan met slaver,. —slechten,
o. w. met 11., voortgaan met slechten.
—slempen, o. w. met voortgaan met
slempen. —slenderen, —slenteren , o. w. met Z., voorwaarts slenderer ;
wegslenderen. *-, met H., voortgaan met
slenderen. —slepen, b. w. voorwaarts
slepen ; wegslepen : Met zich voortslepen.
*-, o. w. met H., met slepen voortgaan ; fig.
Bet heeft een' geruimen tijd voortgesleept
eer h j can't werk ging. —sleuren, b.

Voor
w. wegsleuren. —slieren, o. w. met H.,
voortgaan met slieren. —slijpen, ongel.
o.w.metH., voortgaan met slijpen. --slingeren , o. w. met H., voortgaan met
slingeren.
b. w. wegslingeren , voorwaarts
slingeren. w. met Z., zie
Woortglippen. ,--- ,- slobberen t o.
w. met- IL, voortgaan met slobberen. - slof
w. met Z , verder of voorwaarts
fen,
sloflen. met H., voortgaan met sloe.
—sloopen o. w. met H., voortgaian
met s!oopen. —slooven, o. w. noSt
H., voortgaan met slooven. slorpen, zie Voortslurpen.-slniken,
ongel. o. w. met H., voortgaan met shriken.
—sluimeren, o. w. met 11., voortgaan
met sluimeren. —sluipen, ongel. o. w.
met Z., verder sluipen ; megsluipen.
—smachten, o. w. met voortgaan
met smachten. —smakken, G. w. met
H., voortgaan met smakken. —smalen , o.
w. met H., voortgaan met smalen.
den , o. w. met H., voortgaan met smeden.
—smeeken, o. w. met H., voortgaan
met smeeken. —smelten, ongel. o. w.
met II., voortgaan met smeltery.-suseren,
o. w. met H., voortgaan met smeren.-smenlen , o. w. met H., voortgaan met smeulen.
—smijten , ongel, b. w. voorwaarts
smijten; wegsmijten.*-, o. w. met H., voortgaan met sruijten. —smoken , o. w. met
H., voortgaan met smoken. - smokkelen,
0, w. met H., voortgaan met smokkelen.
—smullen , o. w. met H., voortgaan
met smullen. —snaauwen, o. w. met
H., voortgaan, met snaauwen. —snappen,
o. w. met H., voortgaan met snapper'. - snateren,o. w. met H., voortgaan met snateren.
—sneeuwen, wipers. w. met H., voortgaan met sneenwert. —snellen o. w.
met Z.. voortijlen. —snerken , o. w. met
H., voortgaan met snerken. —snijden,
ongel. o w. met 11., voortgaan met snijden.
—snikken , 0. w. met H., voortgaan met
snikken. — snippelen, -snipperen,
o. W. met H., voortgaan met snippelen of
snipperen. --snoeijen, o. w. met H.,
voortgaan met snoeijen. —snoepen, o.
w. met H., voortgaan met snoepen. —snoeven , o. w. met H., voortgaan met snoerjen.
—snoffelen, zie liroortsnuffelen.
—snorken. 0. W. met H., voortgaan
met snorkel,. —snorren ,

o. w.

met H.,

voortgaan met snorren —snulfelen, o.
w. met 11., voortgaan met snuffelen.
y en 0. w. met El., voortgaan met snuiven,
—sollderen , o. w. met [-1,, voortgaan
met solderen. —sollen, o. w. met H.,
voortgaan met sollen. *-, o. w. met Z.. voor-

waarts sullen. —soppen , o. w. met H.,
voortgaan met soppen. —spaden, o. w.
met H., voortgaan met spaden.-spannen,

—
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onyei. o. w. met II., voortgaan met spanner].
—sparen , o. w. wet IL, voortgaan met
sparer'. —spartelen , o. w. met
voortgaan met spartelen. —spatten, o.
met
w. met II., voortgaan met spatten.
Z., wegspatten. —spekken, o. w. met
H., voortgaan met spekken. —spelen, o.
w. met H., voortgaan met spelen, —spellen, o. w. met H., voortgaan met spellen.
--spijkeren, o. w. met H., voortgaan
met spiikeren. —spiijzen, o. w. met H.,
voortgaan met spijzen. —spinnen , ongel.
o. w. met H., voortgaan met spinnen. -spitten, o. w. met H., voortgaan met spitten.
—spoeden, o. w. met Z. en *-(zteh),
w. w. voortijlen. —spoelen, 0. w. met,
IL, voortgaan met spoelen. *-, met Z., wegspoelen. —spoken, o. w. met H., voortgaan met spoken. —sporen, o. w. met
H., voortgaan met sporen, met Z., voorwaarts spores'. --spotters, o. w. met H.,
voortgaan met spotter. —spreken, ongel.
0. w. met 11., voortgaan met spreken.
—spreeuwen, o. w. met voortgaan
met spteeuwen. —sprenhellen, o. w.
met II.,voortgaan met sprenkelen.-springw. met Z. voorwaarts
en, onyel.
springer'; te voorschijn sprissgen; fig.
voortkomen , voortspruiten. met H.,
voortgaan met springen. —sproklielen,
0. w. met H., voortgaan met sprokkelen.
—spruiten, ongel. o. w. met H., voortpan met spruiten. *-, met Z., spruitend to
voorschijn komen ; voortkonsen , voortvloeijen: Daaruit kunnen allerlei onaangenaamheden voortspruiten. —spugen ,
ongel. o. w. met H., voortgaan met spugen.
— spuiten, on8 el. o. w. met H., voortgaan met spuiten. —spuwen , 0. w. met
voortgaan met spuvsen. —stamelen 9
—staineren, o. w. met H., voortgaan
met stamelen , stamen en. —stampen, o.
w. met IL, voortgaan met stamper. --stag•
pen, 0. w. met H., v oortgaan met stappers.
met Z., voorwaarts stappen ; wegstappen.
—staren, o. W. met H., voortgaan met
staren. staven, o. w. met H., voortgaan
met staven. —steigeren., 0. w. met IL,
v oortgaan met steigeren. —sicken, ongel.
0. w. met H., voortgaan met steken. b. w.
wegsteken. stelen , ongel. b. w. wegstevoortgaan met Aden.
len. *-, o. w. met
stemmen o. w. met II.,voortgaan root
sternmen. —stempelen 0. w. met H.,
voortgaan met sternpelen. steunen,o. w.
met H., voortgaan met steunen.
ongel. o. w. met IL, voortgaan met stijveu.
-stikken,o.w.met11.,voortgaan metstikkers.
—stinken, ongel. o. w. met H., voortgaan
met stinken. —stoeijen,o.w.rnetII.,voortgaan root stoeijen. ---stollen, o. w. met
H., voortgaan met stollen. b. w. wegstaffen.

Voor
—stoken, o. w. met H., voortgaan met
stokers. —stomen, o. w. met H., voortgaan
met stcmen. *-, b. en o, w, met Z., wegstomen; voorwaarts stcmen. —stommelen,
o. w. met H., voortgaan met stommelen.
s-, met Z., al stommelende zich verwijderen
of voortgaan. —stompen, o. w. met H.,
voortgaan met stompen. b. w. wegstompen.
—stooten ongel. b. w, voorwaarts
stooten ; wegstooten. *-,o. w. met H., voortgaan met stootess. —stopper", o, w. met
H., voortgaan met stoppers.*-, b. w. wegstoppen. —stormen, onpers. w. met H.,
voortgaan met stormen. —stotteren,o.w.
met H., voortgaan met stotteren.
wen , zic Woortstuwen. ---stovers , o. w. met H., voortgaan met stoven.
—strafien, o. w, met H., voortgaan met
straffen. —stralen ,o. w. met H., voortgaan met stralen. —strekken , b. w.
voorwaarts strekken : De hand voortstrekken.
*-(zich), w. w. zich voorwaarts uitstrekken.
—streven , o. w. met Z., wakker voortgaan : Zij streven voort op het pad der
deugd. Naar den prijs voortstreven, alle
pogingen aanwenden , om den prijs to behalen. *-, met H., voortgaan met streven.
—stribbelen , o. w. met H., voortgaan
met stribbelen. striiden , ongel. o. w.
met H., voortgaan met strijden. —strijken , ongel. o. w. met H., voortgaan met
strijken, *-, met Z., wegstrijken , heengaan.
b. w. wegstrijken. —strikken ,
0. w. met H., voortgaan met strikken.
—strooijen, o. w. met H . , voortgaan met
strooijen. *-, b. w. wegstrooijen. —stroomen , o. w. met Z., voorwaarts stroomen;
stroomende te voorschijn komen. *-, met H.,
voortgaan met stroomen. —strompelen,
0. w. met Z., voorwaarts strompelen ; m pgstrompelen. 4,-, met H., voortgaan met strompelen. —struilielen, o. w. met II.,
voortgaan met struikelen. —studeren,
o. w. met II., zijne studies voortzetten.
—stuiteren, 0.- w. met H., voortgaan
met stuiteren. —stuiven, ongel. o. en
onpers. w. met H.., voortgaan met stuiven :
het shaft voort. o. w. met Z., megstuiven ; fig. wegsnellen, zich wegspoeden.
—stare'', b. w. wegsturen , wegzenden.
*-, voorwaarts sturen: hlij stuurde het whip
voort. —stuwen, b. w. voorwaarts stuwen
of duw en. *-, 0. NV. met H., voortgaan met
stuwen. stiffen, o. w. met H., voortgaan met suffers. suikeren, o. w. met
H., voortgaan met suikeren. —sukkelen,
o. V. met H., voortgaan met sukkelen.
o. w. met Z.. wegsukkelen ; voorwaarts
sukkelen. —sullen, zie Woortsollen.
—tafelen. o. w. met H., voortgaan met
tafelen. —talmen 9 o. w. met H., voortgaan met talmen, —tappen, o. w. met
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II., voortgaan met tappen. —tarnen , zie
Voortternen. —teekenen, o. w.
met H., voortgaan met teekenen. -- telen,
b. w. door telling to voorschijn brengen: Nen
teelt kinderen, vee,jonyeboomen, enz. vomit.
*-, o. w. met H., door teling in stand blijven
en toetremen. Wat teelt dat onlaruid voort!
—teling , yr. —tellen , o. w. met H.,
voortgaan met tel len. —temen , o. w. met
H., voortgaan met temen. —temsen , o.
w. met H., voortgaan met temsen. —tergen, o. W. met H., voortgaan met tergen.
—ternen , o. w. met H., voortgaan met
tergen. —teuten , o. w. met H., voortgaan
met teuten. —tiegen , ongel. o w met Z.,
voorttrekken , dock enkel gebruikelijk in den
veil. tijd. en het veil. dw. — tieren , o. w.
met H., voortgaan met tieren. —tijen,
o. w. met Z., voorttrekken. —tijgen ,
ongel. o.vv. met H., voorttijen. —tikken ,
o. w. met H., voortgaan met tikken. —tillen , b. w. wegtillen. *-, o. w. met H.,
voortgaan met tillen. —timmeren , o.
w. met H., voortgaan met timmeren. —tintelen , o. w. met H., voortgaan met tintelen. —tippen, o. w. met H., voortgaan
met tippen. — tjanken , o. w. met H.,
voortgaan met tjanken. --tjilpen, o. w.
met H., voortgaan met tjilpen. —tobben,
0. w. met H., voortgaan met tobben. —toeren , o. w.met H., voortgaan met teeren.
4-, met Z., voorwaarts toeren. —toeten ,
o. vv. met H., voortgaan met toeten. —togten , wipers. w. met H., voortgaan met
togten. —tokkelen , o. w. met H., voortgaan met tokkelen. —tokken, b. w. uegtokken. —tollen , o. w. met H., voortgaan met toilet,. _—tooveren, o. w. met
H., voortgaan met tooveren. *-, b. w. wegtooveren. —tornen , zie Voortternen.
—touteren , 0. w. met H., voortgaan met
touteren. —tranen , 0. w. met H., voortgaan met tranen : Hare oogen Gauen voort.
—trappen , o. w. met H., voortgaan met
trappen. — treden , ongel. o w. met H.,
voortgaan met treden ; vlug treden *-, met Z.,
voorwaarts treden. —trekkers, ongel.
b. w. voorwaarts trekker). *-, o. w. met Z.,
voorwaarts trekker' ; vertrekken. *-, met H.,
voortgaan met trekker). —trensen , o. w.
met H., voortgaan met trerisen. — treuren, o. w. met H., voortgaan met treuren.
—trenzelen , o. w. met H., voortgaan
met treuzelen. —trillen , 0. w. met H.,
voortgaan met trillen. —trippelen , zie
Woortdribbelen. —troeven, o. w.
met H., voortgaan met troeven. — troggelen , o. w. met H., voortgaan met troggelen.
—tromm.elen ; o. w. met H., voortgaan
met trommelen , trommen. —trompetten , o. w. met H., voortgaa n met trompetten. — tuimelen, o. w. met H., voortgaan
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met tuimelen. 4c, met Z., zich tuimeiende
verwijderen. —tuinen, o. w. met H.,
voortgaan met tuinen. —tuinieren, o. w.
met H., voortgaan met tuinieren. —tufschen , o. W. met H., voortgaan met tutschen. —tuiten , o. W. met H., voortgaan
met tuinen. —turven , 0. w. met H.,
voortgaan met turven. —tweernen ,
—twijnen , o. w. met H., voortgaan met
tweernen, twijnen. —twisten, 0. W. met
H., voortgaan met twisten. —vallen , o.
w. met H., voortgaat, met yam 4'.;,, met
Z.. wegvallen. --vangen , ongel. 0. w,
met H., voortgaan met vangen. *., b. w.
wegvangen. —varen , ongel. o: w. met
Z., van eene plaats wegvaren ; voorwaarts
varen.*-, met H., voortgaan met varen ; fig.
voortgaan , aanhouden of spoed waken: Vaar
zoo voort met uw werk. 3"-, h. w. met een
vaartuig voorwaarts brengen of wcgvoeren.
—varend, (-er, -st,) by. die in alles , wat
hij doet, spoed maakt: Een voortrarend man.
*.., bw. met spoed of ijver. _varendheid , yr. —vasten , o. w. met H.,
voortgaan met vasten. —vechten , ongel.
o. w. met H., voortgaan met vechten. — y edelen,o. w.met H., voortgaan met vedelen.
- vegen,o.w. met H., voortgaan met vegen.
*-, b. w. wegvegen. —veilen , o. w. met
H., voortgaan met veilen. -veinzen, o. w.
met H., voortgaan met veinzen.-verven,
— verwen , o. w, met H , voortgaan
met verven, vemen. — veulenen , o. w.
met H.. voortgaan met veulenen. —viditen , o. w. met H., voortgaan met vijlen.
_ vijzelen , o. w. met H., voortgaan ma
vijzelen. —villen, o. w. met H., voortgaat, met villen. —vinken, o. W. met
H , voortgaan met vinken. —visschen ,
o. W. metH., voortgaan met visschen. —ivitten , o. w. met H., voortgaan met vitten.
—vlaggen , o. w. met H., voortgaan met
vlaggen. —vlamlnen , o. w. met H.,
voortgaan met vlammen. —vlechten,
ongel. o. w. met H., voortgaan met vlechten.
—vlijen, o. w. met H., voortgaan met
vlijen. — vlieden, Olga o. w. zie
Woortvlugten. —vliegen, ongel.
o. w. met Z., voorwaarts vliegen ; wegviiegen.
*-, met H., voortgaan met vliegen. —vlieten , ongel. o. w zie Woortvloeijen.
—.vlijen., o. w. met H., voortgaan met
vlijen. —vloeijen , o. w. metH., voortgaan met y loeijen. *-, met Z., vloeijend le
voorschijn komen ; fig. te voorschijn komen,
voortkomen : Wat zal daan nog nit wort..
vloeijen? 4E-, voorwaarts vioeijen; wegvloeijen.
—vloeken , o. w. met H. voortgaan met
vloeken. *-, b. w. wegvloeken. —sloeren , o. w. met H., voortgaan met vloeren.
—vlooijen , o. w. met H., voortgaan met
vlooijen. —vlotten , o. w., H., voortgaan
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Visor
met vlutten.*-, w. wegvlotten. —vlugten, o. w. met Z., wegylugten. *-, met H.,
voortgaan met vhigten. —vingtig,
b y . en bw. vitigtend: Hij is voortrtnytig.
Een roortrlustig soldaat. --voeden.,
0. W. met H., voortgaan met voeden. —voeyen, b. w. voorwaarts voeren ; wegvoeren.
--voeren, o. w. met H., voortgaan met
varen. —vogelen, o. w. met H.,
voortgaan met vogelen. , 0 . w.
met H., voortgaan met voi len. -vonkelen,
0. w. met H. voortgaan met vonkelen— vonken, o. w. met H., voortgaan met vonken.
—voranen , o. met H., voortgaan met
votmen. —vouwen, ongel. 0. w. met
H., voortgaan met vouwen. —vragen,
gel. CII p rat 1. o. w. met H., voortgaan met
vragen. —vreezen, 0. v. met H., voortgaan met vreezen —vreten, ousel. o. w.
met H., voortgaan met vreten ; fig. De roest
vreet wort.
vriezen , onga. en
onreg. onpers. w. met H., voortgaan met
vriezen. o. w. met Z., wegvriezen.
— y rijen, a. w. met H., voortgaan met
vrijen. —vnren , o. w. met H., voortgaan
met N uren . —waaijen, gel, en ongel.
onpers. w. met H., voortgaan met waaijen;
sterk waaijen. h. w. voorwaarts waaijen:
De wind heeft de sneeuw in de kamer
roortgewaaid.*-,m egm aaijen De wind heeft
den hoed toottsewaaid. *-, o. w. met Z.,
door den wind meggeyoerd worden : De
papieren sullen roortwawijen.
teien o. w. met H., vcortgaart met
aelitelen. —maehten, o. w. met H.,
voortgaan met wachten. —waken, o. w.
met H., voortgaan met wader]. *-, met Z.,
voorwaarts waden, maggelen , o. w.
met H., voortgaan met waggelen. met Z.,
zieh maggelende veruijderen. —waken,
0. w. met H., voortgaan met waken. —walmen 9 o. w. met H., voortgaan met walmen.
—wandelen, o. w. wet H., voortgaan
reet uandelen. k*-, met Z., voorwaarts
waridelert ; uegmanclelen. —wannen,
0. w. met H., voortgaan met uannen.
—wasemen, o. w. met H., voortgaan
met vasemen.
met Z., meguasernen.
—viassehen, ongel. o. met H,
voortgaan met wasschen. -wassen ongel.
0. w. zie Toortgroeijen. —wateren 90. w. met H., voortgaan met wateren.
—wedden 9 0. w. met H., voortgaan met
medden.—weeken 9 O. w.met H., voortaan met weeken. weenen o. w. met
H., voortgaan met weenen. -wegen, ongel.
o. w. met H., voortgaan met wegen. —weiden, o. w. met H., voortgaan met eider).
zie Voortgrazen. —weaken, o.
w. met H., voortgaan met wenken. *-, b. w.
.weguenken. —wensehen o. vv. met
H., voortgaan met wenschen. *-, b. w.

Voor
wegwenschen. —wentelen, zie Vioartrollen. —werken, o. w. met H,,
voortgaan met werpen.''-, b. w. van de plaats
of voorwaarts werken. —werpen, ongel.
b. w. voorwaarts werpen weguerpen, *-, o.
w. met H., voortgaan met werpen. —werwen, ongel. 0. w. met H., voortgaan met
weever). —wetten, o. w. met H., voortgaan met wetten. —weven, ongel. o. w.
H., voortgaan met woven. —wezen,
onreg. W. met Z., wegzijn. —wieden,
o.w.met H.,voortgaan met wieden .*-,b.w
wieder!. —wiegen, 0. w. met IL,
voortgaan met wiegen. —wijzen„ ongel,
o. w. met H., voortgaan met wijzen. *-, b. w.
verder wijzen. —willen, onreg. o. w. met
H., met uitlating van een ander merkw.: Bet
pawd wil niet toort 'Diet voortgaan. Wil tie
Niels wil bier voort
wager:, niet toort ? ;
niets vordert bier. van eerie plaats weg
wine!) pan; Hoe komt het, dat gzy nu reeds
voortwilt? —winden, onyel. b. w.
al windende verwijderen. o. w. met H.,
voortgaan met winden. —winnen, onset.
o. w. met H., voortgaan met minuet,. -winteren onpers. w. met H., aanhouden
winter to zijn. --wippen, o. w. met H.,
voortgaan met wippen. *-, met Z., met eette
wip heengaan.
b. w. al wippende verwijderen.
0. w. met H.,
voortgaan met wisschen. *-, b. w. wegwisschen. —wisselen o. w. met IL,
voortgaan met wisselen. —witten, o. w.
met H., voortgaan met mitten. —woeden,
w. met H., voortgaan met M'oedell.
—woekeren, o. w. met H., voortgaan,
met woekeren. o. w. met H.,
voortgaan met woefen. —monen 0. w.
met H., blijven wonen. —wormen , o. w.
met H., vow tgaan met %outlet,. —Ivor-,
stelen 0. w. met H., voortgaan met
worstelen. —worsten, o. w. met H.,
voortgaan met morsten. wortelen o.
w. met H., zijne wortelen verspreiden : Die
iepen zijn tot bier z-oortgeworteld.
en, ongel. o. w. met H., voortgaan met
ripen. '-,b. w.door wrijven doe' ) verdwijnelli
-wringen , ongel o. w. met H.. voortoat,
met wringen. -'wroeten,o.w.metII.,voortgaan met wroeten;fig.voortu
ken, o. w. met H., voortgaan met wrokken.
—wissehen ,

-

wrij-v

ormen.-wrok-

—wurmen zie Woortwormeno
—zaaijen
met H., voortgaan met
zaaijen. —zabberen, 0. w. met H.,
voortgaan met zabberen. —zadelen, o.
w. met H., voortgaan met zadelen. —za.
gen , o. w. met H., voortgaan met zagen:
—zakken o. w. met H., voortgaan
o. w.

met zakken. 4-,

met Z., megzakkett.

_zalven, o. w. met H., voortgaan met
zalven. —zegelen, o. w. met H.
voortgaan met zege1en. zegenen 0. Iv,
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gesehiedt , welke een ander neernt : Vooruit
met H.,voortgaan met zegenen. —zeggen,
yaan , a.) cer dan anderen gaan, b.) vooronreg. b. w. verder zeggen, orn het onder de
waarts gaan; fig. vorderen, verbeteren : Zijne
menschen bekend te maken : Zegt het voort„
waken goon vooruit. Bet gaat met hem
een onderschrift van pu Meatier/ of open bare
vooruit. Vooruit loopen , a.) voor anderen
bekendmakingen. —zeilen o. w. met H,
loopen , b.) s p eller dan anderen loopen ; fig.
voortgaan met *-, met 1., voorLeyland vooruit loopen , zonder op hem te
waarts zeilen ; wegzeiten. —zenden
letten to werk gaan. Gij loopt den reyter
wegzenden. —zetster,, yr. die
b
vooruit. femandvooruit zijn , (in bet leeren,
voortzet. —zetten, o. w. met H., voortgaan
enz.) , verder dan iemand gevor derd zijn. Op
met zetten.
b. w. voorwaarts zetten
deze wijze kan het gevolgd worden door alle
vervolgen: Wie ;al dat werk than: voortwerkwoorden , die ecne beweging te kennen
.
zetten ? *-, wegzet ten—zetter
, m.
geven : Vooruit rijden , springers. , wande—zetting y r. —zeven zie Voortlen, enz. 4E-, met het gezigt naar voren
ziften. —zieden , ongel. o. w. met H..
gekeerd : Vooruit rijden. *-, voorwaarts :
voortkoken. —ziften o. w. met H.,
Vooruit zien ; fig. voorzien. *-. cer clan jets
voortgaan met ziften.
onreg, w.
behneft : Wij gingen vooruit naar het
met Z., wegzijn. —zingen , n. w. met H.,
station. Vooruit betalen. *-, 4 1s voordeel :
voortgaan met zinger). , ongel.
1k heb honderd gulden vooruit gehad ; fig.
0. w. met H., voortgaan met zinken. 4c, met
Hij lied reel boven mij vooruit. Vooruit
Z., voorwaarts zinken ; wegzinken. —zitgerett,maken. —betaling, yr. -gnat*,
ten ongel. o.w. met H., voortgaan met
0. —gang , m. fig. vordering. —ma—zoelien onreg. o. w. met II,
king , yr. het vooruit maken ; het voortritvoortgaan met zoeken. --zoenen, o. w.
gemaakte. —zigt , o. bet voornitzien ;
met voortgaan met zoenen. —zogen,
het, vooruitgeziene : 111fjne vooruitzigten
0. w. met H., -voortgaan met zogen. —zoblijven nog even donker.
len o. w. met H., voortgaan met zolen.
—zomeren,onpers.w.met1I.,voortgaan Le Voorvader,, in. (mrv. -en,) een der voorouders van het mannelijke geslacht: De daden
zomeren: Het zomerde nog een pear weken
vijner voorvaderen bewonderen. ---vader.
voort. —zondigen, o.w. metH.,voortgaau
lijk , bv. van de voorvaderen. --vat, m.
met zondigen.-zoomen,o.w.metH.,voortgebeurtenis : Dat voorval maakt een' onaangaan met zoomen. --zorgen, 0.w. met H.,
genarnen indruk. — vanes', ongel. o. w.
voortgaa n met zorgen. -zouten,onge/. 0.w.
met Z., gebeuren : Er is jets voorgevalleit.
metH., voortgaan met zonten.-zuelaten,o.
*-, inzonderh. van p,eheurtenissen , die lets
w.metH.,voortgaan met zuchten.-ztaigen,
verhinderea , in den weg komen : 41s er niets
ortgao.w.metH.,voortgaan met zuigen.-zuivoorvalt , go ik er keen. —veehten ,
linen , o. w. met H., voortgaan met minim).
ongel. o. w, met H., voor iemand vechten ;
znipen ongel. o. w. met H, voortgaan
in de schermseh. prêvOt zijn. —yeehter,,
met zuipen.—zullen onreg. o. u. met
m. pre,Ot ; fig. een ijverige verdediger ; stout
H., met uitlating van een ander werkw. :
en rockeloos mensch. —veellatster , v....
11.0 zal voort. d. voortgaan , voortgebracht
(farm -s,) fig. verdedigster. —reertel , o.
worden. —zwabberen , o. w. met H.,
voorviertel. —venster , o. venster voor
voortgaan met zwabheren. —zweepen
aan een finis , enz. —vereischte a o.
b. w. met de zweep voortdrijven ; fig. voortvoorafgaand vereischte. —yertalen , b.
drijven als met zweepslagen. --zweeten
w. vs. ten aanhooren van iernand vertalen :
0. W. met H., voortgaan met zweet.en.
Yertaal ntij dien regel eens voor..vertel—zwelgen o. w. met H., voortgaan met
len , h. w. vs. ten aanhooren van iemand
zwelgen, zie 2riwelgen. —zwemvertellen , opdat hij het kunne navertellen.
men , ongel. 0. w. met H., voortgaan met
—vertrek , o. voorkamer. --viertel,
zwemmen.*--, met Z., voorwaarts zwemmen ;
o. voorste viertel. —winger, m. wijsvinger.
wegzweminen. —zweren, ongel o. w. met
—vinkenet , o. zie Vinkenet.
H., voortgaan met zweren. —zwermen
—vlag , vr. —vitengel , m. —vileo. w. met H., voortgaan met zwermen.
gen , ongel, o. w. met H., wanneer de
—zwerven ongei. o. w. H., voortgaan
voortdnring , en met Z , wanneer de plantsmet zwerven. met Z., wegzwerven.
verandering hedoeld wordt, vooraan vliegen.
—zwetsen 9 o. w. met H., voortgaan met
—vliering, y r. voorste vliering. -vloer,
zwetsen. —zwieren o. w. met H., voortm. vloer in een voorvertrek.—vlot , o. vlot
gaan met zwieren. —zwijgen ongel.
voor een ander; voorste gedeelte van een viol.
0. w. met H., voortgaan met zwijgen.
-voeging,vr.het voegen van een ding voor
—zwoegen , o. W. met H., voortgaan met
cer ander. -voegsell, o.het voorgevoegde,
zwoegen.
inzonderh. in de spraakk. : De voor. en achVooruit bw. bawdk eene voorwaartselle
tervoegsels zijn lettergrepen, die, zonder op
beweging aanduidt , die in de zelide rigting
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'door
sick :elven staande woorden te zijn , voor
en achter aan de woorden gehecht worden,
om nieuwe te vormen. Zoo zijn er,
enz. achtervoevels .he.ge,er, ens. roorroegsels. —voet.rn. -naar, bw, waarlijk,
roorwaar, , het is zoo.
in maarheid
waarde,vr.voorafgaande bepaling: Uwe
voorwaarden zijn aannemelljk. Under voorwaarde van gereede betaling. Op roorwaarde , flat zij komen. —waardelijk,
by . pn bw. onder voorwaarde. —waarts ,
naar voren. —waartsch , naar
oren gerigt : Eene voorwaartsche beweging
waken. —wacht yr. wacht voor b, v. op
een sehip. —wal, m, wal voor iets ; in den
vest ingb,, buitenwal. — wagen. m. voorste
wagen. — wand, m. voorste wand. —wegen , ongel. b. w. vs. voor de oogen van
remand wegen Zij heeit mij de koffie
roorgewogen. —weide, y r. weide voor
andere ; voorste weide. —wenden b. w.
vs. fig. valschelijk vaorgeven : Hij wendde
voor, flat hij het niet gehoord had. —wending , yr. —wendsel 0. (des -s, mrv.
..s. -en.) hetgene men voorwendt: Hij bezigde
allerlei voorwendsels oars er van ontslagen
te worden. —werk, o. werk , dat
het eigenlijke werk vooraf gaat inzond.
titel voorberigt , enz., enz, van een bock :
Is het voorwerk al gedrukt ? —werp , o.
datgene , waarop iemand of iets vverkt : Bet
voorwerp van mijn'haat ; fig. Bet voorwerp
zijn , algemeen voor den gek worden gehonden. 4E -! . ding of mensch in bet algemeen :
Zelfstandige naamwoorden zijn de narnen
van voorwerpen. .De afstand verkleint de
voorwerpen. Hij zou wel tronwen
dock hij kan tot nog toe Been voorwerp
vinden. 4-, in sommige spraakk. datgene ,
waarop de werking rcgtstreeks overgaat
ander& 4. naamval, accusatives. —werpelijk ; b y , in de wijsbeg. objectief.
pen . ongel. h. w. voorsmijten : Bij wierp
den hond het eten voor. —werpglas, a.
in een' kijker dat glas hetwelk naar het te
heschouwen voorwerp gekeerd is. --werping y r. —werpsel . o. (des s, mry
-s, -en,) hetgene voor wordt geworpen.
—weryel, m. voorste verve!. —weten,
onreg. b. w vos, weinig of niet freer in
gebrnik vooraf weten. o. (des -s.) bet
vooraf weten voorkennis Met voorweten
van mijn' wader kom ik hier. —wetend,
b y , vooraf onderrigt. —wetendheid,
vr. —wetenschap , —wetiug, yr.
voorafgaande kennis of wetensehap. —wezen , onreg. o. W. met Z., van utirwerken „
voorgaan , voorloopen, voor den gewonen tijd
zijn : De klpk is voor. * 7, voor iemand zijn :
Bij was mij een Bind poor; fig. verder
pporderd zijn , darn een ander : Hij is
mij in het rekenen voor, — iviel , 0.

'Ilroor
—wi , yr, wijk voor een andere; voorste
wijk. —wijzer, m voorste wijzer. -wikken , b w. vs. voorspellen. —wikker
m. vr. —wikster yr.
—wimpel , m. —winkel , m.

voor een' anderen ; voorste gedeelte van con'
winkel. —wind. m, voordeelige of gunstige
wind : Voorwind hebben. —winter, rn.
het eerste gedeette van den winter. —wip ,
vr. —wist, y en!. tijd van voorweten. -wol,
yr. voorste wol. - --woning , vr, woning
in het voorste gedeelte. —woud, o, woud
voor een ander ; voorste gedeelte van het
wand. —zaal yr. zaal in het voorste gedeelte van een hnis ; zaal voor eene andere.
—zaat m. (des -s, mrv. -aten,) voorganger,, zie Nazaat. —zag, veil. tijd van
voorzien, zak m .zak voor in men Heed ,
enz. —zang, m. zang . die eene predikatie,
enz. vooraf gaat. —zanger m. degene ,
die eene kerkgemeente in haar gezang voors
gaat. —zangerschap o. (des -s.)
—zangersplaats , yr. —zangerspost, m. post van voorzanger. zeggen,
onreg. b, w. vs. ten aanhooren van iemand
zeggen opdat hij het nazegge lk rnoest
hem alles voorzeggen. 4-, vos. voorspellen :
1k heb u voorzegd. Een' voorzeggende
geest hebben , de gave der voorzegging hezitten. —zegger , m. —zegging vr.
(mrv. -en,) het voorzeggen ; bet voorzegde
voerspelling: Mijne voorzegging is uitgekomen. —zegkunde ,vr. gave der voorzegging. —zegster,, yr. —zeid , yen!.
dw. van voorzeggen. —zeide veil. tijd
van voorzeggen. —zeil, 0. —zeker, hw.
zeker gewis : Hij komt voorzeker. zet ,
In. in het darnmen, enz. eerste zet: Den voorzet, hebben nitzetten ; fig. opzet dont
het met roorzet. —zetsel a, in de
spraakk. men der rededeplen: De voarzetsels
dienen om de betrekking tusschen twee
voorwerpenalnor fsiandige naamw,nitgedrukt, aan te daiden, —zetten b. w.
voor iemand zetten en alzoo aanbieden : lk
Borst hem (lien wijn niet voorzetten.
w. yes voor nit zien : Hij
--zien. onreg.
voorzag het ongeluk. verzorgen vnllen :
Hij voorzag mij van het noodige geld. Is
zaw wijnkelder goed voorzien ? Men bezigt
w.
oak : remand met jets voorzien.
NV. als Zich van of met jets voorzien,

iets aansehaffen. o. w. met H., de noodige
voorzorg omtrent jets aanwenden : In iemands
behoeften voorzien„ 1k zal er in voorzien
er zorg voor dragon. —zienig , (-or, -st )
bij voorraad zorgend : Gods voorzienig
albestuur. —zienigheid , yr. voorzienige zorg: Uwe roorzienigheid sch.00t te
kort *-,inzonderh. Gods voorzienig albestnnr:
Gods voorzienigheid zijn voornitzien van al
bet tockomende en de bestemming en kiding
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er van naar zijn' wijzen wil , om welke reden
God zelf: De Voorzienigheid wordt genoemd.
De Voorzienigheid &eft het zoo besloten.
—ziening, y r. bet voorzieu : Voorziening
in iets doer,. , in iets voorzien.
(-er, -st ) by. en bw. voorzigtigheid bezittende of daarvan p;etnigende : Wees roorzigtiq.
Ken voorzigtig mensch. Voorzigtig in het
spreken zijn. Wees voorzigtig met dien
man , hij heeft reeds menigeen beilrrgen.
Ken voorzigtig gedrag. Voorzigtig gaan.
Voorzigtig, dat ge nets breekti zigtig..
held , y r. hoedanigheid van deng-nen , die
(voor zieh ziet en) mistappen en gevaren
tracht te vermijderi en zich over 't algerneen
zoo te gedragen, dat men Beene aarimerkingen op hem maken kan: onderscheidt
sick door eerie hooge mate van voarzigtigheid. Sprw. De voorzigtigheid is de moeder
der wijsheid of (in seherts) van de porseleinkas. zigtaglijk , bw. zie
Voorwezen. -zitster , yr. die in
eene vrouwenvergadering voorzit,-zingen,
Vogel. b. w. ten aanhooren van iemand zingen : lk zaler u een gedeelte van VOOningen ,
4-, ter navolging zinger : Sta mij toe , dat ik
it (lie moeijelijke plaats een poor marl
voorzinge. o. w. met H., anderen in bun
gezang voorgaan : Wie zingt voor ? *- o.
(des -s,) waarneming van het oorzangersehap.
--zinger, —zingster, yr. —zindeel , zie Zin. —zitten ongel. n. w.
met H , ter regeling van eene vergadering aan
bet hoofd zitten: Wie zit van avond voor ?
—zitter, in. die in eene vergadering
voorzit. zifitersehap o. (des -s,) de
waardigheid eens voorzitters. —zittersplaats Yr. —zittersstoel , in. -zitting, vr. —zolder. m. —zomer, m.
het eerste gedeelte van den zomer.— zoon,
m. zoon nit een vroeger -zorg, Yr.
voorafgaande zorg: Gebrnik toch rle voorzorg,
behoorlijk te dekken. —master, vr. mister nit een vorig howeiiik van varier of
moeder. —zwemirnen ongel. o. w. met
H., wanneer de voortduring , en met Z..
wanneer de plaatsverandering bcdoeld worth,
vooraan zwemmen.
'Coos (-zer, -ste,) by. vol lnchtgaten , even
als eene spoils: E'en vooze knol. De rabauwen
zijn alle reeds voos. —achtig , by.

—heid yr.
Vorderen, b. w. doen voortgaan , zie
Devorderen.*-,o. w. met Z., voortgang
bekomen : De zaak rordert langzaam , is
nog weinig gerorderd ; fig. vorderingen
maken : Mijne leerlingen vorderen goed.
Vordert Jan in het rekenen ? Roe ver is de
kleermaker met den jas gevorderd?
Vorderen , b. w. eischen : floe veel hebt
ye van item te vorderen ? Rekensehap van
iemand vorderen, Gij vordert to veal van

mij. —lug , y r. (mrv. -en,) het vorderen ;
eisch : Hoe graot is vine vordering ? sehuldvordering ?
Vordering, yr. (sure. -en,) bet vorderen ,
voornitgaan : Groote vorderingen in het
teekenen maken,
Worderlijk , by. nuttig , voordeelig.
Wore , yr (mrv. -en,) p'oegsneé , ploegsnede ;
fig. langwerp■ ge verdieping, groef : Een
gelaat vol voren en rirnpels. de met den
ploeg opgeuorpene aarde hij elke suede.
Voren , bw. eene verlengmg van voor, enkel
gebruikelijk met yoorzetseis naar, te en van,
als : Naar voren d. naar het voorste
gedeelte . b. v. van het huis ilevrouw ging
naar voren; Dole vooruit &hail' de stoel
wat naar roren. Te voren , ( Van to voren.)
gerneenz voorlieen. Ik zei het hem van te
voren. Van voren , van het voorste gedeelte
b. v. des buizes : Jan kivam van roren.
Bezie het gebouw eens van voren , d. hot
voorste gedeelte van bet bilis; fig. Wanneer
men de zaak van voren besehouwt d. ear
zij gesehied is. Van voren (op nieuw) weder
aorivangen. De vijand van voren (in het
front) aonvollen.
Voren, m. (des -s, nirv. -s,) eon riviervisch ,
Welke tot bet geslacht der karpers behoort:
Men vindt in die beek uitmuntende vorens.
--hop, m. —sehub yr. —tje. o. (des
-sonrv. -s.) verkleinw. van voren.-vangst,
y r. — y in , yr.
Vorig, wat in tijd vooraf gaat. Yroeger :
Vorige dagen, tijden. Hij kreeg zijne vorige
gezondheid spoedig wear &rug. *-, laatst
verleden : De vorige week , monad. onmiddellijk voorafgaande : Op den vorigen
dag bezat hij nog een aanzienlijk vermogen.
Vork , y r. (rnrv. -en,) een ding met twee

spitsen aan Pete gerneensehappelijken steel ,
anders gaffel . b. V. hooivork ; inzonderh.
werktuigmet twee of meer tanden , en meer
bepaaldelijk eetvork, als : Zilveren vorken
en lepels, *-, in de label]. drietand van Neptunus. Zie ook creep. —achtig, bv.
naar eene York of gaffel gelijkende , gaffelvormig. —hecht n. —je o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw, van York. —steel, m.
—stok m. gaffelvormige stok. —tand
m — y ormig, by.
Yoram, m. (des -s, -en,) niterlijke
gedaante, welke een voorwerp bij de vervaardiging verkrijgt : De norm der vans is
/rani. uiterlijke gedaante waarin een
voorwerp vervaardigd is : D9 vorm eerier
sluitrede. E'en' corm can iets germ In
den behoorlijken vorm. *-, werktnig , met.
hetwelk men de gedaante aan iets geeft: Men
bakt het in hoiden vormen ; rig. Jets in een'
anderen vorm gieten , daaraan een ander

voorkomen

papiermak. werlit rig
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-Worm
van draad,waarop het papier geschept wordt;
bij boekdrukk. raam , waarin de letters voor
de eene zijde van een blad zijn vastgeklemd:
Is de tu' eede vorm reeds afgedrukt? bij
katoendrukk. !loam plant met figuren , die
op de stof worden gedrukt ; hij geschutgieiers., een in klei afgedrukt model ; bij knoopenrn. rond schijfje van boot , been, enz. dat
met kemelshaar,, enz. overtrokken wordt.
—dread, o. draad voor de vormen der
papiermakers. —drawler, m, die knoopvorrnen draait. —en, h. w. de uiterlijke
gedaante geven , maken, vervaardigen: Hij
vornit aarden vaten. W el gevormd van lijf
en leden. Deeg tot brood vormen. Een ontwerp vormen ; fig. Jeugdige harten vormen,
aan jeugdige gemoederen eene goede plooi
geven. Jonge lieden vormen, hen onderwijzen
cn opvoeden. Iernand tot een' krijgsman
vormen.*-, bij R.-C. het vornisel toedienen:
Brancadoro vormde er duizenden, —er,
n-s. (des -s, mrv. -s,) die vormt ; inzonderh.
die tigchelsteenen vormt: De vormer is ziek,
die bet vormsel toedient. —ing, yr. het
vormen. —loos , by. zonder vorm : Ben
vormlooze klomp. —maker, m, die
vormen maakt,inzonderh. voor papiermakers.
—pje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
vorm. —sel, 0. een van de zeven sakramenten der R.-C. , het zalven met gewijde olie.
m. —ster,, vr.
m. (van den -, mrv. zeker
dier, hetwelk meestal kikvorsch wordt
geheeten.
Vorsehen, o. w. met II., onderzoek doen:
1k heb er reeds lung naar gevorscht, zonder
tot nog toe mijn Joel te hebben bereikt.
-Vorschje, o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van vorsch.
Worst, yr. (mrv, -en,) bovenste rigchel van
cen dak: Hij zat op de vorst van het huffs.
1Vorst. yr. koude, waarbij het vriest : Rene
strenge vorst. Zou (le vorst aanhouden?
Worst , m. (des -en, mrv. -en,) beheerscher
van yen rijk : Hendrik IV. was een uitstekend
Vorst, inzonderh. be heerscher van een
vorstendom: De vrorgere vorsten van Neuf(q ite& De vorst der duisternis, de thrive' .4.
fig, de ccrste in cenig yak : De Vorst der
Nederlandsche dichters. (-er,
-st.) b y . en bw. van een' of den vorst : Bet
vorstelijke pale; s. De vorstelijke waardigheld; fig. prachtig, heerlijk: Bene vorstelijke
woning. —eling m. (des -s, mrv...en.)
aanhanger van den vorst. —enbij 1100
bank, yr. —endeugd yr. —endom , o. bet land of gebied van een' zeogeennoemden vorst. —eahoir,

vorst ; gebiedster in een zoogenoemd vorstendom. —netjes o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van vorstin. --vorstje, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw, van vorst.
Vorstlood, o. lood waarme6 de vorst van
cen gebouw is gedekt. —pan, yr. pan ter
dekking van de vorst.
Vos, m. (van den -, mrv. -sen,) een wild zoogdier. dat op den bond gelijkt , eene roodachtige kleur en een' langen ruigen staart heeft
m estal van gevogelte leeft en zeer listig is
Bet wijfje van den vos beet moederros ; fig.
een listig mensch ; iemand met ros of rood
haar: De Vos van . . . wend oorspronkelijk
om zijn roode haar dus genoemd. zeker
paard met witte manen en pooten : Hij
rijdt een' schoonen vos. —je, o. (des -s.
mrv. -s,) verkleinw. van vos. —kleurig,
rn.
b y . ros, rossig , rosachtig. —knit
vossenhol. sebes , —sebezie, Yr.
soort van braamhes. —sebont o. boat
van vossevel. —sedrek m. --segans•
y r. soort van wilde gans in Zweden ea
Pruisen , welke in de aarde nestelt. —segat , 0. vossenhol. —sejager,,
—sejagt, yr. —sejong, 0. —se-

lkop, m, .senhaar,,o.—senhol,o..
—§enooff, 0. —senoor, o. —sepoot, m. —sestaart, m, staart van,

een' vos; naam van meer dan eene plant.
—sestap, m. ijzer, Waarin vossen worden
gevangen, zie Map. —sestront, rn.
—seval, y r. o. vel van een'vos ; fig. Het vosserel aandoen., list gebruiken. —sevet, 0.
Vosviselli,
zeevos..
Vouvr, vr. (mrv. -en,) eon samengelegd deelvan cen brrigzaam ligehaam en het spoor
dezer hinging : De vouwen nit een kleedstrijken. Mack Beene vouwen in het papier ;
fig. De vouwen en plooijen (de schni lhoelien )
van het menschelijke hart. lets in de beste.
vouro leggen , bet op de beste wijze voorstellen. in een bock, oor : Leg er eene vouw
bij ; fig. Listen we dear eene vouw bij
leggen , d. er voor 't oogenhlik van zwiigen.
—been, o. zeker werktuig van been ,
hoot , enz. om papier te vouwen en door te
snijdcn , bier en daar ook papiermes geheeten. --blind, yr. eene blinde , welke in de.
lengte gescheiden is, zoo dat de deelen over
elkander slaan. —deur, vr. &Abele deur.
—en, ongel. b. w. (ik vouwde, gevonwen ,).
in vouwen leggen : is het linnen gevouwen ?
De handen vouwen , d. i. de handen zoodanig
ineen leggen, als men gewoonlijk bij bet
bidden doet , hetzij vinger tusschen vinger of
hand in hand: Hij zat met gevouwen handers
bij het voor; fig. Hoe gij het vormt
stand, m,
plooit , gij krijgt het niet te refit wat gii
Vorstig, (-er, -st,) by, vriezend : Vorstig
ook doen moogt , gij slaagt niet. *-, o. w. met
war.
II.: zich laten vouwen Dit linnert vouwt 'act,
Vorstin vr. (mrv. •un.) gemalin van cen'
FT
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it °Ilia'
gemakkelijk. —er, m. (des -s, spry.
-s,) die vouwt. —ing vr. —isms o.
kuipmes. —scherin o. sclierm, dat
toegeslagen wordt. —stoel m. stoel , die
men samenvouwt of toeslaat. —ster yr.
(mrv. -s,) die vouwt. —tafel yr. tale', die
men samenvouwt.
Vraag y r. (mrv. -agen.) toestand, waarin
men vraagt ; geval, waarin men cen eenvoudig
spel kan maker' , en dit spel zelf: 1k heb eene
vraag. Die vraag is te klein slechts anderhalve trek. de woorden , met welke men
vraagt: Eene vraag doen. Op eene vraag
antwoorden. Een bock in vragen en ant=
woorden. Bet is nog de vraag, (nog
()nicker,) ot hij het doen Dat is
de vraag niet , dat komt bier niet in aanmerking. 4i-, bet vragen naar eene waar , de
trek die er in is : Er is thans weinig vraag
near die stof. —achtig , (-er, by.
geneigd om te vragen nieuwsgierig. —al,
rn. en yr. (des -s, 'eery. -len,) die naar alles
vraagt. -bank, y r. doos , waarin men
vragen werpt ; fig. geleerde , hetzij man of
vrouw , aan wien men zich om de oplossing
van moeijelijke vragen wendt:Hij is de vraagbank ztyner familie , hij worth door de
gebeele tamilie geraadpleegd. —boek o.
catechisrnus of hock waarin de hootdwaar.
lieden der Christeliike Godsdienst in vragen
en antwoorden bevat zijn. —je o. (des ,s,)
nirv. -s,) verkleinw. van vraag. —punt , 0.
artikel van een vraagstuk ; vraagstuk ; betwist punt, twistpunt. —spel o. in sommige kaartspelen , spel dat men vragen kan.
— ster vr. (wry . -s.) —stuk o. rang ,
inzonderh. in regten. —swijze by. bij
wijze van vraag of vragen. —teelien
0. in de spraakk. teeken , waardoor eene
vraag wordt aangeduid (?), —woord , o.
woord , dat eene vraag uitdrukt Waarow
seat, hoe , wie , waar, enz., zijn vraagwoorden. —ziek (-er, -st,) by. onuitputtelijk
in het vragen. —zucht 9 yr. onuitputteliikheid in het vragen.
Wraat, rn. (des-s, mrv.-aten,) mensch , die
onwatig veel eet. —achtig (-er, -st..) onmatig in het vreten of elm. —achtigheld , yr. —je , o. (des .s, mrv. -s,)
yerkleinw. van vraat. —zucht , vr. vratigheld.
Vracht, yr. (mrv. -en,) de lading van col'
wagen , een schip enz. : De wagen is te zwak
voor die zware vracht. lading van een'
kruiier, dragt van een' menseh of lastdier :
Die vracht viel hens wat zwaar. i'-, goederen,
die men voor geld vervoert De :chipper
zoekt vracht near B. *-, vrachtloon , vrachtgeld : Hoe veel is de vracht naar Deventer ?
Voor halve vrachtmedevaren, slechts de hel ft
van de gewone vracht betalen ; fig. weinig in
aanzien vezen weinig geteld worden.

Vree
briefport. —brief, m. een geschrift, dat
een' voerman of schipper , die vracht vervoert , wordt medegegeven en maarop de
naam van de afzender en van dengenen , voor
wien de vracht bestemd is , gelijk ook die van
den voerman of schipper , het gewigt of bet
getal der vracht , het bedongene loon en de
tijd der aflevering vermeld staan. —cedel
ceel , yr. vrachtbrief, —geld , o.
vracht. —je , (des -s, mrr. -s,) yerkleinwi
van vracht. —kar, y r. —lijst, yr.. vracht
brief. —loon m. en 0. vracht. schip,
0. schuit yr. —slede , —slee , yr.
—vaarder, m- schipper of schip ter
voering van vracht. —voerinan , in.
voerman van een' vrachtwagcn. —vrij , by.
vrij van vracht. —wagen m.
Vragen, gel. en ° lige!. h. w. (ik vraagde of
vroeg , gevraagd ,) onderrigt omtrent jets
onbekends verlangen : Vraag naam.
Wet bee ft hij u gevraagd 9 lemand naar
zijne gezondheid vragen. *um, verzoeken :
Iemands dochter ten huwelijk vragen. Sprw.
Iemand het hemd van het le vragen , zie
Afvragen. Geld van of aan iemand te
leen vragen. *-, noodigen : ZVI gij ook
gevraagd ? op de beta to gevraa d ? *-4
raadplegen : Vraag den Advocaat B., die zal
u daaromtrent o. w. met H.
in sommige kaartspelen, verlof vragen : 1k
vraag in de kleur. *-, eene vraag doen : De
man vroeg , of de schuit aanwas. Naar jets
vragen , yernemen. Heeft iemand naar intj
gevraagd? Iemand ow raad vragen, rand bij
hem zoeken, lk vraag u , of ge mid gehoorzamen zult ? d. ik verlang het; fig. Naar
iemand diets vragen, zich om iemand of iets
bekommeren of bekreunen. Hij vraagt niet
of niets naar zijn, vader. Naar den bekenden
wey vragen , naar iets, dat men wed. Spew.
Vraaen staat vrij , en weigeren er bij. Door
vragen wordt men wijs. —er , m. (des -s,
vim -s,) die vraagt ; vraagspel.
Drank , by. vrij , ongehinderd , enkel met
vrij als : Hij gaat vrank en vrij (vrij en vrank)
door de stall.
Vratig 9 (-er, -st,) b y. vraa tad] t

—held, yr.
Vrede vr m. (des -s,) staat van rust en
veiligheid in de burgermaatschappij : Iemand
met vrede (met rust) laten , hem niet storm.
Bond vrede met alk menschen Ga in
vrede! Zinn aschruste in vrede ! God doe
zijne asch in vrede (ongestoord) ruster t
goede verstandhouding
Vrede der ziel.
In vrede Leven. Vrede waken. De vrede
gesloten. —bazuin, y r. vreebaznin,

—berigt , o. —besluit o 4, —bode
m. —breekster, yr. —breker ,
—brenk yr. —feest o. —genooto
m. en vr. —geregt, o. vroeger een geregt,
hetwelk door het cantongeregt vervang,en
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Vred
—handel, . —handeling, yr.
onderhandeling over de vrede. —krans,
m. olijIkrans. —kus rn. kus ter sluiting
van vrede. ..11evend, (-er, -st,) b y . en bw.
tot vrede gelieigd. —lievendheid, yr.
—lommer, vr. stifle lommer.
—ma,akster, yr. die vrede maakt ;
fig. borst eerier zogende moeder. —maker, m. —min , yr. liefde voor de vrede.

Vree
vreemde kleeding. Vreemde lusten eener
zwanyere vrouw. onbekend: Bond u maar
zoo vreemd niet. Een vreemde brillekooper.
bevreermling Nvekkend : Komt u dat
vreernd vow . ? 1 k vind het vreernd, dat gij
niet antwoordt. bw. monderlijk , zonderling: Zich vreemdtoetakelen,opschikken.*- ,
met bevreernding Um broir zal vreernd opkliken.—aardig ,(-er, -st,) by. vreemdsoortig. —aardigkeld, y r. —elijk,
bw. cling, m. en y r. (des -s, mrv. -s,)
die tot een ander land dan het onze behoort:
Er konzen dagelijks vreenidelingen to Arnhem. Hij is een vreemdeling ira zijn eigen
land. onhekende : Waar is de vreemdeling yebleven ? fig. Een vreemdeliny in iets
zijn onbekend met iets zijn.
schap , Yr. toestand van vreemdeling.
—elingsregt, o. het refit van den vorst
of de overheid eerier plaats met opzigt tot de
vreemdelingen of buitenlanders, volgens hetwell: den vorst het verrnogen toevalt van een'
buiterilander,, Welke zonder kinderen sterft.
—held vr. (nary. -heden,) het vreernd
zijn ; iets vreemds, vreemde zaak ; fig.
zonderlitigheid. —ig, by. vreemdsoortig.
...- igheid , y r. (mrv. -hederi,) vreemdsoortigheid vreemdheid. —soortig , by.
van eene vreemde snort. heterogeen. - soortigheid, yr. vreemdheid.
Vrees yr. angst voor een wezenlijk of ingebeeld kwaad : Vrees voor lets hebben.
hmand vrees aatu'agen. Uit vrees dat het
erger za1 worden. Vrees voor iernand
hebben. Vreeze des ffeeren. —achtig,
(-cr. -st.) b y . en bw. die ligt vreest en bij de
minste aanleiding beangst wordt : Een vreesachtly mensch. —achtigheid , yr.
—elijk (-er, -st.) be. geschikt om eenc
hooge mate van vrees aan to jagen , schrikbarend : Een vreeselijk monster fig. yerbazend , ontzettend , sterk : Een vreeselijk
leven maken. bw. erg , ontzettend : Zij
wend vreeseiijk mishandeld. *-, gemeenz.
zeer,, geweldigd : Vreeselijk slecht. *-,
tusschenw. dat eene verwondering aanduidt
Wei vreeselijk wat is die os groot !
—elijkheid yr.
Wreetrompet, y r. vreebazuin.
Vreetster, yr. (mrv. -s,) die vreet.
—wolf, m.
vreter. — zak m.
vraatzucht.
vreter. — zucht

vr. tabakspijp van den aanvoerder
eener horde Amerikaansche wilden, die hij al
rookende gezant ten teeken eener vreedzame gezindheid aanbiedt. —punt, o.
—raad, m. raad tot vrede ; die
over de vrede handelt. —regter, rn.
in Engeland en Frankrijk , en vroegcr bij
ons een overheidspersoon , welke in zip
district voor het beboud der vrede en het
bijleggen van geschillett rnoet zorgen ; bij ons
is hij door den cantonregter veryangen.
—sberigt.o. - schender, m.-spijp,
r. vredepijp. —spurrit , 0. —stad, yr.
stad , waar vrede heerscht. —staf,
staf als zinriebeekt der vrede. —stempel,
rn. tempel van Janus , die in vredestijd
gesloten was. —stoorder, in. vredeverstoorder. —sverdrag, o, —svoorslag, m.—teeken, o. —versto9rder, rn. —vlag, yr. —vorst, in.
worst der vrede ; thans cell titel in Spanje.
—vuur 0. vuurwerk bij een vredefeest ;
hij zeelieden, een vurig luchtverschijnsel
ook we! Castor en Pollux geheeten.
—wenseh, rn.
Vredig, (-er, -st,) b y . vol vrede en ongestoorde rust , stil en rustig. *-, bw. ongemeld , origestoord. —held, yr. —.Mk,
bw.
Vreebazuin, vr. bazuiti, waarmede eene
vrede %Sordt afgekondigd.
Vreedzaanat, (-zanier ,
by. tot
vrede geneigd , vredelievend
in vrede
bw. op eerie vredelievende wijze,
levende.
in ongestoorde vrede. —held,
,
bw.
Vreeand,( - er, st,) b y . en bw. verwijderd, nog
wet gebruikelijk in: Vreemd van jets zijn.
Zij was niet vreemd van het vermoeden, dat
Naar man spoedig zon terug komen. -,
verwijderd, nit ons land, uitheernsch, buitenlandscli: Vreemde planten, vogelen, kooplieden, waren.*-, van andere maagschap dan de
onze: Vreemde kinderen opbrengen.Zij heeft Vreeze , y r. vrees.
het van nienzand vreernds. Eene vreemde Vreezen, o. w. met H., duchten , een
wezenlijk of ingebeeld kwaad met angst
vrouw , de vrouw van een' ander'. aan
beschouwen , bang zijn : Hij vreest voor het
anderen toebehoorende: Een vreemde hond.
yevaar noch den flood. Hij vreest dat hij u
op een vreernd paard rijden. Er is eene
mishagen zal. Voor zzjne eiyene schaduw
vreemde flat in huis geloopen. Order eere
vreezen, bang zijn. Zich bij iemand gevreesd
rreemden naam. Door eene vreemde hand
maken , maken dat iemand vreest.*-, ontzien:
geschreven. Zich ?net vreemde taken beVoor iemand of iets vreezen, a.) bang voor
moeijen ; fig. Vreemd (valsch) haar. -,
iemand of iets zijn, h.) vreezen, dat iemand
wonderlijk : Rene
ongewoon, zeldzaam

Vrie

Yre k
of iets eenig kwaad zal ondervinden. Voor
iemand vreezen , ontzag voor kern hebben.
Vrek (-ker, -st,) by. gierig, Een
vrekke aard. Een vrekke regtsgeleerde.
*-, m. (des -s, mrv, -ken,) gierigaard.
—aclatig, (-er, -st,) by . en bw. vrek ,
gierig , in ha lig. —achtigheid 9 Yr.
— 1k.ig 9 zie Wrekachtig.
Vreten, ongel. b. en o. w. met (ik vrat,
geureten ,) van dieren. voedsel nemen , eten:
Het paard wil niet vreten. De koeijen vreten
klaver, Te vreten seven. Aan lets vreten ,
knagen. gemeen, van menschen , gulzig
eten : Vreten en zuipen. *-(zich), w. w. zich
al vretende in zekeren toestand brengen:
Zich te bersten vreten.'"-, o. (des -s,) voeder
van dieren: De koe heeft liet vreten op.
—er, m. (des -s, mrv. -s,) gemeen , vraat,
porizigaard. —erij, Yr. (mrv. -en.) gemeen,
het vreten ; hetgene men vreet : Dat is eene
heerlijke vreterij.
Vreugd, vr. vreugde.
Vreugde, yr. eene booge mate van aangename gewaarwording bij het genot van een
tegenwoordig of te verwachten goed : Iemand
vreugde veroorzaken. Pan vreugde weenen.
Zij was verrukt van vreugde. Vreugde aan
zijne kinderen beleven. *-, uitwendig betoon
%an blijdschap en genoegen : De vreugde was
on zijn aangezigt te lezen. Gij hadt de
vreugde barer kinderen eens moeten zien
voorwerp van vreugde IN is de vreugde
zijner moeder. —ebedrijf,-betoon,
0. blijk van vreugde. —dag, rn. dap,' aan
de vreugde gewijd. m. vrolijke
darns. —feest, o. feest aan de vreugde
gewijd. —ga,im, m. —gebaar, O.
—gejuich, —g-eluid, o. vreugdegalm. —genoot, rn. en Yr. deelgenoot der
vreugde. —geroep, o. —geschater,
0. —geschreeuw, o. —gezang, o.
—jaar, o. jaar van vreugde. —Wok,
yr. —k.reet, m. —lied, o. —loos,
(-zer, -ste,) lw. zonder vreugde, treurig : Zij
, o.
leidt een vreugdeloos levee.
,.---olie, yr. fig. drank, welke
de vreugde opwekt , b. v. wijn. —schot, o.

—schoot, m. —spel, o. —train,
m. —vuur, o. —zartg, m.
Vriemelen, o. w. met H., wriernelen.
Vriend, m. (des -s, Inn/. -en,) naastbestaan-

trachtcn te behouden. Als vrienden
scheiden , d. vrienden blijven eene zaak in
der mimic schikken. Sprw. ifel goede vrienden , dock elkander uit de beurs blijven ;
fig. Den wind te vriend (in zijn voordeel)
hebben.'"., bij kooplieden , persoon, met NI ier,
men handel drijft: Ooze vrienden te A.
verlangen de gansche partij. *Ls, bij wijze
van toespraak aan iemand , dien men niet
kent , of niet antlers weet te noemen : Zeg
, waar kan ik hier een'
eens ,
maker vinden ? —broederlijk b y. en
bw. vriendelijk en broederlijk. —elijk,
(-er, -st,) by. en bw. minzaam: Ben vriendelijk gelaat toonen. Iemand vriendelijk
onivangen. Een vriendelijk ruin. Vriendelijkewoorden. Ik werd zeer vriendelijk door
hem behandeld ; fig. aangenaam : )at was
geene vriendelijke ontmoeting, Het weer is
van daag alles behalve vriendelijk. -elijkheid yr. (mrv. -heden,) hoedanigheid van
een' persoon of zaak , die vriendelijk is; fig.
aangenaamheid. —eloos, by. zonder
vriend of vrienden. —enfeest 9 o. feest
onder vrienden. —engroet, m.
kring, —enrnaa1 9 0.-enrot, yr.
album, d. boek met witte bladen , waarop
vrienden hunne namen schrijven.
dend, (-er, -st,) by , en bw. die getrouw in
de vriendschap is en zijne vrienden tracht te
houden : Een vriendhoudend man. —houdendlteid, yr. —in, ye. (rnrv. -men,)
vrouwelijke vriend. —je o. (des -s, tnrv.
-s,) verkleinw. van vriend. —schap, yr.
(mrv. -en,) vriendschappeliike verbintenis,
omgang of toegenegenheid: Vriendschap voor
iemand opratten. bewijs van vriendschap:
Iemand eene vriendschap bewijzen. Sprw.
De eene vriendschap (dienst) is de andere
waard. bij toespraak aan iemand dien
men niet kent : Zeg eens, Vriendschap, hunt
ge rnij ook zeggen, waar ik een' barbier
vind ? gemeenzaam, iemand, dien men
niet kent: Wie is die vriendschap P-schappeli jk , (-er, -st,) by. en bw. nit vriendschap voortspruitende; Eene vriendschappelijke bejegening. Vriendschappelijk met
iemand °moan of verkeeren. —schappelijiateid , yr. —schapbsand, m.
,chap

—schapsbeker,9 M. -schapslied,
o. —schapspligt, m. —serapeschijn, —schapsteeken, o.
—schapsverbond9 o. —schapszang, m.
*Vries o. (van bet -,) eene geruite stof van
katoen of linnen. —cis, by. van vrieg : Eene

de : Zijne vrienden keuren het huwelijk af.
*-, geliefde ; 1 s raw vriend niet hier? -,
inzonderh. persoon , van wien men veel houdt
en met wien men door vriendschapsbanden
vereenigd is : Hij is mijn eenigste vriend ,
vriesche schort. Een vriesch behangsel. 3".,
Mijn beste vriend. Valsche vrienden. Een
in: Vriesche ruiter,, zie Spaansch.
oude vriend. Kwade vrienden worden.
die veel houdt van iemand of lets: Hij is een Vriespunt, o. op cen' thermometer,
dat punt, lietwelk cen' koudegraad
vriend van, brave kiuderen , van schoone
aanw6st , op welken bet water in de
bloemen. lernand le (tot) vriend hebben.
vrije lucht bevriest. --weer 9 0. weer ,
Icmand te vriend houden icmands vriend1 i0
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hetwelk zoo koud is , dat het vriest.
Yriezen ongel. en onreg. onpers, w. met
H., (het vroos en vroor, gevrozen en gevroren,
de onreg. vervoeging is de gebruikelijkste,)
zoo koud zijn , dat het water in ijs verandert:
Het heeft dezen naeht sterk gevroren. .Het
wriest ,dat het kraakt. Het vroor in &nen
naehteene hand dik ijs.*-, o. w. met Z., door
vorst van een vloeibaar in een vast ligehaam
overgaan : Het water vroor tot ijs, door
vorst ontstaan : Er vroor ijs aan zijn' baard.
Er vriezen bloemen op de glazers. *-, door
vorst in zekeren toestand komen : De paal
vroor nit den grond. Bet gordijntje is aan
de ruit serroren. De ton vroor aan stukken.
De man vroor dood. De boomen vroren te
berate's.
Vrij (-er, -st.) by . en bw. los en verwijderd
van hetgene als bindend , als belemmerend,
Dials een dwang en eene verhindering kan
aangemerkt worden, onbelemmerd , ongehinderd : Frij van corgen , van belasting.
Vrij van de krijgdienst. Zich vrij kunnen
bewesen. Iernand op vrije voeten stellen ,
zoo dat hij kan gaan , waar hij wil. Een vrije
ingang in een huis. Bet water heeft een'
rrijen loop ; fig. dan zijne verbeelding den
rrijen loop laten. Een' vrijen toegang tot
iernand It( bben. In de vrije (opene) lucht.
Ken vrij ititzigt. *-, op zich zelf: Bet huis
start vr7j. Ik zit saarne vrij. Eene vrije
kamer hebben; fig. in vrijheid : De gevangene
is weder vrij. aan geen' souverein of
meester behoorende: Eene vrije stud, haven.
*-, door geene sohulden verbonden Zijn huis
is vrij en onbezwaard. aan niemands
beerschappij onderworpen: Prije volken.*-,
niet aan iemand verbonden : Is uwe zuster
nog vrij nog niet verloofd ? door geene
bezigheden belemmerd Zijne vrije uren
worden aan de inuziek sewijd. Bela ge
dezen avond een uurtie vrij ? door geene
belofte , enz. verbonden : Ik zou uw aanbod
niet afslaan, indien ik vrij ware. *-, waarvoor men niet betaalt : 1k heb vuur en &hi
vrij. , van dieren, enz. bevrijd : De wegen
zijn niet vrij. De zean zijn vrij. een'
zedelijken zin, ongehinderd: De vrije,il.
Eene vrije keus hebben. •-, ongedwongen ,
los: Eene vrije vertaling. Vrij denken ,
spreken. Gij spreekt te vrig.De vrije kunsten,
dus geheeten, omdat ze vroeger sleehts door
vrije lieden werden uitgeoefend , h, v. de
spraakkunst, rekenkunst , ens. De vrije
kunst , tooverij, bw. ongehinderd : Ga er
vrij naar toe ; inzonderh. fig, tamelijk, redelijk : Bet werk is vrij goed. Zie ook de met
vrij samengestelde werkwoorden , waar vrif
steeds scheidbaar is , behalve in : Vrijbuiten
en vrijwaren. —af, o. vrijheid om nit de
school , enz, been te gaan : Irrijaf geven ,
hebben, krifgen, —ambt o. naam , dien

Vrij
sommige districten in Zwitserland voereu.
—azje, y r. (mrv. -s,) gevrij, vrijerij.
_blijven , angel. o. w. met Z., beveiligd
blijven ; inzonderh. van zwangerheid , niet
zwanger warden. —borstig (er, -st,) by.
en bw. rondborstig. —borstigheid, yr.
—borstiglijk, bw. —brief, m. sari&
telijk bewijs , dat iemand jets geoorloofd is:
Een vrijbrie f om te bedelen. *-, brief , die
iemand van iets bevrijdt. —buit , m. het
wegrooven van goed , dat aan den vijand
toebehoort. —buiten o. W. met H.., (ik
vrijbuit, enz ) op vrijbuit gaan of varen.
—baiter, m. zeerooyer,, die overal op
bait gaat en eene vlag voert , gelijk hij zulks
ieder moat voor doelmatig hooch; landsoldaat,
die aan de strenge wetten der krijgstucht niet
gebonden is. - buiterij , y r. het vrijbuiten.
—burg , m. burg , waar men eene wijkplaats vindt ; fig. wijkplaats. —dag, m.
naarn van den zesden dag der week : Goede
vrijdag, d. vrijdag voor paschen. Des vrijdugs. —dagavond , m. —dagmid-

dag m. dagmorgen , m. —dagnacht m. —dagnamiddag , tn.
.dagoehtend,m. -dais, bw. op vrijdag.
—dagsbeurt , yr. —dagskerk , vr.
—41lagsch , b y. op den vrijdag : De vrtjdagsche markt. —vrijdagsmarkt , yr.
—voormiddag, m. —den , b. w,
weinig gebruikelijk , vrijmaken , bevrijden.
—denker,, m. die, vooral in het godsdienstige, vrij denkt, met eenig bijdenkbeeld van
verachting. —denkerij , y r, met verachting , gedrag, enz. van den vrijdenker.
—denkster,, yr. —ding , yr. het
vrijden. --diugen, ongel. b. w. vrijpleiteD.
—dobbelen o. w. met Z., en: *- (zich),
w.w. door,dobhelen en , fig. door looter geluk,
vrij van iets worden. —dom in. (des -s,
nirv, vrijheid, voorregt van iemand die
ergens bevrijd van is: Zij kregen vrijdom van
vrijheid in 't algemeen : a Helpt
zoo vrijdoms impel bouwen. v regtsgebied eener vrije stad. —e o. (van het-,)
regtsgebied eerier vrije stad. —elijk
bw. vrij , ongehinderd : Gij moogt het vrijelijk doen. Zeg vrigelijk wat gij denkt. -en,
b. w. tot een huwelijk aanzoeken : Zij werd
tneermalen gevrijd ; fig. om iets aanzoeken :
Zij vrijdt hare muster om een' fraaijen ring.
*-, o. W. met H., tot een huwelijk pogingen
aanwenden: .Hij vrijde naar , orn of over de
zuster van zips' vriend. Die twee vrijen
(verkeeren) reeds lang. Men zegt , dat zij in
suite sarnen vrijen (verkeeren) ; fig. Om
iemands yunst vrijen, tot het verwerven van
iemands gunst allerlei middelen aanwenden.
Zie ook Vrijden. —er m. (des -s,) mrv.
-s.)die eene maagd of wed uwe tot een huwelijk
aanzoekt minnaar : Zij heeft reeds verscheidene crijers afgewezen 1 fig. Vrejer
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rle koelte.*-, jongman, jongeling: Zeg eens,

Vrijer,is uw vader Vituis?*-,ongehuwde,vrij
Bezel: Oude vrijers zijn lastige lnenschen.
—erij , yr. (rnry. -en,) vrijen , vrijazje.
—erschap , vr. staat van vrijer ;
ongehuwde staat. —gebleven, verl. tijd
van vrijblijven. —geboren , by. in den
stand der vrijheid geboren. —geest, m.
persoon die vrij , of zonder vooroordeel en zonder zich door voorgeschrevene grenzen te laten
beperken , denkt en handelt; loch veelal
slechts in een' beperkten zin , die zonder
genoegzaam onderzoek alle of ten minste vele
geloofspunten verwerpt. —geesterij ,
yr. (mrv. -en,) de denk- en handelwijze van
een' vrijgeest , inzonderh. in geloofszaken ;
oordeelvelling van een' vrijgeest. —geestigheid yr. vrijgeesterij. —gekocht,
yen!, dw. van vrijkoopen. —gelatene,
m. en yr. (des -11, (rary. -n,) die uit de
slavernij of lijfeigenschap ontslagen is. —geleibrief, m. brief van vrijgeleide. —geleide, o. geleide,, —geleidebrief,
m. vrijgeleibrief. —gesprokens veil.
dw, van vrijspreken. —geven , ongel.
b. w. vrijstellen. —getrokken , veil.
dw. van vrijtrekken.
gevochten,
dw. van vrijvechten. —graaf, m._
vrijc graaf. —lLartig , enz., zie Openhartig , enz. -lacer , tn. weleer, bezitter
eener heerlijkheid in bet Duitsche rijk , die
even onafhankelijk was, als een vorstendom ;
titans in Duitschland nog baron. —heerlijk , by. bw. van een' vrijheer; als een
vrijheer. —heerlijkheid , vr. baronie.
—heersehap waardigheid of rang
van vrijheer. —held, yr. (mrv. -heden ,)
het vrij zijn; Eenslaqf de vrijheid geven. De
vrijheid van een' stoat, van een Yolk. Sprw.
Vrijheid blijheid, niets gaat hoven vrijheid.
toestand desgenen , die van jets vrij is , zie
Vrijdom. vrijrnoedigheid : 1k neem
de vrijheid, u te zeggen. Dichterlijke vrijheid.
vrijpostigheid , stoutheid : Zich
zonderlinge vriTheden; veroorloven.
voorregt : Stads vrijheden.*-, regtsgebied
eener vrije stall, vrijdom. —heidsboom,
m. boom met cene vrijheidsmuts op den top,
welke ten tijde der omwenteling in Frankrijk
(en ook in Nederland) als een teeken van
vrijheid op publieke plaatsen wend geplant.
—heidsgeest, yr. stemming der gemocderen voor de vrijheid. -heidshoed , m.
`hoed als een zinnebeeld der vrijheid, waartoe
de Franschen eene roode muts kozen.
—heidsliefde, vr.liefde voor de vrijheid.
—heidsmaagd, yr. godin der vrijheid, in
Frankrijk voorgesteld door eene jon.ge tnaagd.
—heidsmin, yr. liefde voor de vrijheid.
-..heidsmuts , yr. zie Vrijlteidshoed. -heidszucht , yr. -houden ,
onreg,b. w. tegen lets beschutten , vrijwaren :

Vrij
Wij hieldea ons van de besmetting vrij. -,
van kosten vrij doen bldven Ga maar rued e,
ik zal u vrijhouden. —huis , o. huis,
waarin men eene schnilplaats vindt, vrijplaats. —jaar , o. jaar, waarin men zekere
vrodommen geniet. —kaart , yr. kaart,
die, nadat de troeven en de hoogere kaarten
weg zijn, kan genotnen werden. -kaartje,
o. kosteloos toegangsbil let. —kennen , b.
w. vrijspreken. —kenning., yr. —kenren , b. w. bij eerie kenning vrijstellen.
—komen , onreg. o. w. met Z., ontslagen
werden : ileden komt hij y. Met lets
vrij komen , geene andere straf, enz. krijgen.
Wij kwamen met den sehrik , met eene bedsping vrij. —koop , m. bet vrijkoopen.
—koopen, onreg. b. w. door koop vrijmaken : Verscheidene sloven werden vrijgekocht. *-, door afkoop van belastin gent
vrijmaken : Een stuk land vrijkoopen.
--trooping , yr. —laten,ongel. b. w.
in vrijheid laten : Iemand van jets vrijlaten ,
hem er van verschoonen. Hem in iets vrij laten , hem daarin naar welgevallen !alert
handelen. *-, in vrijheid stellen: De Beer&
liet al zljne sloven vrij. —lating vr.
—leen, o. onafhankelijk leen. -loopen,
ongel. o. w. met Z. fig. van lets nadeeligs
veijblijven : Te midden van al die koortsen
is /14 vrifgeloopen. —loten , 0. w. met
Z. en: *- (zich), w. w. bij eerie !wing, b. v.
voor de krijgsdienst, vrijkomen.—lot , o. lot,
waarvoor men niet betaalt : Op de tien loten
heeft men e'en vrijlot. --waken . b. w. do
vrijheid geven , in vrijheid stellen : Wie lieeft
Noord- Amerika vrijgernaakt i k-, bevrijden.
—maker, m.—making, yr. —man,
m. (mrv. -nen,) vrij man ; te Rotterdam ,
zakkedrager,, die niet behoeft te loten , dock
gekozen kan wonder). —markt, vr. cene
met vrijheden voorziene markt: Bestaat de
Arnhemsche vrijrnarkt nog? -metselaar,
m. lid teener orde, bij welke men geheime instellingen en gebruiken heeft, die ten deele
van het metselaarsberoep ontleend zijn.

—metsetaarsbanket,o.—natetselaarschap, o. (des -s,) —metseiarij,
yr. orde en pligten der vrijmetselaars.

—moedig, (-en, -st,) b y. en bw. vrij van
dwang in het spreken , schrijven en handelen,
en alzoo gewoon , zich door geene vrees, enz.
van het bekennen eener nuttige waarheid terug
to laten houden : Hij is niet vrijmoedig genoeg. Een vrijmoedig gedrag. Vrijmoedig
spreken, handelen. —moedigheid, vr;
—moediglijk, bw. —mondig, (-er,
-st,)bv. en bw. vrij in het spreken, vrijmoedig.
—plants , y r. plaats, waar men vrij is.
—pleiten, b. w. door pleiten bevrijden:
Zija advocaat heeft hem vrijgepleit ;
fig. Zij trachtte hare zuster vrij te pleiten.
postig (-en, -st,) by. en bw. al te vrij
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of te vrijmoedig, stout, verrnetel , bijna
y rijeheeriijkheid,zieVra jheer. -waaronbeschaarnd : Nees niet zoo vrijposti g.
tier, rn. (des -s, mrv. •s,) die vrijwaart.
—postigheid, vr. —postiglijk, bw.
—waren , b. w. (ik vrijwaar,, enz. ,) de
—school, y r. school,waar kosteloosondervrijbeid van iemand of iets waarborgen :
rigt gegeven wordt. —spraak vr. vonnis,
vrijwaarl u van alle kosten. —waxing.,
NV aarbij iemand vrikesproken wordt : Elk was
yr. —wit/1g, (-er, -st,) by. ongedwongen,
over zijne vrijspraak verheugd. -spreekdoor vrijen wil gedreven: Een
*ter, vr. —spreken , ongel, b. w.
helper.
nit vrijen wil voortkomende:
onschuldig verkiaren : Bij werd vrijgesproEen
dienstbewijs , offer.*-. bw.
ken , niet zoo zeer uit gebrek aanbetrijzen
nit vrijen wil : Zij kwam vrijwillig bier.
voor zijne schuld , als uit overtuiging der
—witliger,, rn. (des -s,
-s,) die
regters.*-, van jets vrijkeuren : Elk betaalde
vrijwillig in de krijgsdienst treedt of is.
aandeel , dock de ontwerper van het
—willigheid , yr. —williglijk,
plan werdvrijgesproken. —spreker ,m.
bw.
—spreking yr. —staan , onreg. 0. Vrikken , b. w. met een' langen roeispaan
w. met IL aan iemands willekeur overgelaten
voortduwen : Vrik de boot near den
zijn : Zulk een gedrag staat u del vrij. Het
overkant.
staat hem vrif,, te blzjven of te gaan. Vroed, (-er, -st,) by. en bw, wijs, voorzigtig,
—stad, yr. stad,waar men vrij is , vrijplaats,
doch weinig meer in gebruik , dan in samenvrije stall.
stelling. -godin, vr. de gedin der zwangere
, b. w. van fasten ,
verpligtingen, enz. bevrijden : Hij werd bij de
vrouwen , Lucina. - -heid, yr. —kunde,
keuring om zijne kortzigtigheid vrijgesteld.
yr. dit woord en de samenstel ling VroedMen zal hem van de dienst wet vrcjstellen.
kundige worden door taalgeleerden
—stetting , yr . het vrij stellen Vrijstelafgekeurd en daarvoor verloskunde
Ong krijgen , d. vrijgesteld worden. Bewijs
enverloskundige in de plaats gesfeld.
van vrijstelling.*-, bewijs van vrijstelling ,
— ineester , m. verloskundige.
geschrift dat iemands vrijstelling bevat :
der , vr. vroedvrouw. —schap , yr.
(inzonderh. van de krijgsdienst.) Bebt gij uwe
(mrv. -pen,) vergadering der voornaamste
vrijstelling reeds ontvangen ? —ster, yr.
ingezetenen ; lid van zulk eene vergadering.
(mrv. -s,) meisje, datgevrijd wordt: De vrijer
—schapsbank , yr. —schaps1141,
en vrijster zijn
meisje,dat oud genoeg
o. —schapsplaats , yr. —schapsis , om gevrijd te worden: Ty at zeg je van
vergadering, yr. --slieden, m.
die vrijster , ziet zij er nietgoed nit? ; van
rnrv. van vroedsman. —smart, m. (mrr.
bier fig. Vrijster worden , de maandstonden
manners en -slieden ,) in Friesland ,vroed..
beginnen te krijgen.
jonge dochter uit den
scliapslid. --vrouw, yr. verloskundige.
minderen stand , die Well gem' bijzonderen
—vrouwekunst, yr. —vrouwetitel wit of kan geven , antlers rneis i e, jonge
loon, m. en o. —vrouweplaats, yr.
dochter : Zeg eens,Vrijster , waar verkoopt
—vrouwepost m.
o. in
men bier eiyaren .;)
vronwspersoon, die
sommige streken , vrocdvrouw. Docli zie
nooit gehuwd is geweest : Eerie oude vrijster.
Vroedkundept.
—sterschap
o. (des -s,) onge- Vroeg (-er, -St.) by. en bw. wat eer
huwde staat eener vrouw: Haar vrijsterschap
geschiedt of is, dan de gewone of bepaalde
werd hear hoe longer hoe ondragekker.
tijd mecebrengt : Een vroege dood. Een
—stertje o. (des s. mrv.
verkleinw.
vroege zomer. Vroeg sterven. Vroeger
van vrijster. —sterziekte, yr. bleek/cornea , dun noodig is. Het moet vroeg of
zucbt. —trekken (zieh), ongel. w. w.
laat gebeuren.*-, in zonderheid van bepaalde
vrijloten. —uit , bw. zonder sehroom .
deelen des dags of des jaars : Vroeg opstaan.
rondborstig, zonder achterhondendheid :
Bet is nog vroey. Des morgens vroey.
Spreek rri;uit. Zeg het ors rrijuit.
Norgen vroeg, morgen oelitend. Vroege
—varen, ongel. b. w. door varen vrijma- kersen, aardbeziën , vruchten. --begirt,
ken of tot zijn' volledigen eigendom maker :
vr. heart in den vroegen morgen. -bioem,
Een schip vlivaren, zoo tang varen , tot
r. madeliefje. -dienst , yr. dienst in den
een schip geheel en al de eigendom van den
vroegen morgen. — eling, m. en yr. (des
schipper is geworden. Binnen zes jaren
.s, mrv. -en,) een vroeg in de lento geboren
had hij zijn schip vrijgevaren.. —vechBier. --kerk —preek , ye. godsdienstten , ongel. b. NY. al vechtende vrijmaken.
oefening , welke in den vroegen oehtend plaats
--verkiaren , b. w. onschuldig verklaheeft. —rijp by. vroeger dan andere
ren : De eene werd veroordeald , dock de
vruchten der zelfde soort tot rijpheid
andere vrijverklaard.
onafhankelijk
komende. Spit. Vroeg rijpe vruchten rotten
verkiaren : Bet land werd vrijverklaard.
haast, zie Rot; fig. Een vroegrijp
_verklaring , yr. —vrouw yr.
meisje, een vroegrijpie. —rijpje, o.
gemalin van cell' vrijheer bezitster eener
(des -s, rac y ..s,) gemeenz. meisje dat vroeg
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lijit (-er, -st,) by. tot de vrouw of de
hirwhaar is. —schepen , o. air?), schepen,
vrouwen behoorencle: Vrouwelijke bezig.
die voor de gebeele vloot kunnen komen ; lig.
heden , deugden. *-, in de spraakk. als
Met de vroegschepen komen d. vroeg
tegenstell. van mannelijk : Het vrouwelijke
komen. —te yr. vroege morgentijd : In de
geslacht. Een vrouwelijk wooed. *-,, in de
vroegte , des morgens vroeg. —tijdig,
dichtk., als: Vrouwelijk rijm, slepend
(-er, -st,) by. en bw. vroeg. —tijdigheid,
yr. —tijdiglijk bw. —tijds, bw.
rijm, dat twee rijmende lettergrepen heeft,
b. v. staken, maken.—elijkheid, yr.
vroeg.
bet yronwelijk zijn ; schaamdeelen der
Wrolijk (-er, -st,) by. en bw. vergenoegd ,
yronw. -elist, vr-elust, m. -eblijde, verheugd : Van een' vrolliken aard
melk, yr. -eau uil , y r. -eauuts 9
zijn. Zich vrolijk maken; fig. Zich vrolijk
yr. -enaam , m. -enaard m.
met iets maken, zich er mee vergenoegen.
-enadel , m. — egek m. -eglas 9
*-, blijdschap opwekkend: Een vrolijke
o. Moskoviscb glas. —enader y r. ader
baas. Vrolijke menschen. Eene vrolijke
straat .—heid, yr.
aan de binnenzijde van de dij. —enangst
yr. --enarm m. —eneus, m. —enVrome m. en yr. (des -s, mrv. -n,) godhaar, o. Naar eener vrouw; naam eener
vruchtige; voorgewende godvruchtige: Wacht
plant.-enhaat, m. -enhand yr.
u voor de vromen! —elijk bw. vroom.
—igheid, yr. vroomheid.
-enhandschoen, m. -enhater,
lirroom , (-curler, -st,) by. en bw.
m. -enheand o. -enlaoed , tn.
dik,
-enhoofd 0. -enhuis vronwegezet; dapper , moedig, doch in deze twee
timmer, wooing der vrouw of der vrouwen,
beteekenissen verouderd.
onschnldig,
harem; hospitaal your vrouwen. —enzonder list en bedrog : Die vronie ziel. Een
vroom gezigt. inzonderh. godvruchtig :
klooster , o. enoog, o. -enoor
o. -epoort , yr. -eraad, In. — ereEen vroom mensch, hart ; fig. Vrome wengering , y r. -erok, m. -eroof,
schen , die uit een good hart voortspruiten ,
rn. -eschenden,o.-eschender
doch waarschijnlijk onvervuld blijven.
m. -eschenderij yr. -eschenschijnvroom Een vroom bedroll , bedro3,
ding , y r. -eschennis , y r. -ewaarmede men de zaak der godsdienst meent
schoen rn. -eslaaf, m. -estem
te bevorderen. —heid yr.
yr. —etimmer o. vrouwenhuis. —eVrouw, Yr. (mrv. -en,) waardigheid eerier
toon m. -everkra,chter m.
persoon van de schoonesekse , gelijk a aan die
van beer voor een' man: De vrouw eener
-evijand, m. -evoet In. evriend rn. -ewerk, o. -ezaad
heertijkheid. Gehoorzaam uwen beer en
uwe vrouw; van bier: Onze lieve Vrouw,
o. -lieden, -lei,-luiden, racers'.
(zonder enkelv., tenzij men yronwmensch
de maagd Maria. eene gehttwde ten
opzigte van hares man. : Vraag het mijne
daarvoor neme ,) vrouwen. —in ensch , o.,
—spersoon o. met minachting , vrouw,
rrouw. Vrouw Geurtsen , i. do vrouw van
y rouwelijk wezen. —tje, o. (dos -s, mrv. - s,)
Geurtsen.*-, persoon van de schoone sekse in
bet algemeen : Er waren weer vrouwen dean
verkieinw. van vrouw; inzonderh. als
man nen . in bet kaartspel, koningin ,
eene vriendelijke toespraak aan eerie geringe
dame: .Eene vierkaart van harten vrouw.
vrouw Goeden dog Vrouwtje , hoe vaar
je? *-, van den echtgenoot tot zijiie gade
—achtig, (-er, -st.) b y. naar eerie vroliw
gelijkende: Ben vrouwachtig voorkomen.
Kom , Vrouwtie , laten ire nu vertrekken.
—tjesappel , m. zekere appel, - ziek
de vrouwen genegen : Een trouwachtig
man. *--;bw. als eene •vrouw : Zich vrouw(-er, -st,) by. de vrouwen zeer genegen, wet
achtig aanstellen. —aclatigheid , yr.
van de vrouwen boudende.
—ebeeld o. beeld eerier vrouw ; beeld Vratcht, yr. (rare. •en,) alles, wat de aarde
tot spijs voor menschen en dieren voortbrengt:
van onze lieve Vrouw of van de Maagd Maria.
—ebeen, o. —eblik , m. —eborst
Noe schotiger erwtestroo , hoe minder
Yr. —ebroeder, m. Carmelieter monnik.
vrucht. Vruchten (ooft) inmaken ; fig. een
—ebroek , y r. —,ebuilt, m. - edag,
levend voortbrengsel van dieren en menm. lichtmis. — edeugd, yr. —edij, yr.
schen; inzonderh. het ongeborene kind in de
_edistel y r. anders Mariaclistel of
baarmoeder: Eene onvoldragen vrucht. De
melkdistel geheeten. —edoek m. —evrucht afdrijven. opbrengst, gevolg
drank , m. -eklap yr. -ekleed
uitwerking: Zoo tang hij lee ft, geniet
o. -ekleedingi yr. -eknie yr.
de vruchten van dat goed. Ilij trek weinig
-ekous y r. -ekracht , y r. vervrucht van zijne pogingen. De heillooze
krachtina eener vrouw. —ekruid o.
vruchten van twist en tweedrayt. --bear,
melisse. -elaars , yr. -eleen o.
(-der, -st,) by. en bw. vrucht brengend of
-eleest, yr. eliefde, yr. liefde
dragend : Vruchtbare akkers , boomen
eener vrouw; liefde voor de vrouwen.
veldcn , tuinen. Een vruchtbaar /czar. Eels,
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vruchtbare regen. Eene vruchtbare vrouw,
vrouw , die veel kinderen ter wereld brengt;
fig. Rene vruchtbare verbee!ding. -baarheid, y r. —baarlijk, bw. —beginNei. o. —boom m. boom , welke
vruchten draagt , b. v. appelboom, perehoom,
pruimeboom. —brengend by. —dragend by. —eloos (-zer, -ste,) by, dat
geene vruchten geeft ; fig, dat de gewenschte
nitwerking mist , vergeefsch : Vruchtelooze
pogingen aanwenden. *-, bw. vergeefs. —eloosheid y r. —gebruik o. gehruik
van de opbrengsten, renten , enz. van
kapitalen , enz.: Zij heeft er het vruchtgebruik van. –gebruikend, by. –gebruiker, m. –gebrulkster,, yr.

eene mast in het oog , dat lijkt nergens naar,
Die spijst client u als eene vuist in het oog,
in het geheel niet. In zijne vuist lagchen,
zie Vuistje. Voor de vuist (rondborstig)
zijn. Voor de vuist spreken , d. zonder
zich daarop voor te bereiden. Een vers voor
de vuist maken , d. een zoogenoernd extempore maken,*-, vnisthamer. —bal , m.
handbal. —hamer m. een dikke ijzeren
hamer. —handschoen, m. handschoen,
die enkel een' duim , doch geene vingers
heeft. —je, o. (des -s. mrv. -s,) verkleinw'.
van vuist. Sprw, In zijn vuistje lagchen,
zich heimelijk en boosaardig verheugen.
—look, o. gemeenz. vuistslagen. —slag,
m. —vechter, m. bokser. yr.
(men. -en-vol,) hand-vol.
Vulaarde , yr. volaarde. —bier o. bier,
waarmee een vat wordt aangevuld. --Haar,
o. hear dat in iets gestopt wordt. -len 9
b, w. vohnaken : De maag vullen. Bedden
sullen. in de keukens, een nitgenomen
dier , enz. met iets vol stoppen Eene fans
vullen. vollen. ler m. (des -s, mrv.
-s,) die wilt ; voller. —ling, yr. (mrv. -en,)
het vnllen;zeker scheepsstuk.-linggaten,
o. mrv. zekere gaten in een schip. (Vullis ,
enz. zie Vuilnis, enz.) molen, enz. zie
Volmolen enz. —gel, o. (des -s, mrv.
-s,) hetgene ter smiling dient ; gehakt vleesch,
waarmede jets gevuld worth. —te, y r. gemeenz. menigte , covervioed. —wijn m.
wijn , met welken een vat wordt aangevuld.
—woord, o. stopwoord.
Vuns , (-zer, -ste,) by. vochtig ruikend , duf::
Wat ruikt het bier runs. —heid , yr.
Vunzig , (-er, -st.) by. vuns. --held , vr.
Vuren , o. w. met H., vuur geven , schieten.
Wuren, onverb. by. van deil den: Vuren how.
Vuren plank. —houten , onverb. by. van

–knop m. –tak 9 m.
Vuig (-er, -st,) b y . en bw. goring, slecbt
verachtelijk : De vuige taster. traag , lui.

—held, yr.
Vuil (-er, -st,) by. en bw. morsig, onrein ,

smerig : Vuile doeken , harden, kousen.
Eene vuile pijp, eene pijp, die gerookt is;
fig. Hij zal er eene vuile pijp aan rooken,
hij zal er sleek me g wegkomen. Vuile (stinkende) eijeren.Eene vuile (vervuilde) mans..
Vuile (stinkende) visch. Vuile (ongemanierde)praat, taal; gemeenz. Via in den
mond zijn, voile taal uitslaan. Een vuile
(ondeugende) hond, Fuil vleesch in eene
wond. o. (des -s.) vuilnis ; vuiligheid.
—aardig, (-er, -st,) by. en bw. kwaadaardig, boosaardig: Een vuilaardig rnensch.
—aardigheid , yr. —aardiglijk,
bw. --bek , m, en vr, gemeenz. die vuile
taal uitslaat. —bekken 9 o. w. met H., (ik
vuilbek, enz.) vuile taal uitslaan. -bekke
rij , yr. bet vuilbekken. — enbras m.
(van den -, mrv. -sen.) vat waarin gezouten
vleeseh , visch , enz. ververseht wordt ; fig.
zeer morsig mensch. —heid, yr. bet vnil
vuren bout.
-st,) by. van eene brandende
zijn. —igbeid, vr. (mrv.-heden,) het veil Vurig,
eigenschap , gloeijend : Vurige kolen.
zijn; iets vuils: Daar list vuiligheid; fig.
naar vuur gelijkeride : Vurige oogen. Vurige
kwaadaardigheid ; gemeenz. schalkheid : Van
tonyen. Een vurig gezigt, vol vurigheid.
vuiligheid, voor de grap. —ik m. (des -s,
Vurige handen ; fig. in eene hooge mate genary. -en,) vuil en morsig mensch. —ikie
paard met een levendig gevoel, innig: lemand
o. (des -5, mrv. verkleinw. van vuilik.
eene vurige lie/de toedragen. Eene vurige
—neus m. en yr. snotneus. —nis , yr.
begeerte. Een vurige minnaar. Vurige geonnut wegwerpsel van onderscheidene dingen,
beden. Een vurige kus. —held , yr. het
vuil , vuiligheid , elders drek geheeten : De
vurig zijn , hitte ; fig. ijver ; inzonderh. vurige
vuilnis opscheppen. —nisbak m.
uitslag : Het kind zit vol vurig heid.
–nisberg, m. –nisemmer , m.
—lijk bw.
-nishoek 9 -niS1100P 5 m. -nisliar, yr. –nishaler, m. ----nisman, Vu.ur, 0. (des -s, mrv. vuren,) eene der
zoogenoemde vier hoofdstoffen , eene zeer
m. –nisraper, m. –nisschop yr.
fijne door de gansche natuur verbreide
–nisschuit y r. –nisvat, o. -nisvloeistof, welkezich onder zekere omstandigzijp , yr.–spreekster , vr., –spreheden door licht en warmte openbaart : Bet
ker , m. vuilbek. --te y r. vuilheid ;
vuur brandt. V'uur slaan, door het slaan
vuiligheid.
met het steal op den vuursteen de daarin
Vuist , y r. (mrv. -en,) als tot een' bal gesloverborgene vuurdeelen naar buiten lokken ,
tene hand!: Elkancrer met vuisten slaan.
zoo dat zij een ligt brandbaar ligchaam
Net den degen in de vuist ; fig. Dat past als
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aantasteu : Vuur Inaken , aanmaken. Een
vuur (op den haard) aanleggen. Stookt gij
een vuur of eene kagchel ? Iemand ten vure
doemen , hem' veroordeelen om verbrand te
worden. De berg Etna spuwt sours vuur.
Deze yeas kan het vuur verdragen , berst
niet in bet vuur ; fig. Ietnand het vuur na
aan de schenen leggen , iemand eene zaak
moeijelijk maken. , Er staat nog een potje
Boor u te vuur , gij hebt eerie ernstige berisping te wachten. Hij spoog vuur en vlam ,
werd vuur en vlant, hij geraakte in hevige
drift. Olie in het vuur werpen, zie Olie.
Vocr iemand door een vuur , door het vuur
loopen , alles voor iemand doen. *-, brandend
buskruid : Vuur geven. Het vuur in het
kruid werpen. In het vuur (gevecht) gaan.
Alles te vane en te zwaard verwoesten , d. i.
verbranden en vermoorden ; fig. drift , levendigheid : De man is nog vol vuur. Vuur
ratten , driftig worden. Het vuur der Mitt.
Het vuur des oorlogs. 4C, naam van meer dan
eine buidontsteking, b. v.: Het wilde vuur.
4c, als : Het koude vuur , eene doodelijke
ontsteking in bet menschelijke en dierlijke
ligchaam. '"-, zeker bederf in bout : Het
vuur is in dat bout, bet yervuurt.
..-aanbidder , m. afgodendienaar,,
welke goddelijke eer aan het vuur bewijst.
—baak, y r. een toren of andere verhevene
plaats aan de kust , waar een vuur onderhouden wordt, naar hetwelk zeevarenden zich
bij nacht kunnen rigten. —bal , m. vuurkogel. --berg , rn. vuurspuwende berg.
—bloem , y r. klaproos. —brakend ,
bv. die of dat vuur uitbraakt. —bra,ker ,
m. vuurmond. —flesch , y r. eene dunne
met kruid gevulde flesch , die met nat kruid
aangestoken onder de vijanden wordt geworpen. —gloed , m. —hank , m. brandhaak. --haard, m. haard , waarop men
vuurstookt. —ijzer , o. baardijzer. -kist,
yr. eerie met kruid , kogels , schroot , enz.
gevulde kist , die op schepen , in plaats van
eene mijn , wordt gebruikt , wanneer de
yijand wil aan booed korner' . —kleed, o.
op schepen , enz. nat kleed ter blussching
van brand. —kloot , rn. vuurbal. —lkogel , m. iedere kogel, die aangestoken
worden en branden kan. —kolk , m.
baardkolk , zie Folk. —kolom , y r. een
vurig luchtversehijrisel. --kruid , o. zeker
wild gewas. —lantaarn, —lantaren,
y r. scheepslantaren. —mand 9 y r. wand,
waarin men vuur plants ter droging van
linnen. —mandkleed , o. —mandlkomfoor , o. —mond , m. stuk kanon
en ander grof geschut. —oven , m. oven
ter verwarming. —pan, vr. pan met vuur
ter verwarming ; beddepan.
m.
met ernstvuur voorziene pijl , our huizen ,
schepen, enz, in brand te scbieten ; pij1 , die

-piji,

uit een vuurwerk schiet of bij vreugdevuren
wordt gebruikt. — plaat, y r. staande plant,
waartegen een vuur wordt gestookt. —pot 9
m. vuurtest. —proef, y r. iedcre proef,
waarbij men de goedheid van iets door middel
van het your onderzoekt ; fig. De vuurproef
doorstaan , de sterkste bewijzen van jets
afleggen. *-,inzonderh. weleer bij de geregten
eerie proef om de waarheid aan den dag te
brengen , doordien de aangeklaagde tea
bewijze van zijne onschuld een gloeijend ijzer
aanraken of een eind welts dragen moest.
-rad, o. bij vuurwerkers rad,.dat ronddraait
en vuur uitwerpt. —reep , m. gloeijende
hoepel. —roer,, o. schietgeweer met een
vuurslot. — roerdrager , m. musketier.
—rood , bv.zoo rood als vuur. —rook ,
m. rook van vuur. —rooster , m. rooster,
waarop vuur wordt gemaakt. —scherm ,
o. scherm tegen de bitte van bet vuur.
—schicht , m. vutirpijl. —schilder 9
m. brandschilder. —scliop , y r. schop ,
om er gloeijende kolen mei uit bet vuur to
bales ; aschschop. —slag, o. gereedscbap
om vuur te slaan , inzonderh. staal , steen en
tonderdoos.—slot , o. slot aan een vuurroer.
—spuwend , b y . vuur uitwerpend : Een
vuurspuwende berg. --staal, o. staal ,
waarinede vonken nit een' vuursteen worden
geslagen. —stede, -stee, y r. haardstede.
—steen. , in. steen , welke , met een staal
geslagen , vuur geeft ; meer bepaaldelijk die
soort van steen,vvaartoe de vuursteen behoort .
—stolp , y r. stolp , waarmei het vuur aan
den haard wordt gedekt. —tang, yr.
haardtang. —test , yr. zie Test. —tje ,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van your.
--toren , m. vuurbaak. —vlam, yr.
—vonk, yr. —wagen, m. vurige wagen.
—wapen, o. gewcer of geschut. -werk,
o. ieder kunstig samengesteld vuur met zwavel , salpeter en kolen , inzonderb. een lust.
vuurwerk hij nacht : Een vuurwerk afsteken.
—werker , m. degene , welke de y our werkkunde verstaat en bij de artillerie
gebruikt wordt. —werkkunde, yr.
de kunst our allerlei vuurwerk te waken.

—werkmaker , m..—wortel , m.
wilde dragon.
W.

w, de drie en twintigste letter van bet alphabet. Even als de/ uit de i , is de w uit u (oe)
door cane snelfe uitspraak ontstaan , zie J.
41-, yr. (mrv. w's.)
Waadbaar, (-der, -st,) bw. dat men doorwaden kan : Die rivier heeft verscheidene
waadbare plaatsen.
Waag , y r. (mrv. -wagen,) werktuig ow to
wegen : De Romeinsche weep,. , bet unster ;
fig. In de waag stellen , zie 'Wangselasal. *-, weegbuis : Ga wee near de
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waag,-.waaggeld: Wie zal de waagbetalen?
—drager , rn. werkman in de waag.
—geld, o. weegloon , waag : Het waaggeld
is Bering. gewigt , o. gewigt , dat in de
waag gebruikt wordt : Ik lever de goederen
op waaggewigt. —hals , m. die zip' hals
waagt , d. zich onbezonnen in gevaar
begeeft : Hij is een regte waaghals. - halzerij, vr. bedrijf van een' waghais. - knie,
vr. knie eerier waag. —zneester, in. opziener cener stadswaag. - meesterschap,
co. post van waagmeester. —schaal , yr.
schaal in de waag ; fig. IN stelde alles, zelfs
zijn leven .in delwaagschaal , stelde bet aan
het grootste gevaar -bloot. —spel, o. spel
met kaarten dobbeisteenen , enz. waarbij
men zijn geld, enz. waagt ; fig. waagstuk.
—stand , m. stand , waarbij de waag in
rust is. —ster , yr. ()nrv. -s,) die waagt.
—stalk , o. fig. gewaagde of roekelooze
onderneming. —werker, m. waagdrager.
, yr. (mill.
Waal, vr. (mrv. -jen ,)
-n .) wade.
.1111r aaij en , gel. en ongel. b. w. (ik waaide en
woei , gewaaid,) al waaijende , d. i, met
gemaakten wind , verkoelen : Waai mij een
weinig met m y ' zakdoek. *-,waaijende van de
plaats bewegen : De wind heeft het van de
tar el gewaaid, op de straat gewaaid , in het
vuur gewaaid , uit het venster gewaaid. *- ,
onpers. en o. w. met H., van den wind , in
beweging zijn : De wind waait hevig . Het
waait niet meerjlet waait eerie stijve koelte.
*-, o. w. met Z., door den wind bewogen en in
zekeren toestand gebracht worden : De papieren zijn van de tafelgewaaid.11et huffs is
ornver gewaaid; fig. Het is mij door het
hoofd gewaaid nit het geheugen gegaan.
Die bui is of Het is mij over het hoofd
gewaaid, dat dreigende gevaar is mij voorbij
gegaan. lk liet hem maar waaijen , beengaan. met H., zweven : Eene vlag laten
waaiien ; fig. Met alle winders waaijen , de
huik naar den wind hangen. --Jer, m. (des
-s, mrv . -s,)werktuig, met het welk men waait.
—jerbeen., o. —jerdoos, yr. —jer-

kooper, m. —jermaker, —jerschilder, m. —jertje o. (des -s,mrv.
-s,) verkleinw. van waaijer.
, y r. (mrv. waken ,) in den nacht ,
ecne zekere tijdruimte , gedurende welke men
waakt : De naeht weri otatijds in vier
waken verdeeld ; fig. zorg, bezorgheid.
--hoed, m. wachthond. —plants, yr.
plaats, waar iernand gaat waken. —rol yr.
lijst of rol dergenen , die bestemd zijn om te
waken. —ster yr. (mrv. -s,) die waakt,
inzoriderh. bij eerie kraamvrouw of een' zieke.
—toren, m. wachttoren. —zaatn,
(-zanier, -st,) by. en bw. ijverig wakende:
Een waakzame bond; fig. onafgebroken op
zijne horde, om zich of anderen tegen onhei-

Waar
len te besehutten. —zaaanheld yr.
Waal, yr. (rare. -walen ,) een met paler)
omgeven kant , waar de schepen in cone zeehaven veilig kunnen liggen. —redders ,
m. mrv, opzieners over de grachten en kanalen. —wortel m. adderkruid.
o. (des -s,) ir. sommige streken ,
spint (aan hoot).
Waa,n, m. (des -s,) ijdele gedachte of mooning: In den waan zijn, verkeeren , ten
onregte meenen. —geloof, o. verkeerd
geloof. —geloovig, (-es, -st,) be. dwalend in het geloof. —ster, vr.(mrv.-s,) die
waakt. -ste ,) be. en bw. wijs
in zijne eigene oogen , eigenwijs, laatdnnkeird : Een waanwijze gek. —wijsiteld
yr. ‘Iaatdunkendheid.
Waar, (meer waar, meest waar,) by. en bw.
werkelijk , wezerdijk , tegenstell. van valsch :
Zijn ware naara. Het ware geloof. Het ware
geluk . Een waar vriend. Eene ware gest hiedenis. De ware oorzaak. Is het waar ? 'Wet
waar ? gemeenz. voor : Is het niet waar 7 lets
voor waar houden. Lets waar waken, fig.
de waarhstid van iets bewijzen. bw.
wezenlijk : Zoo waar ik leef !
Waar, bw. in of op welke plaats , zoo wel
betrekkelijk , als vragend: Waar is nojra
bock ? Van waar komt zij lk weet niet ,
waar hij woont , van waar hij komt.
bekleedt dikwijls de plaats van een vragend
of betrekkelijk voornaam woord , doch enkel
van zaken met een voorzetsel , dat er achteraan wordt gehecht, en soms ook wel door
andere woorden daarvan afgescheiden is :
Waarover spreekt hij ? Waar spreekt hij
over? Ik weet niet , waarmed ik het doers
zal , waar ik het ?nee doen zal. Dit is de
pen , waarmede het gesehreven is. Dit is de
schaar,, waarmede het gekrtipt is. Daar het
niet wel rnogelijk is, van de samenstellingen
al de beteekenissen op te seven , die zij van
de voorzetsels bekomen , zullen wij ons vergenoegen , de-voornaamste matit te deelen , en
het aan den gebruiker overlaten ; om de
andere uit den sarnenhang op te maken.
—aan , bw„ ,aan wat : Waaraan hapert
het ? Dit is het hoek , waaraan zij de
voorkeur geeft. —achter, bw. achter wat:
Waarachter versehool hij zich ? De muur
waarachter het staat.
Uraarachtig, (-er, -st,) b y. het ware
hebbende, waar: God is waarachtig. Een
bw. in waarheid ,
waarachtig verhaal.
gemeenz.
waarlijk: Het is waarachtig
in der daad: « Zijt gij er geweest? Waarachtig » —achtigheid vr.
tiglijk , bw.
Waarbeneden, bw, beneden wat. -bij,
bw. bij wat: Waarbij hebt ge de meeste boat
gevonden? Het middel , waarbij ik de
meeste baat vond. Del is de voorslag
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waarbij men de zaak liet berusten. —boyen , bw. boven wat.
lilfinarborg, m. horg, onderpand: Wie is
uw waarborg daarvoor ? 1k houd die boeken
tot waarborg. —en, b. w. (ik waarborg,
enz.,) ten waarborg stellen of strekken: Wie
waarborgt mij daarvoor? —borginaatschappij, vr. maatselrappij, die voor
brand, enz. waarborgt, d. i. de schade
daardoor geleder, vergoedt. - borgsgeld,
o. geld, dat men voor bet waarborgen betallt.
Waa,rd, m. (des -s. -en,) iemand , die
personen voor geld in zijn huis opneemt, hen
van voedsel en verdere benoodigdheden
voorziet : De waard is een buffel , doch het
eten is goed. Sprw. Zoo als de waard is,
verlrouwt hij zijne yasten, MCII becordeelt
een' ander , vecial naar zich zelven. Lie

iets verdient: Hij is die vrouw niet waardig. Zich lets waardig waken. Sours met een
2. nv. als: Dat is ewer niet waardig. Het
wordt dikwijls in samenstelling met werkw.
in de onbepaalde wijs gebruikt, b. v. beminnenswaardig .vereerenswaardig , doch niet
vereeringswaardig , gelijk sommigen wel
eens in navolging van het Hoogduitsch sehrijven, verehrungswiirdig.*-, dierbaar. *-, bw.,
waardiglijk. —igheid, vr, zekere graad
van deugd, achtbaarheid , verdienste: De
waardigheid der zaak lijdt het niet. Zijne
zaken met waardigheid verrigten.*-, deftigheid ; y erheffiug ; eerepost, post, aanzienlijke
bediening Tot eene waardigheid verheffen.
degene, die eene aanzienlijke bediening
heeft. --iglijk , bw. op eene waardige
wijze. —raj, yr. waarde, prijs. —ijn m.
(des -s, mrv. -en,) persoon, aangesteld om den
aard en de waarde van metalen,inzonderh.van
goud en zilver,, te onderzoeken , bij v. bij de
count.
Waardin y r. (mrv. -nen,) vrouw, die een'
waard tot man heeft of zelve eene herberg
houdt. —innetje, o. (des -s, mrv.
verkleinw. van waardin.
Waardoor, bw. door wat of hetwelk :
Waardoor kan ik mijn doel bereiken? Bet
spel waardoor zich menigeen ongelukkig
maakt.
IliTaardschap o. (des -s,) beroep van
Shilis 9 o. huffs van een'
waard.
waard.
Waargeest, m. de geest van een' afgestorvene, die, volgens een ouct bijgeloof, na de
afscheiding van het ligchaam des nachts-in
zijne vorige woning kwam waren of spoken.
Waargenomen, verl. dw. van waar-

Uuiten.

iitiVaard , tn. (des -s, ntrv. -en,) mannetje der
eend.

'Siraard , rn. (des -s, ntrv. -en,) eerd , be
dijkt of ingedijkt land.
iniaard, (mew. meest -.) by. eene zekere
aanspraak op de schatting van anderen
hebbende , in vergelijking met den bekenden
graad der sehatting van iets anders: De ring
is twiutig gulden waard. Het is geen' cent
waard. Daze steen is meer waard, dan gene.
Sprw. zie Sop enlitool.Hij is niet waard,
(verdient niet .) dat Item de zon beschijnt.
Sorns met den 2. nv., als: Het is der moeite
niet waned, het beloont de moeite niet.
(-er, -st,) een' hoogen graad van aanspraak
op de achting van anderen bebbenda, dierbaar: Mijn waarde vriend. Zij is mij waarder, dan hare zuster. —e, y r. die graad
waarin iets waard is, waarin bet de voorkeur
verdient: Eene hooge waarde aan iets
toekennen heehten. lk laat ieder in zijne
waarde. De innerlijke waarde, d. i. de
waarde, die een ding altijd behoudt ; fig. In
waarde houden , er zorg voor dragen.
inzonderh. opzigt tot het geld, der,
gewonen maatstaf der waarde : Een edelgesteente van groote waarde. Wuarde ontvangen. *-, prijs: Onder de waarde verkoopen.
—eerbaar, bv. waardeerlijk. —eerbaarheid, vr. —eerder, m. (des -s,
mrv.--s,) schatter. —eerlijk, by. dat
gewaardeerd kan worden. - eerlijiiheid,
—eersier, vr. (nay. -s,) sehatster.
—eren, b. w. de waarde van iets bepalen,
schatten : Hij laat zijne boekerij waardeyen; fig. achten, schatten: W aardeer een'
mensch niet aanstonds naar zijn uiterliike
voorkomen. --tiring , yr.
Waardgeld, o. geld, dat men den soldaten
op hand gaf. —er m. soldaat , die aangenomen werd en geld trok, om de stall, enz. te
beschermen.
Waardig, (-er, -st,) by. en bw. die ofdat

nemen.

Waargezeid,

verl. dw. van waarzeggen.

Waargoed o. schecpsw. voorwerpen ter
herstelling.

Waarheen , bw. waar naar toe, naar
welke plaats : Waar goat hij heen? Waarkeen hij ook gaan mag. *-, soms voor: van
waar , als: Waar komt gij keen? Waar is
dat been gekomen?
Waa,rheid yr. (mrv. -heden.) de overeenstemming van jets met jets antlers, of met
zich zelf,, tegenstell. van dwaling: De waarheid eener zaak bewijzen. Aan de waarheid
twijfelen. *-,de overeensteuiming met andere
voorwerpen en met zich zelf: Er is waarheid
in die schilderij.*-, inzonderh. de overeenstemming van iemands waarde met de zaak
zelve ,00k met den inwtndigen toestand des

sprekenden , tegenstell. van onwaarheid en
leugen : De waarheid zeggen, spreken ; fig.
remand de waarheid zeggen , hem doorbalen. De waarheid wil niet altijd gezegd
wezen. iets waars , eene ware stelling:
IV attige waarheden leeren. Om de waarheid
141

—

Waar

1122 —
Wach

Dat is het, waarover ik snij steeds verwonvervolgel warden. — shennis, vr. 5derd heb.
Hefde 9 yr.
Waarin, bw. in wat, in betwelk , enz. : * Waarschap , y r. (mrv. -pen,) weinig
Waarin bestaat uw tverk? De fieseh,waarin
gebruikelijk , verzckering.
de rum geweest is.
Waarschijnlijk , (-er, -st,) by. en bw.
den schijn van het ware hebbende , eenige,
Waarlijk , bw. in waarbeid , in der daad :
Zij is wearlijk onsehuldig. ('Waardoch ontoereikende gronden voor zich hebbende : Dit is de waarschijnlijke oorzaak
loos, zie Wareloos.) —maken ,
van den twist. Hzj zal waerschijnlijk niet
h. (1k maak waar, enz.,) ,zie Waar. Men
sehrijft bet niisschien beter in twee woorden.
komen. —schijnlijkheid , vs. (mre.
making, yr.
-heden,) het waarschijnlijk zijn ; eene waarschijrdijke zaak. —schonwen , b. w. (ik
Vir aarmede , bw. met vat, met hetwelk
waarschouw , enz.) van een dreigend gevaar
enz.: Wearmede hebt yij die patrijzen
yeschoten ? De pen, waerik die brieven mee
of een nakend onheil onderrigten en den mad
geven, urn daartegen op zijne hoede to wezeo:
geschreven heb.
Iemandvoor een gevaar waarschouwen. Ik
'111Vaartnerk o. meek van waarlieid of
wanrschouw u ! eene soon van bedreiging.
echtheid. — merken h. w. (ik waar—schouvver , m. --schouwing 9
inerk , enz.) van een waarmerk voorzien.
yr. (wry. -en.) het maarschouwen ; woorden,
Waarna, bw. na wat of hetwelk: Hij sprek
slechts een pear woorden, wearna hy verfnet welke men waarschouwt. — schotawster,, vr. (mrv. -s.) --leeken, o. teeken
trok.
van waarbeid. —teekenen , b. w. (ik
Waarnaar, bw. naar wat , near hetwelk :
waarteeken , era ) als waar of echt teekenen.
Warn-near hebt yij dat sink geteekend9
Ilet boek , weal-near yij vreagt , is niet to Waartegen , bw. tegen wat , enz.: Weartegen is del middelbesternd? Dat zijn ding-huis. —naast bw. naast wat, naast
en , waartegen reel to zeggen valt. --toe,
hetwelk: Waarnaust king het auk? De
bw. tot wat : Waartoe zal dat dienen? lie
mantel, weamaast de uwe fling, was
bestemd is.
Ian zeggen ., weartee hij
beslijkt.
Waarneeinbaar (-der, -st,) bvn waar Waarts , achtervoeg. dat eene rigting
aanduidt, als : Opwearts , naar boven.
to nemen , dat waargerromen kart worden.
Huiswearts , Naar huis (toe).
-neembaarheid , yr. -neemster
yr. die waarneemt. —nemen, onsel. b. Waaruit , by. nit wat , enz. : Waaruit is
dat kweed ontstaan? De bron , waaruit ik
w.ik neem waar, enz•) in acht nernen: Zijn'
yeput heb. —van, bw. van wat , enz.
pligt waernemen. Zijn ambt getrouw wearWear spreekt hij van ? De stud , waarvan
omen. .Neetnt Iiij zijne bezigheden goed
waar ? Gods gebosslen wuarneinen. Zij nem, ...''' ik spreek. —voor, bw. voor wat, enz. :
Waarvoor houdt ge mij ? Dc lain , wearroor
de gelegenheid waar, toen hear man uitwas.
hij zoo veel betauld heel&
bescbouu en : Den loop der sterren
•
heb waaryenomen, dat, Waarzeggen , onrey. o. w. met H., (ik
waarnemen.
zeg waar, enz.) aan anderen verledene, tegennagtran , bespieden. —nemer,9 ^n.
•
woordige , doch inzonderh. toekomstige
—nestling , y r. (rnrv. -en,) bet waarnedirigen openbaren , met het bijdeukbeeld ,
deelde zijne
men; het waargenomene:
waarnerninyen getrouwelijk mede. —nedat zuiks door geheirne kunsten , met behulp
van geesten , enz. geschiedt , doch veelal in
mingsplaats , y r. plaats , waar men lets
cen' nadeeligen zin : Iemend uit de kaart ,
waarneemt, b. v. abservatorium.
nit de hand waarzegyen. Zich uit koffiedik
Waarneven bw. sevens mat of hetwelk.
laten waarzeggen. — zegger,, m. (he
—ozn 9 bw. orn wat of hetwelk: Wearom
waarzegt ; bock , waarin voorzeggingen van
gnat hij niet nit ? Weet gij de reden , weartoekornstig geluk of ongeluk beschreveu
voegw.
on: hijzijne reis heeft uityesield?
staan : In den waarzeggen lezen. —zeggeom wclke reden , weshalve : Hij was op zijn
rij , yr. (mrv. -en,) de kunst van den waarkantoor,, wearom ik kern niet kart spreken.
zegger ; voorzegging van eere waarzegger of
—omtrent bw. omtrent Welke plaats.
eene w aarzegstcr. —zegging , yr. (rnrv..
-onder, bw. under wat of hetwelk:
Waaronder zat hij ? De papieren , wearon-en,) bet waarzeggen ; het door eere waarzegger of waarzegster voorspelde. —zegster ,
,der ik dit belanyrijke sink vond, zijnvan
yr. —zeil, 0. zeil in voorraad.
Beene waarde. —op;1)w. op wat of het? Waas , o. (van bet -,) soort van vochtigheid,
welk , enz.: Waarop zinspeelt hij
die als dauw, ' op sommige vrnchten ligt :
Ik we-et tact waarop hij -bouwt. Datgene ,
Het wee: lige nog op de heerlijke kwetsen ;
waarop ik voornamelijk vertrouw. -over
fig. a Ilzj kuste 'I waas van hare wangen.D
bw. over wat of hetwelk : Waarover hebben
? De *Waauwelen , zie Wawelen.
zij twist? Waarover struikelde
Steen, waarover hij viel , is klein. Wacht , vr. (mrv. -en,) achtgeving op hot..
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aerie er onigaat waeht holden. Op de
wacht zijn . trekken. De wacht hebben. Van
tie wacht korner; ; fig. toezigt : Men behoeft
bij die vronw Beene ?yacht te hoiden.
krijgslieden , welke de wacht }louden :
wacht allos sen. De wacht nitzetten. *-,
waker : Ik zag de wacht van den post &open. a'-, wachthuis : Er wordt eene nieuwe
wa cht gebouwd.
-SIVachtel m. (des -s, mr y -s,) een trekvogel , die via des zomers in koren- en
weidevelden opliondt , en om zijn'eigenaardigen slag bij yelen in aanzien is : De wachtel
slaat. —beentje o. wachtclflnitje. -el,
0. —en, o. w. met H., op de waehtelvangst
gaan. —Unit , yr. finale, waarmee de
wachtels in het net wordeu gelokt. -frond,
m. zekere bond , die op het wachtelen is
afgerigt. —honing , m. naam van een'
vogel. -1400i yr. —kouw y yr. -nest
0. —net, o. slag, m. —tje o.t,(des
-5, mrv. -s,) y erkleinw. van wachtel.-vanger,, m. —vangst yr. —veer , yr.
—vleugel, m.
Wachten o. w. met H., ergens in zekere
bonding blijven of zich ophouden , tot iemand diets komt : Wacht , tot ik terug ben.
1k kan niet langer wachten. Men wacht
op iemand :opbrieven op eene goede gelegenheid. Zij heeft reeds lang naar n gewacht. Naar mien wacht hij ? Sprw. Dear
is wel wachten , maar Been vasten naar, dat
kan nog lang dnren. *-, b. w. verwachten :
wachten vrienden nit B. Zijn oom is
rift , hij heeft eene belangrijke som te
wuchten , als de man sterft ; van levenluoze voorwerpen , voor iemand aaeistaande
zijn : (fern wacht eene zware :Ira/. Hem
wacht een aanzienlijk ambt. '-(zich), w. w.
zich- hoeden: Wacht u voor slecht gezelseltap.
--er, m. (des -s, mrv. -s,) die zorg voor iets
draagt ; wacht, schrldwacht; bijplaneet: De
wachters van Jupiter. —geld , o. geld ,
dat men iemand geeft , zoo lang hij op iets
wachten moet: 1emand op wachtgeld stellen.
geld voor het wachthouden. —hebbend , b y . die op de wacht is : De wachthebbende luitenant. —hood , m. bofhond.
—huis, 0. wacht, kortegarde. —huisje ,
o. sebilderbuis. —ing, yr. —hauler,,
yr. kamer , waarin zich op de waeht zijnde
personen bevinden. —lijst, yr. lijst der
wacht hebbende personen. — loon , m. en
yr. loon voor het doen der wachten.
ter,, m. bij de ruiterij een onderofficier,, die
bet opzigt over de wacht heeft. -parade,
vr, parade dergenen, die op de waeht trekken.
-plaats, y r. plaats , waar men op de wacht
staat. —post, m. post, waar men eene
wacht zet.—rol,vr. wachtlijst. —sat, (-er,
-ste,) b y., van bonden,waakzaam-selikeid,
yr. —schip, 0. schip dat ergcns de wacht

Wage

lioudt , inzonderh. tegen den smokkelhandel
waakt. --*ter, y r. (mrv. -s.) —toren, tn.
toren , van welken men een' aanrukkenden
vijaiid bespiedt. —vninkr 0. %Tutu, dat
waeht liebbende personen , inzonderh. des
nachts . aansteken. —woord , o. Yerkenningswoord
Wadde, yr. (Harr. -n,) ondiepe plaats
eenig water, die men te voet doorgaan , d. i.
doorwaden, kan Hij kende twee wadding
en maakte er gebruik van.
Wade , yr. (mrv. -n,) knieschijf, doch weinig
of niet meer in gebrnik ; holte achter de
knieschijf boven de knit.
*Wade, yr. (mrv. -n,) zeker vierkant visehnet.
Waden o. w. met Z., wanneer de plaatsverandering, en met H., wanneer de voortdriring bedoeld wordt , door het water gaan:
Ilij is bij 0. door den IJesel gewaad. De
geitjes waden in de beck.
Waden-, b. w. het lijkgewaad aandoen,
waders.
verhenneklee !en : Een
Wafel , yr. (mre. -5. -en,) zeker ltichtig
gebak van bloem , rnelk , eijeren , enz., dat ,
in een, wafelijzer gebakken , aan beide zijden
rnitachtige figurer), heeft : lemand op wafels
onthalen ;
gemeenz. mond : Ik gaf hem
een' slag voor z if wafel. 4E-, slag : Ik sal
eene wafel geven. --Bakker, m.

—bakster, yr, —beslag , o. -bord,
o. —deeg o. —huffs, o. —ijzer , o.
dat uit twee op elkander sluitende blade»
bestaat , tusschen aelke men wafels bakt ;
geruit signet ter verzegeling van brieven.
—kraam, yr. —irneid , yr. —meisje , o, —schotel, m. —tje 0. (des
mrv. -s.) verkleinw. van wafel. -vormic,
by. —vrou.w yr. —wijf, o.
Vagen . h. w. in de waagsehaal stellcn
ondernemen , inzonderb. wanneer er gevuar
lid is, of de waarschijnlijkheid bestaat, dat
het niet zal s t agen : Zijn levers wagers.
Waagt gij daarbij niet te reel Waag
rt nog niet op het ijs. Ik mil er een' gal.
den can wagen. 1k mil het eens wagen.
Spr. Frisch gewaagd , is half gewonnen.
Die waqt , die wint. Die niet waagt ,
die niet wint.
11Sr agen, m. (des -s, wry . -s,) een rijtuig met
vier widen : Eent wagen niennen. Sprw. De
paarden adder den wagen spannen , ee
werk verkeerd aanvangen. een gesternte ,
de groote beer. —aar, m. (des -s, mrv. -s,)
weinig gebruikel. voerman. —as, yr.
—boom , m. boom tusschen voor- en
achterstel ; wezeboom. —burg, m. weleer
verschansing van wagens, die men ter verdediging om bet leger voerde. —dls-

-set, m. --huff,

--huts,

wagenschuur , koetshuis. —huur, yr.

—ketting,

o.:—kleed,
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Wakker blijven. Wakker waken, wekken
0. —knecht, m bij krikslietlen knecht
fig. lustig , levendig, moedip; , kloek , vrolijk:
bij de wagens. —korf, m. —kussen, o.
Een wakkere knaap. Een wakker paard. ,
-ladder, y r. -lader, m. -loon,
bw. ter doge, sterk, zeer: Wakker vloeken ,
m. en o. yr. -waken, 0.
--maker, m. -inakersdochter,
spelen , Jansen. _remand wakker afkloppen.
*-, tusschenw. tot opwekking; W akker ,
m. -makersgereedschap, o.
Manner., frisrh aan't werk ! —en , o. w.
-makersjongen, m. -makersmet Z., toenemen : De wind wakkert. De neknecht, m. -makersleerling,
ring wakkert. —laeid , yr. fig. lustigheid,
m. -makersvrouw,vr.-makersleyendigheid. —lijk, bw.
weduw, y r. -makerswerk, o.
-makerswinhel, m. -makers- 'Wad, rn. (des -s, mrv. -len ,) aanhooging van
aarde ter keening van het water. Spew. Van
zoon, m. —meester, m. commissaris
den wal in de sloot raker: , van kwaad tot
der wagens.--manner, m. —paard,
erger komen, kant fangs bet water : Het
o. -pad, o. -plank, yr. - plein
schip ligt aan den wal. Langs den wal
o. -rad, o. -reep, rn. -regt, 0.
bet plaatsen der voeten in een' wagen.

—renspel,o.—rong,, yr. —schot,
o. dun gezaagde eiken plank of planken.

-schotshout, o. -schouw, vr.
-schuur,9 vr. —sm eer , o. --spit,
yr. wagenas . —spoor, o. —star, yr.
de groote beer. —stel o. —ster, yr.
wagenstar. —tje, o. (des .s. mrv. -s.) verkleinw. van wagen.—touw, o. --vol,m.
(mrv. -s -voi). —vracht, y r. —weg,
m. —wiel, 0. bw. enkel in :
Wagenwijd open , zoo wijd open, als jets kan.

—zeil, o.
Wager, m. (des -s, mrv. -s,) die waakt.
Wageren, b. w. scheepsw. (een schip) van
binnen bekleeden. —ingen, yr. nay.
beschot van bet binnenste eens schips.

Waggelbeenen o. w. met H., (ik waggelbeen , enz.) waggelen , waggelend gaan ;
slingerbeenen. —en, o. w. met H., bij
gemis der noodige vastheid zich been en
weer bewegen: De tafel waggelt, staat niet
vast. —end , (-er, -st.) by. en bw. onrustig :
Een waggelende gang ; fig. dreigende
te vallen : Een wag g elen d e troon. —ing, yr.
Walt , o. (des -s, wry. -ken.) eene grooter of
kleinere mimic in bet ijs, die:niet toegevroren
is: IN viel in een wak.
(-ker, .st,) by. vochtig: W ak weer.
Wakke tarn,.
-Waken, 0. w. met H., wakker zijn , al
zijne zinnen maglig zijn en zelfbewustheid
hebben : Waken en niet slapen. Bij een'
zieke waken ; fig. Eene wakende boei , eene
boei , Welke de plaats aanwijst waar bet
anker hat *-, onafgebroken zorg voor lets
dragen : Gods voorzienig held waakt. Voor
het welzijn des vaderlands waken. Een
wakend oog op of over iernand of lets houden. —er, m. (des -s. uirv. -s,) die bij
demand of jets waakt ; wachtsche bond ;
nacht en dag brandende f ont op een schip.
liVakheid, y r. vochtighcid.
"Wakker, (der, -st,) 1w. en bw. in den
wakenden toestand , wakend : Wakker zijn.
Wakker worden , on twaken. lets bij iernand
wakker make?, iernand jets herinneren.

varen , zeilen .Aan den wal (aan land)
ven ; fig. Van wal ,Fteken , een begin met jets
maken. Lams den wal zeilen , niet te hoop;
vliegen. Bet raakt kant noch wal, het lijkt er
niet naar. Aan hoover' wal zijn , voorspoed
hebben.Aan lager' wal zijn , tegenspoed ondervinden. Bij den wal lungs, voorzigtig.
De beste stuurlui staan aan wal.*-, langwerpige dikte: Hij heeft wallen onder
de coven. inzonderb. eene regelrnatige
groote en breede verhooging van aarde orn
eene plaats om haar te beschermen : Eene
stad met wallen omgeven. Sedert de sleektin g der wallen is Arnhem aanmerkelijk
uitg elegd.
*Waldbes, vr. boschbes.
Waldhoorn, m. een kooperen blaasspeeltnig. , dat vroeger enkel op de jagt in bosschen
(wouden , wolden , walken) gebruikt vierd ,
dock thans ook tot andere einden dient : Op
den waldhoorn blazen. -boornblazer,
m. —ltoornist, m. waldhorenblazer.
-borer', enz. , zie Waldhoorn ,enz.
Waldieper , m. baggerman.
Waldsteden, yr. mrv. woudsteden.
Walen , o. w. met H. van het getij, beginnen te verloopen getij beg on reeds te
walen. '-, ongestadig zijn, been en weer
draaijcn : De naald van het kompas waakt;
fig. wandelen weifelen , ongestadig zijn.
-Walendistel, yr. zekere distel.
Walg , vr. nalging, eene soort van afkeer,
die naar neiging tot braken gelijkt : Ik heb er
eene wale van. Mij steekt de wale; fig. .Hij
is eene walg in hare oogen. —achtig,
(-er, -st,) by. hetgenc doet walgen, walgelijk:
Eene walgachtige spijs ; fig. Zijne gesprekken werden op het laatst zoo walgachtig ,
dat ieder wegliep. —achtigheid, yr.
m. dat gedeelte eener versterking, waarop het geschut is geplaatst en naar
de buitenzijde door de borstwering begrensd
wordt.
walgelijk, (-er , -st ,) by. en bw. dat walging. verwekt : Walgelijke taal. Een walgelijke vent. —elijkheid, yr. —en, o.
w. met H., een' zoodanigen afkeer gevoelen ,
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dat men op het punt is om te braken : Ik walg
er van. .Hij walgt er van. Het walgt mij.
walgt van zulk een' kost , hij staat mij
togen , verwekt walging bij mij. Het doet mij
walgen. — ing, vr. (mrv. -en ,) walg ;
anndoening van walging: Zij is met walgingen gekweld. —vogel, m. zekere lompe
vogel in Indie , welke hoogst zeldzaarn is , of
waarscliijnlijk met meer bestaat.
vr. het walen.
'Walken, h. w. bij hoedemakers, bet haar
of vilt door eene stootende beweging vast
ineen ,werken : Een' hoed walken. er, m.
(des -s, mrv.-s.) Ammer, m. flamer in een'
walkmolen. —ing, Yr. —molen, m.
—plaats 9 yr. —stok m. een der honten , tusschen welke de walkhamers op- en
neergaan.
Walletje, o. (des -s, mrv. -s ,) verkleinw.
van wal ; inzonderh. in : Bij het walletje
Tangs, Langs het walletje, bij den wal
langs.
Walm, m. (des -s, mrv. -en ,) dekstroo of
dak, schoon niet algemeen in gebruik. -,
dikke damp: Dear ging een walm op ; fig.
lets een' walm (walmpje) opkoken, d. een
weinig opkoken. —achtig, (-er , -st,) by.
dampig. —en, 0. w. met H., dampen: Het
water begint te walmen. De kaars wabnt
sterk. —ing, yr. —pje o. (des -s,)
verkleinw. van waim, zie Walm. —te,
vr. (Inrv. -n,) damp, wasem.
Walnoot yr. okkernoot. —notebol-

ster, m.—noteboom, m. —notedop,m. —noteschil, yr. -noteverkoopsier,, vr. —notevrouw, yr.
Walrus m. (van den -, nut% -seri ,) een

Wand
opengesneden buik van cell' visch. —butts .
0. voorheen een kleedingstuk met naauwe
mouwen, dat tot aan de heupen reikte en
onder den mantel gedragen word. Sprw. Net
der tzjc 1 kowt Harmer, in het wambuis, met
der tijd komt alles te regt fig. Iemand
der op zijn wambuis komen, hem duchtig
ofrossen.
Wamen, 0. W. met H., van bet getij, het
slijk opwerpen.
"Wammen, b. w. ontweijen, uithalen:
Tisch wammen. —stnk , o. van een rand ,
stuk van de borst ; van visch , stuk van den
buik.
Wan , yr. (mrv. -nen ,)een van teen gevlochten werktuig , waarop de landlieden het nitgedorschte koren been en weer schudden, ow
het van kaf en andere onreinheden te zuiveren.
Wan, voorvoegs. dat slecht , verkeerd , mis
beteekent. bedrijf,, o. misdrijf.
—besluit, o. verkeerd besluit. — betaling, yr. geniis van betaling: In geval ran
wanbetaling, in geval de betaling niet
gesehiedt.
Wand, m. (des -s, mrv. -en.) cm' der
zijvlakken , binnen welke een gebouw of
vertrek is besloten : Een houten, leemen
wand. Een steenen wand beet gewoonlijk
muur ; fig. Zij kleeft aan den wand van
morsig held.
Wandel , m. (des -s,) fig, gedrag : ran een'
deugdzamen , slechten wandel zijn. Zie ook
Mandel. —tsar, m. (des -s, mrv. -s,)
—aarster, yr. -s,) die wandelt ;
voorbijganger,, reiziger. —bear , by. dat
hewandeld kan worden : Een wandelbare
weg. Dal pad is niet wandelbaar.—dreer„
yr. —en, o. w. met Fl., wanneer de voortduring, en met Z., wanneer de plaatsverandering
bedoeld wordt, ben en weer pan tot nitspanning of voor de gezondheid , kuijeren :
Hij wandelt elken morgen een uur. Hij is
naar buiten gewandeld ; fig. zich gedragen,
leven: Naar den vleesehe wandelen.-gang,
m. wandeling. —ing , yr. (7/try. -en„) het
wandelen: Hoe is it rte wandeling bekomen ?;
fig. In of Door de wandeling , doorgaans
over 't algemeen eene Lan plaats, weg,
alwaar men wandelt of die tot wandelplaats
aangelegd is : Er zijn in den omtrek van
Arnhem overheerlijke wandelingen. omloop : Er is tegenwoordig veel papieren
geld in de wandeling —ingje, o. (des -s,
wry. ..s,) verkleinw. van wandeling.—iaan,
yr. —pad , o. —plaats , y r. —rid,
m. toertje te paard. —rijden , o. rijden
voor vermaak. —staf, m. --stole, m.

zeedier , ook sours zeepaard geheeten , clat
zich in de noordsche zeeen en aan de kusten
ophoudt. —been, 0. --tared, rn.
—vangst, yr.
*Wals vr. (mrv. .en ,) zekere dans.
Waischerni, o. benedenwal aan eene
vesting.
Walsehot, o. zaad van den walvisch.
*Wallsen , b. en o. w. eerie wals dansen.
--je, o. (des -s, nice. -s,) verkleinw. van
Ovals.
'Walstroo, o. zeker gewas.
li,S7 advise!' m. bet grootste van alle zoogdieren, hetwelk , met den vorm van een'
visch , zich in de nahijheid van de ijszee ophoudt ; een gesternte. —aardig, by.
—baard, o. balein in den ruwen staart.
—been, 0. —bek, m. —keel, yr.
—kinnebak yr. -kop , m. -lever,
yr. —rib, yr. o..—staart,
m. staart van een' walvisch ; eene ster.
—traan, Yr. —vanger,m.-vangst,
m. —uur, o. —weer, o.
yr. —vin, yr.
—vveg, m.
'Wain, y r. (mrv. -men ,) kossem balskwabbe Wandkalk m. pleisterkalk. —inis,
van een rand; bij looijers, buik van cat vel ;
yr. wecaluis. —luiskruid , 0. eene snort
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'Waite
van lisch , stink ende zwaardielie.-schoor,
tn, schoor of stet tegen cen' wand.
Inr anen o. W. met H., zich verbeelden , zich
ve,orstellen , meenen : Waan niet, dat hij
u helpen zal, —er, m. (des -s, mrv. -s,)
die waant.
Nang, y r. (rnrv. -en.) cen der vleezigc
gedeelten des aangezigt ttisschen den neus en
de ooren, koon : De tranen biggelen orer hare
wanyen.*-,zijstuk; op sommige plaatsen,dam,
dijk. —been , yr.
Wangebruili o. verkeerde gebruik ,
misbruik. --gedrag, o. slecht gedrag.
—gedrogt , o. monster , gedrogt, —gelaat , o. leehjk gthat. —gelatig , (-er,
-st,) by. leelijk van gezigt. —geloof, o.
bikeloof; wantrouwen. —geloovig , (by.
bijgeloovig; wantrouwig.-geloovigheid,
yr. —gelitid, o. onaangenaam of oorkwetsend geluid.
lilir angen , b., w. van. mangen of zijstukken
voorzien: Een' mast wangen. —etje, -je,
o. (des -s, mrv.
vet kleinw. van wang.

—kuiltje , o.
, y r. —slag m.
—spier , yr.
1111r angunnen, 1), w. (ik wangun , enz.)
misgunnen. —gunst vr. afgunst. -gunstig (-er, -st,). by. en bw. afgunstig.
—gunstigheid, yr.
Wangzak , m. soort van zak in de wang van

Want
Ben wankelinoedig mensal. —moeditp.

held , yr.
Wanklank , in. valsche klank , wangeluid.
—klankig, —luidend, (-er,
by. en bw. kwalijk luidend : Wanluidende
toonen. —luidendheid, vr. —lust ,
verkeerde lust. —lustig, (-er, -st,) by.
met verkeerde lusten hehebd. —lustigheid, yr.
Wanmolen , een handmolen , waarmee‘
het kaf uit het koren wordt gedreven.
Wanneer
Wanneer, bw. op welken
komt hij ? 1k weet nog niet , wanneer ik op,
reis
voegw. indien, in geval: Wanneer
hij kornt,:zal hij mij welkom zijn.
Wannen , b. w. met de wan reinigen : Bet
koren wannen. —ner m. (des -s, mrv. -s.)
Wanorde , yr. gebrek aan orde:: De legers
geraakten in wanorde. Zag men ooit sulk
eene wanorde , als er in dat huis heerscht?
—ordelijti (er. -st, b y . in wanorde,
onordelijk. —ruimte, vr. ledige ruimte.
-seltaduwing, y r. horizontale refractie:
—sehapen , (-er, -st.) by. gebrekkig
geschapen , misvormd: Een wanschapen
mensch ; fig. gedrogtelijk!, ongerijmd Een
wanschapen gevoelen. —schapenheid,
%c r. —sehepsel o. gedrogt , monster.

—sehik, m.wanorde.—sehikkelijk,
(-er, -st,) by. en bw. wanvoegelijk. -sehikkelijkheid , yr. —sehikkig zie
Wanschikkeiijk.. —schouvvelijk , (-er, -st,) by. leelijk afschnwelijL
-sehouwelijkheid , y r. -smash ,

sommige dieren , waarin zij hunne spijs , enz.
cenigen tijd bewaren.
Wanhavenig, (-er, -st,) by. en bw.
haveloos , slordig. —havenigheid , yr.
—havig enz. zie Wanhavenig
m. verkeerde of skate sinaak : Die wijn
enz. —hebbelijk (-er, -SO bv. en bw.
heeft een' wansmaak. —sma,kelijk
onhebbelijk, slordig.
(-er. -st.) bw. chat een' wansmaak heeft.
y r. —hoop , y r. geniis van hoop, hope—sp rank , y r. onjuiste spraak.—sta,1
m. misstal , wanstalligheid , leelijkheid.
loosheid , toestand waarin men alle hoop verloren beet : Door wanhoop gefolteerd
—stal/ig, (-cr. -st,) by. misvormd , lee-.
worden. —hopen , o. w. met H., (ik wanlijk. —stalligheid , y r. leelijkheid.
hoop, enz.) alle hoop op iets verloren geven :
—staltig enz.,zie Wanstallig, enz.
De arts wanhoopt aan zijn herstel. —ho- Want , voegw. hetwelk den grond van een
pend, —hopig, -st,) by. die.geene
voorafgaand oordecl npgeeft : 1k wil het niet
hoop meer heeft Wanhopig zijn , worden
doen , want dan wordt hij boos.
maken. —hoist, o. bedorven , sleek of Want, yr. (wry, -en,) handschoen, die
sleeks een' duim , doch geene vingers heeft,
kromgetrokken hoot.
Waning, y r. het warren.
viiisthandschoen: Bad de knaap geene wanten
in sommige streken , handschoen
Wankel, (-er, -st,) by. en bw. wankelbaar
aan?
ongewis, onzeker: Wankele schreden. Een
't algemeen.
wankel geluk. Wankel staan , ligt kun- Want, o. (des -0 . visscherstuig, scheepstuig ,
nen vallen , ook --baar,, (-der, -st,)
waarmee de masten , enz. worden•vastgehouby. en bw. onvast, onbestendig, onzeker: Een
den : Staand en loopend want.
wankelbaar gebouw , dat gevaar loopt in to Want, o. (des -s,) soort van grof laken:
storten ; fig. veranderlijk , onbestendig : Een Wantaal, y r. slechte taal , taalwoestheid.
wankelbaar gemmed, geluk. -baarheid,
(-er, -st,) by. gebrekkig, slecht,
y r. —en , o. w. met H., zich langzaam been
in strijd met de regelen caner taal.
en weer bewegen : In het gaan wankelen. Wanthaler m. die het net bij de baringDe gebouwen wankelden ; fig. onvast of
yisseherij trekt.
onbestendig zijn: In zij geloof , besluit Wantij o. draaijing in bet water.
wankelen. —ing , y r. —moedig, (-cr, Wantkloot, m. kloot om het loopcnde
-st,) by. en bw. onbestendig van geMoed:
want klaar to houden. —knoop
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wapen zijn , trotsch zijn. —beeld a.
knoop ter verbinding van een gebroken touw.
beeld ‘als onderscheidingsteeken in eon'
Wantrouw yr. wantrouwen. —trouwapen, —bijt , yr. strijdbijl. —bock o.
wen, b.w. (ik wautrouw, enz.,) mistrouwen:
bock, waarin wapens afgebeeld zijn, of waarin
llij wantrouwt ieder. —trouwen , o.
de wapenkunde geleerd wordt. --bard,
mistrouwen. —trouwig (-er, -st,) by.
en bw. tot wantrouwen geneigd , achtero. wapenschild. —broeder m. krijgsmakker. —dos , m. wapenrusting. --dradoehtig: IN is wantrouwig. —trouwigger, , schildknaap. —en, b. w. van
heid , yr.
wapens voorzien uitrusten : Men uapent
"Wantsclaaar, y r. schaar van den droogde burgerij. *-(zich,) w. w. wapenen aanscheerder. —snijder rn. die voor de
doen , in de wapens komen : Zij wapenden
zeelieden de plunje maakt en verkoopt.
zich met dorschvlegels; fig. Zich met geduld
—snijderswinket m.
wapenen. -Zich tern de koude wapenen.
Wanttalie vr, talie , die in het want
krijgsverrigting. —gesp ni.
,gebruikt worth.
—gekletter, o. --hamlet, m. het
Wanvoegelijk , (-er, -st,) bv. en bw.
banterer' der wapenen , krijgskunst : Zich
‘onvoegzaarn , wanschikkelijk : Eene wanden wapenhandel oef en-en. —held , m.
voegelijke teal voeren. lets wanvoegelijks.
—Janis , o. tuighuis. —ing yr. (min,.
Dat staat wanvoegek k. —voegelijken.)—kamer, yr. kamer, waarin wapenen
held , y r. —vraeht , y r. gebrek aan
bewaard worden. —kleed, o. wapenrok.
vraoht. —wrucht , y r. rnisdragt.
—kneelat, m. schildknaap, wapendrager.
VIVapen,o.(des-s,wrv.-s,-en,)ieder werktuig,
—kreet, in. krijgsgeroep om de wapens te
waarmer iemand zich verdedigt tegenanderen
does opvatten. —kunde, vr. bedrevenheid
of vijanden aanvalt,in welke verdere beteekein de kennis van de geslachtwapens. —Wyattnis de ledematen en deelen , welke de natuur
dige m. en yr. (des -n, mrv. -n.)
aan de dieren tot dat crude gegevcn heeft,
—kunst , y r. wapenkunde. —loos , by.
,wapenen genoemd warden , b. v. de horens
ongewapend, zonder wapenen. —maker,
der runderen , de hoeven der paarden , inzonrn. wapensmid. —oefening, y r. exercitie.
derh. de klaauwen der roofvogels, de slag—plaats y r. eene plaats , waar troepen
landen der Wilde zwijnen , enz., enz.; ook alle
met brume wapenen en krijgsvoorraad sarnen-.
dingen , waarvan zich de menschen ter
komen plaats , waar men wapens en kriksverdediging en tot den aanval bedienen , als
yoorraad bijeen brengt, om het leger daarvan
ivannee: een stok eene knolls een wapen
te voorzien. —praal yr. zegepraal.
kan zijn ; in eene meer ‘bepaalde beteekenis
—praeht, yr. wapenpraal. —register,
ieder kunstig werktuig 't welk daartoe
o. wapenboek. 7-rek o. —rieu* , In.
bestemd en ingerigt is , vooral zulke werk—ring, m• ring aan eene wapenrusting ;
-tuigen , die men in den oaring gebruikt ,
ring met een wapen. —rok, m. korte rok ,
wanneer harnas, pantser, helm, schild, boog
dien men vroeger over het harnas droeg.
en pijl,slinger,spies,lans, hellebaard,piek, enz.
—rot, y r. wapenboek. —rusting, yr.
in 't algerneen tot de wapenen van dien aard
rusting ten oorlog ; harnas. —sehild , o,
,behooren. De wapenen, die men tegenwoordig
schild met een wapen. —schildkenner,
Igebruikt , vooral om te schieten , noernt men
m. —schildkunde, v r. wapenkunde.
geweren , geschut , vuurmonden, waartoe
schorsing, yr. stilstand van wapenen,
geweren , busscn , korabijnen , pistolen ,
schorsing der vijandelijkheden. -schouw,
kanonnen , mortieren , enz. behooren : Wa—schouwing , yr. monstering.
penen smeden. De wapenen adragen , krijgs—smid m. —snijder, m. die wapens
man zijn. Aanvallende en verdedigende
graveert. —stand , m. wapenstilstand.
wapens. De wapens opvatten , nederleggen.
-standerd, rn. -stilstand, -stok,
Stilstand van wapenen. In de wapens zijn.
—m. wapenrek. —stuk o. stub; der
'Onder de 4vapens zijn. Te wapen snellen.
wapenrusting ; fig. wapenfeit. —tje o.
lets door de wapenen beslissen ; De
(des -s, mrv. -s,) verklemw. 'van wapen.
wapenen waren tranen. Iemund de wapenen
tegen zich in handen geven , hem de midde--twig o. wapenen , alles wat ter wapening dient, krijgstuig. —veld, o. veld van
len verschaffen , die hij tegen ons gebruiken
eel) wapen. —vlak o. spiegel van een
kan.*--, (wir y . -s,) een met figurer' bedekt
schip. —zuil , yr. zegeteeken.
schild , voor zoo ver het een ‘onderscheidingsteeken van enkele persona , familiiin , enz. Wapper,, yr. (mrv. s,) wip op eene ophaalbrug ; scheepsw. het voor schelin wegjagen
is: Het Zutphensche wapen. Een' adelaar
van cen matrons. —en , o. w. met El., beer)
in zijn wapen voeren. *-, inzonderh. die
en weer slaan , slingeron : Met eene vlag
figuur,, welke het voormamste deel van zulk
wapperen. De zeilen wapperen. Het venster
een schild riamaakt : Zijn wapen is eene
wappert ; fig. In cen gevoelen wapperen,
zilveren ster op een rood veld. HIij voert een
wankelen , onvast zijn. —ing , yr.
keuw in zijn wapen ; fig. Grootseh in zijn
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War
'War, y r. verwarring: Bet garen is in de war.

Wage
moeskruiden groenten; fig. grocntesoep.
—hof, m. moestuin. —koopster,
y r. groenvrouw. —land, o. land voor of
m. moestuin.
met moeskruiden.

In de war raken , komen, maken. Uit de
war maken, ontwarren ; fig. In de war
brengen, verwarren. In de war smijten ,
—verkoop er, m., —verkoopster,
sturen, verwarren , verknoeijen, bederven.
y r. die warmoes verkoopt.
In de war zijn, van zijn stuk zijn.
Warande y r. (mrv. -n,) plaats met of Warmoezier,, In. (des -s, mrv. -s,)
—ster, vr. (mrv. -s,) die warmoes kweekt.
voor allerlei wild, diergaarde: In de koninklijke warande vindt men eene menigte wade Warmpjes , bw. verkleinw. van warm ;
inzonderb. in : Er warmpjes in zitten , zie
dieren.
'Warm. —te , yr. toestand van hetgene
Wardiertje , o. naam der infusiediertjes ,
warm is : De warmte van het weer, de lucht,
dus geheeten , omdat zij de stelsels der
het land; fig. De warmte der verbeelding.
natuurkundigen , als ware het , in de war
—tegraad, m. —teleider , m. geleibrengen , en men niet weet, indien zij dieren
der voor de warmte. —temeter, m. therzijn , onder welke zij gerangschikt moeten
mometer, d. een werktuig met eene glazers
worden.
Buis, waarin het rijzen en dalen van het
Wareloos , (-zer, -ste,) b y . achteloos.
kwikzilver, enz de vermeerdering of verminm. en vr. (van den -, mrv. -zen,) achteloos
dering der warmte aanduidt. —testof, yr.
mensch , verwaarloozer,, verwaarloosster.
datgene, wat het gevoel van warmte voortVolgens de aangenomene en over 't algemeen
brengt.
gevolgde spelling verdient waarloos de voorearnest, o. fig. verwarring. —net , o.
keur.
fig. verwarring, doolhof. —ren, b. w. in
"Waren o. W. met H., gezien worden , verde war brengen : Gij wart die zijde. o.
schijnen , spoken : De schim des overledenen
w. met Z., in de war geraken : Bet garen
waart om het graf.
wart ineen. *-, met FL, fig. verwarring
Waren , 1. en 3. pers. meerv. des veil. tijds ,
yr.
stichten.
zie Wezen en Zijn.
"Warenkennis, vr. kennis van koopwaren. Wars , praedic, b y . afkeerig: Wars van
vleijerij. Soms wordt van weggelaten : Wordt
ItiVa,rgaren o. verward garen. —geest
gij die spijs niet wars?
m. iemand , die behagen in verwarring vindt:
Warstruik, m. een gewas, quisqualis
Is die wargeest daarbij in 't spel?
indiaca. —taal, y r. verwarde taal.
Waring , yr. dat gedeelte van het tick eens
—ziek, (.er, -st.) bv. warzuchtig. —zoeschips , waarop men gaat.
ker,, m. die er van houdt om verwarring te
wargeest. —kruid, o.
liVarkop ,
stichten. —zuelat, y r. zucht orn verwarwild vlas.
ring te stichten. —zuchtig, (-er, -st,) by.
"SiTarlen, enz. zie Ilwarlen, enz.
kiomp, sn. chaos —wind, m. Was, o. (van het-,) eene vette olieachtige
massa welke de bijen nit het bloemstof
dwarlwind.
bereiden en waaruit zij hare eellen vormen,
Warm , (-er, -st,) b y . en bw. tusschen koud
inzonderh. wanneer zij gesmolten en gezuiverd
en heet : Ik ben , word warm. Zich warm
is : Was smelten. Geel of wit was ? Een'
loopen , werken. Eene warme kagchel, kasleutel in was afdrukken. —bleek , yr.
rner.Warm weer. Warme spiizenlets warms
—bleeken,o.—bleeker,m. -bleeeten de arnie lieden zelden. Warme baden.
kerij , yr. -bleekster , yr. -bodein,
'*-, de uitwendige koude afwerend en de
---boom , zie Boom. —boom, m.
natuurlijke warmte des ligchaams bijeenhounaarn van een geslaebt van planten,uit welker
dend Een warme jas. Wollen kousen zijn
bessen eene soort van was verkregen w ordt.
warmer , dan linnen. Zich warm kleeden ;
fig. een' hoogen graad van levendig en deelne- Wasch , yr. (mrv. -asschen,) het wasschen :
De wasch hebben of "'Ian de wasch Al
mende gemoedsaandoeningen aanduidende,
mijne zakdoeken zijn in de wasch.*-, het
gelijk ook datgene, hetwelk deze aandoelhmen, enz.dat men wascht, gewasschen heeft
ningen uitdrukt: Warme liefde, verbeelding.
of wasschen zal: De natte of de droge wasch?
Iemand het hoofd warm maken , hem
De wasch tellen, uitleggen, stijven. —bad,
driftig maken. Een' warmen dag hebben
o. kuip , waarin men zich wascht. - bank,
hevig moeten strijden. Het ping er warm toe,
yr. bank, Welke tot wasschen dient. —bek.er werd lievig gestreden.Er warm (warmpjes)
ken , o. waschkom , lavoor. —dag, m.
an zitten, warm gekleed zijn ; fig. gemeenz.,
dag, waarop men wascht. —doek , m.
bemiddeld zijn. --en, b. w. warm maken:
vaatdoek. —goed,o.goed dat gewasschen is,
Men warmt het bed het eten , zijne handen.
wordt of zal worden. —h.ok., o. vertrek ,
(zich) , w. w. zich bij het vuur,enz. plaatsen
waarin men wascht, waschhuis. —huis,
-om warm te worden : Gaij de kagchel en
o. dat gedeelte van een huis, hetwelk zoowarm U. —ing 9 yr.
danig ingerigt is , dat men er gevoegelijk
Warmoes 0. (van het-,) tuinmoes,
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in bet kaartspel : Trie 'noel de haarten
wasschen kan. —ketel m. ketel , waarin
wasschen? door schuclden ? in de teekenk.
bet wasehwater beet wordt gernaakt. - keucene kleur met water allengs van het donkere
ken , vr, keilken waar de eaten worden
tot het liclrte doers overgaau : Eerie teekening
gewasselien. —kuip, yr. kiiip , waarin men
met Oost-Indischen inkt wasschen. —er ,
lets , irizonderh. linnen , wascht Zij he ei I
m. (des -s, mrv. -s,) die wascht; fig. gemeenz.
den geheelendag aan de waschkuip gestaan.
Jan de wasseher,, Janhen. erij yr. het
—Hist , yr. lijst der stukken , die in de
wasschen Wij zijn aan de wasscherij.
wasch zijn. —loon, rn. en o. —ma—ing , yr. (mrv. -en.)
chine yr. werktuig ter wassc him van vuil
linnen, era. —flatland, yr. mand , waarin Wassen, °overt). by. van was : Ben wassen
beeld. Len wassen-beeldenspel ; fig. Fen
de waseh naar de bleek wordt gebraeht.
wassen netts, lets dat men riaar zip believer)
_ineid , y r. meid , welke tie wasch bezore.
draait en wringt. 4E-, b. w. met NI as bestrijken
—plants, yr. plaats , waar gewasschen
of laten doortrekken : Gewast linnen. Geworth. — ster, yr. waschvrouw ; waschwa ste tat.
meid.
tobbe ,vr. waschkuip —vat, o.
waschtobbe. —vrouw, yr. vrouw,, die bij liiirassen ongel. o. w. met Z., (ik wies gewassen,) groeijen , grooter worden zich uitof voor anderen wascht. —water, o.
breiden inzonderh. in Iengte of hoogte :
water, hetwelk dient om te wassehen : Breng
Zip? baard laten wassen. De planten
het waschwater boven.-wijf,o.waselivrouw.
wassen gestadig. Er wast geen koren in dat
Wasdoek , o. gewast linnet).
land. Is dat hooi op uwe landerijen gewasIllirasdom In. (des -s,) groei : Zoo dra hij
sen? De IJssel wast. Het water is Gene el
zijn' yolk n wasdorn bereikt.
gewassen. Er zijn niet reel kersen
Wasdraad , ni. een met was bestreken
draad. —druif, yr. van was veryaardigdc
gewassen. De maan wast , wanneer het
dririf.
verliebte deel haler sebijf grooter wordt.
Wasein, in. (des -s,mrv.-s,) vochtige damp,
—send , b y , als Wassend water. De
wassende moan. —sing, yr. bet wassen.
welke nit lets opstijo: Ilij brandde zich
aan den heeten wasem. —en, o. w. met Wat, vnw.het onzijdige van wie,dat in 't algemeen en onbepaald naar eene of mcer zaken
11., wanneer de voortduring, en met Z.,
vraagt, steeds enkelvoud is en geene verandewaoneer de plaatsverandering bedoeld
ring oridergaat: Wat is dat? Wat verlangt
wordt , wasern even of zich iu wasern verpj? Met een voorzetsel verandert wat meestal
breiden, dampen. —ig, (-er, -st,) by.
dampig. —ing, yr.
in waar met bet voorzetsel er achter, hetzij
1111Tasfabriek , y r. fabriek , waar men
daaraan geheeht of door tusschenkomende
woorden daarvau afgescheiden : Waarvoor
voorwerpen van was vervaardigt. - fakkel,
yr. — geel , by. geel als was. —handel,
hebt gij uw geld uitgegeven ? Waaruit
,naakt gii dal op? Waar denkt aan?
m. —kaars yr. —kaarsemaker
Waar schrijft hij 'nee ? Waar vraagt zij
m. --kleur, —kleurig, by.
_koek, ni. wasbocirn. —kooper,, rn.
om ? Met het voorzetsel er voor : De Beer K.
gaf laatst drie honderd gulden voor een
—lap, m. lap, die, met was bestreken, tot
ontbijt. Voor wat ? vraagt degene, die
bet wrijven van houtwerk gebezigd wordt.
wel betaalde drie honderd gulden verstond,
—licht , o. waskaars of waskaarsen.
maar omtrent datgene, waarvoor hij die som
—parel , vr. —peer , y r. —pers , yr.
besteedde , in onzekerheid verkeert.
—pleister , yr. —pruini., yr. —rol
welke ? hoedanig ? voor allerlei zelfstandige
y r. rol met van was omgeven katoen, orn larnnaamwoorden in de drie geslachten en in
pen , enz. aan te steken.
beide getallen, dock zonder eenige verande111Vasschen, ongel. b. w. (ik wiesch ,
ring : Wat bier drin kt gij ? Wat man trouwt
gewasschen ,) door middel van water of
Wat vrouw krijgt hij? Wat menschen
ander vocht al wrijvende, spuitende, gietende,
komen er? Waarvoor houdt ge dien man?
spoelende reinigen: Men wascht linnen,
eene nitdrukkiog, welke door WEILAND en
zijne handen,de yla:en. Met zeep wasschen.
anderen te onregt wordt afgekenrd : zij beteeBet gemalen goad wasschen. Het koren
wasschen ; fig. Zijne handers in onschuld
kent: Voor hoedanigenpersoon houdt 9e:diem
wasschen. De handen in iemands bloed
man ? met voor, dat bier zijn' aard van
wasschen, hem vermoorden. lemand het
voorzetsel verliest , achter zich, vraagt wat
bepaaldelijk naar den aard en de gesteldlaeid
hoofd wasschen, hem ter dege doorhalen.
van een' of meer personen of zaken: Wat voor
lemand den rug wasschen , hem afroseen geneesheer is dat ? W at voor een' hoed
sen. Sprw. Als twee handen elkander
wilt ge koopen ? Wat soar dichters vindt
wasschen, worden ze beide schoon, wanneer
men hier ? Wat roor kurken verlangt gij ?
de eene den anderen voorthelpt, worden beide
bevoordeeld.Th zal dat varkenwelwasschen,
Wat voor geld heeft de man? Waar Beene
dubbelzinnigheid te vreezen is , kunnen wet
gemcenz. ik zal
wel in orde brengerh*-,
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en voor van elkander verwijderd worden :
cenigszins of een weinig. Hij yerbeehlt zich
Wat is dat voor een huis? doch niet Wat
vr.ij mat , d. veel. 11 ij meent heel wet
neemi gé voor een boek? dewijI men onzeker
(vent) te zijn.`-, bw. hoe? Wat, ik zou
mijzt , plig t verzuimen? *-, op welke verreis , of de zegging moet beteekenen : Waken
prijs neemt ge voor een bock (papier) ? of:
gaande write : Wat hen ik ongelukkig ! Wet
lioedanig boek neenzt gij ? Volgens deze en
gemeenz. met den
is het van drag kond!
gene spraakkunsten vordert wat voor? het
nadruk op wet, zeer: 110 is wet
niet,bepal. lidw. achter zich doch het getegenstell. van niet, prijs in de loterij.
bruik heeft daaromtrent reeds voor lang anders Wat, yr. (mrv. -ten,) watte.
beslist: want niet alleen voor stolnamen (wat Water , o. (des -5, inrv. - en, -s,) de bekende
voor bier?), denkbeeldige woorden (wat voor
vloeistof, welke. zonder klettr,, smaak of
hoedanig held?), rnaar ook voor de namen
reuk , zieh in omen darnpkring vormt en in
van telbare voorwerpen Iaat men een weg,
droppets nedervalt , eene der zoogenoemde
ja welligt meer, dart men het bezigt. -,
vier grondstoffen of elernenten : Het water
eerier beck. Zoet water, d. i. het water uit
even als wie , w ordt ook wat met al versterkt
als uitroep gebezigd: Wat hoort men niet
bronnen of rivieren als tegenstell. van het
al ! Wat hood men al niet ! Wat nzen al niet
ziltige en hittere zeewater. Loopend water.
/wort ! Wat men niet al hoort! Dit wat al
Stilstaand water. Water drinkers, Pan water
wordt soms nog eigenaardig gebruikt,om eene
en brood !even. Te water en te brood of Op
groote hoeveelheid of menigte nit te drukken:
water en brood zitten, in de gevangenis
a Wat al onuitwischbare herinneringen zijn
zitten en slechts water en brood tot zijn
er in die enkele herinnering besloten! »
onderhoud bekomen. Te water gaan , in het
p'at al vreerndigheden ! Wat al gezegd ! ter
water gaan. Onder water zetten, doen overuitdrukking van verwondering over hetgene
stroomen. Onder water loopen, d. onder.
loopen. De wegen staan onder water, zijn
iernana zegt. In de taal van het dagelijksehe !even komt teat een vaak als
overstroomd. De melee stoat onder water,
uitroep voor: Wat een os ! Wat een sterke
de raderen worden door bet benedenwater
vent! Wat eene schoone vronw Ja zelfs voor
verhinderd out te draaijen fig. Zieh tot water
denkbeeldige woorden, stofnamen en meersehreijen , bitter weencn. Zieh tot water
zweeten , stetk zweeten. Onder water zijn,
vouden : Wat een bier drinkt die man! Wat
drinkt die man een bier ! Wat toont die
de gewone plaatsen Met meer bezoeken.
vrtnw eene toegevendheid ! Wat toont die
Boren water zijn, niets nicer te duchten
i.rouw eene liefde ! Wat een kersen eet dat
hebben. Tussehen water en wind drijren
kind! Wat eel dat kind ern kersen! Hierbij
zich aan Beene partij aansluiten. Peel water
is een substantief, menigte hoeveelheid,
om iets vuil makers, veel gedruisch om lets
maken. Gods water over Gods akker laten
beia, enz. enz. uitgelaten. G. &INNING geeft
zelfs een verbogen watte op , dat echter in de
looven,zieAkker. Water in de zee dragen,
geschrevene moat, zeIis de gerneenzaamste ,
lets overbodigs doen. Water in zijn' wijra
behoort vermeden te worden : Watte gekmengen , doen , toegeven , inschikkelijker
held ! Tratte pruimen !
betrekk. voorworden. Guarne te water zijn , van drinker"naamw.,doch onkel na datgene:Doe
houden. Dat brengt water op den molen,d. i.
zoden aan den (10. Dat is water op zijn'
al of alles watgij knelt," om hem te redien.
Skehts datgene , wat gij ziet , behoort nrij.
molen , dat is wat hij verlangt. Bet water
aanwijz. en betrekk. voornaamw. te gelijk,
loopt tnij om de tanden , ik watertand. Zij
hetgeen , de zaak die , bet ding dat : Wat mij
gelijken elkander als twee dtloppels water,
het minst bevalt , is zijne onverschilliga. zeer sterk.11et water komt aan de lippen,
heid. Wat mij betreft , aangaat , belangt ,
de nood wordt grout. Er issedert reel water
aanbelangt. Doe wat ik u zeg. Zij weten
ten dale gegean , door den .Rijn geloopen ,
niet, wat zi:, doen. 1k zoit liever,, ik weet
er is sedert veel gebeurd. Sprw. In troebel
niet wat doen , d, i. al les doen. Dat is joist,
water visschen , zie Troebel. Leven als
watik zeg.Ik weet niet, wet ik doen moet.
een vischjen in het water, zie Vischje. 4c,
Soms met ook ter versterking: Wat crook
inzonderh. zeewater, meir, plas , rivier,, enz.:
komen move Wat lay ook zeggen ;ive of
Te water (met een schip , boot, enz,) ,gaan
mag ! Bet koste ook nog zoo reel! lk wilde
reizen. Een schip te water brengen , van
liever, ik weet niet wat doen. Het is juist
stapel laten loopert. .4an het water wonen.
onbep. voornaamw. lets, een
Bet water (in de rivieren) is hoog , laag
wat ik
waarvoor men thans het oude ietwat
bog water , vloed. Lang water , ebbe
weer begint te gebruiken : 1k heb u wat te
fig. bog water hebben, moeten wateren.
Peel water trekken diep gaan. Sprw. In
vertellen. Hebt yij wat zoets ? .Het is wat
fraais ! Bet is wat langdradig , d. eenigszulke waters vangt men zulke visschen , zie
zins , doch met den nadruk op het volgende
Visch. Stille waters hebben diepe
woord; gerneenz. lets of mot gezwollen , d
gronden, zie Groin&
imam van ver-
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scheidene Yloeibarc Bingen, welke naar
water gelijken : Sterk water, salpeterzunr.
Gebrande of Gedistilleerde wateren , door
overhaling verkregene p;eestrijke vochten ,
zie ook de samengestelde Bozewater,
enz. Vele Bingen van dezen aard behouden bij
ons de Fransche namen , h. v. Eau de lace ,
Eau de Goulard , Eau de rnille fleurs ,
Eau de la Reine , Eau de Cologne.
regen : Er valt water. Er is veel water
gevallen. -, tranen : De oogen stonden haar
vol water.
pis : Zijn water maken,
afslaan , wateren. Pijn op het water
h( bben , eene moeijelijke en pijnlijke waterlazing hebben. Zijn water niet kunnen
houden. Het water is gebroken . de baarmoeder heeft zich geopend. waterzucht :
(let water hebben, laden. remand het water
aftappen. Aan het water sterven.*-, golving
op sommige stoffen Hetwater van die zijde
is fraai. *-, glans van paarlen, enz Deze
paarlen zijn van een schoon water. —achtig (-er, -st,) by. naar water gelijkeride :
Een waterachtig vocht. *-, waterig , vol
water : Eene waterachtige streek.
yr. —ader , yr. ader in de
aarde , welke water bevat ; in de ontleedk.
tegenstell. van bloedader, een der vaten ,
welke het waterachtige vocht naar het bloed
voeren. —aderbreuk , yr. —aftapping, yr. —andoorn, -andoren,
watermalrouw. —appel, m. de rucht van
den waterappelboom ; doze boom zelf. —appelboom , m. in Amerika een boom , die
fangs het water Groeit en tot de annona's
behoort.--baan, yr. watervlakte. -baar,
yr. watergolf. —baars, rn. baars, die uit
het water gegeten wordt , zie "Waterzoildje. — bad, o. —bak m bak tot
of met water ; regenbak. —bal m. waterkaars. —beek yr. —beest o. waterdiet'. —beestje , o. zeker torretje , dat
tot de doodgravers behoort. —bekken
0. —bel, yr. waterbobbel. —berg, m.
eene groote hooge golf. —bescbrijver,
m. vervaardiger van een werk , in hetwelk de
waterer_ zijn besebreven. bescltrijwing, yr. —betonie , yr.zeker gewas,
St.-Antonie's kruid. —beweegkunde
yr. kennis van de beweging , de zwaarte en
het evenwigt der vloeistoilen. —bezie,
yr. zeker gewas , dat in stifle waterer ' en op
moerassige gronden voorkomt en naar zijne
vrucht genoemd is. —bies, yr. zeker gewas,
oenanthe. —bitter, o. zeker gewas ,
elders ruiterkruid geheeten. —blaas , yr.
pisblaas. —blaasje, o, cen der vliezige
zakjes met een waterachtig vocht in het hoofd,
de borst enz. van een' mensch , waardoor
hij geweldig lijdt. —blaauw , by. waterkleurig. —bled o. naam eener Amcrik.
waterplant. —blazer m,
walvisch,
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—bloelsel o. zeker gewas. -bloem
yr. eene aan of in het water groeijende bloern.
m. waterbel , zie Bobbel.
—boelkenskruid a. zeker gewas,
bider's. —bokje , o. zeker fraai insect.
—boog , m. regenboog. —boom , m.
een hooge boom in Arnerika• —boon, vr.
eene soort van arum. —bord, o. scheepsw.
zekere plank. —hot , Yr. waterloot.
-114011w m. het bouwen van lets aan of in
het water. —bou.wkunde , yr. de
kunst om gebouwen aan of in bet water op te
rigten. —bouty kundig , b y. dat over
de waterbou wk undo • handolt. —bouwkundige, rn. (des =n, nary.
-brems,
yr. watervlieg. yr zekere breuk,
waarbij de balzak met water gevuld is.
—brij m. brij van meel en water.
--bron yr.
m. buikwaterzucht.
nr. en NT r. die veel water drinkt.
--buffs , yr. waterpijp. —chocolade
yr. —dant , m. —damp , m. —deel,
o. --flier, o. —digt, waar Been water
doordringt e —draagster , y r. —drager,, in. —dragt , Yr. diepte van een
schip iii het water. —drieblad, O. waterklaver. —drinker, o. —drinker,
m. —drinkster, yr. —drop , m.
drop of drug van een gebouw.—droppei , in. —drup rn. —druppel m.
—entailer , m. —en , b. w. met water
besproeijen , bewateren : Die landen Ivorden slecht p, etvaterd, *-, te water leiden ,
drenken : Ziju de paarden al gewaterd? k-,
met water mengen; win stoffen zekeregolving
geven : Gewaterd lint. Roe watert men het
groin *- r lozen pissen : Bloed wateren.*-,
o. w. met H., met waterachtig vocht bedekt
warden : Mijne oogen wateren. De tanden
wateren hem daarnaar , hij watertandt daarnaar.*-, zijn water maken of lozen. -eppe,
yr. een kruid.
, yr. eene flesch
met of tot water om te drinken ; eene
waarin men tot verwarming der voeten heel
water giet. —gal, yr. zekere ongesteldheid ,
waterachtige gal ; een gewas , elders spurrie.
—gang , waterloop ; gang voor het
water langs de zijboorden van een schip.
— gat, o. gat,waardoor het water kan %doerjen ; gat , dat vol water is ; fig. plaats, die in
het water ligt of daarmeet opgevuld is.
—geest m. besehermgeest van het water;
geest, die zich in bet water ophoudt. —geregt 0. geregt voor twisten over loopend
water. —getij —getijde o. getij.
—gezigt o. gezigt over of op water.
—gezwel o. een met water opgevuld gezwel. gieter m. gieter. —gieting
yr. —glas o. glas voor water ; pisglas.
—god, m. god der wateren ; Neptunus.
—godin yr. godin der waterer' , Najade,
Ner6de, —golf , yr.
goof yr.

—bobbel,
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—gracht, vr. met water gevulde gracht.
- gram, o. eene plant. - groef,vr. groef.die
door het water loopt. —haagdis, - hagedis, yr. —ltaalster,yr.--ltaler,
m. -handelienskruid, o. een gewas,
soort van orehis. —hanevoet, m. een
gewas , elders jeukkruid geheeten. —heer,
tn. watergeest. - held, o. zeeheld - hoen,
0. een geslacht van - water y ogels. - p ond, m.
hand, welke afgerigt is om geschoten wild nit
lietwater te halen; poedel. - hoofd,o. hoofd,
hetwelk dooreene ophooping van waterachtige
stollen gezwollon is ; iemand met zulk een
hoofd. —hoorn ,, m. waterhoren. - hoos 9
yr. zeker hichtverschijusel , zie Moos,
--boozing, vr. besproeijing met water.
—horen., m. zeehoren. —horlogie,
-horologie,o.wateruurwerk.-ig,(-er,-st,)
waterachtig ; fig. laf , zouteloos.- igheid,yr.
- ing, y r. (mrv. -en,) wetering. —kaars,
vr. een vuurwerk , dat op het water drijft en
voortbrandt ; waterbal. vr. —kanker, m. eene ziekte in den mood. - kant.
m. —karaf, y r. —keer,9 m., —keering, vr. hetgene dient ter keening van
bet water. —kers, y r. soort van kers in
loopend water. —kervel, y r. eene waterplant. —ketel, m. —klaver, yr.
waterdrieblad. —kleur, y r. —kleurig, by. —knods, y r. een geknoop in.
was, elders lischdodde.
scheepsw. schildknoop. m.
—kom, y r. in het veld voor bet vee; yijver,
kom voor water. —koning, m. —koud,
vochtig koud. —kruid, o. waterplant.
—kruik y r. kruik voor water ; eene
plant , elders witte pi ornpen genoemd.
—kuip y r. —kunde, vr. hydraulica.
- kundig, by. betrekkelijk de waterkunde ;
in de waterkunde bedreven.. —kundige
In. (des -n. mrv. -n.) yr. genezing
door water. —laars yr. wa-terdigte laars.
—land, 0. waterachtig laud. -- Lander,
in. fig. getneenz. traan. —leetaw rn.
—legger,9 in. watervat , zie Legger.
—/eiding, y r. de kunst oin het water
naar eene hepaalde plaats te Leiden ; eene
rigting , door welke het water kun1/4iniatig
naar eerie bepaalde plazas won't gelcid , deoe
pijpen , enz. enz , inzonderh, de over berg en
dal gemetselde rivierbeddingen voor de naar
eene bepaaldc plaats geleide wateren , hoedanige de Romeinen cr vele hebben gebamvd.
--leidingskunde, Yr. —leidingsregt, o. —lelie, yr. —lijn y r. eene
linie bniten aan bet schip welke doet zien ,
hoe diep het gait. --linzen , yr. Marv. eendekroos, kroos. - lisch, o. eene plant,
elders zwanebloem geheeten. —loof, o.
waterblad., o. een gewas , scordiurn.
—loop, in. —loos, b y . --loosheid , vr. —loot vr. loot , die Beene
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vrucliten geeft , loch welig groeit en eon'
boom van zijne sapper; berooft. lozen ,
0. —lozend , b y . de waterlozing bevorderend. —lozing, yr. —luis , yr. een
insect. — magi, yr. - malrousv , yr.
waterandoren. —man , rn. waterverkooper;
in de sterrek. een sterrenbeeld in den dierenriem waarin de zon den 20. Jan. kor»t.
—sneetliunde , yr. hydrostatica. - meloen , n-h eene soort van % rooter) en origemeen saprijken meloen. —merel, y r. een
watervogel. —merk, o. teeken in papier.
—meter , m. hydrometer. —molen,
m. molen , welke door water gedreven wordt ;
molen, die water uitmaalt. —molenrad,
vr. zekere mug aan of in bet water,
waterbrems. —muis , yr. soort van kleine
waterrot. —munt, vr. taunt , die in het
water groeit. —muur , yr. waterpaardestaart. —enuziek , yr. rnuziek op bet
water. —navelbreuk , yr. door de
buikwaterzucht uitgezette navel. —navelkruid o. een gewas. —nikker, rn.
watergeest. —nimf, y r. watergodin , zeenimf. —noot vr. een gewas, dat aan bet
water groeit , en welks y ruchten naar kastanjes gelijken. —orgel, o. zeker speeltnig
bij waterwerken. —paard , o. riyierpaard,
NijIpaard. —paardestaart, m. een
gewas, ook watermnur geheeten. —yacht,
y r. pacht voor bet gebruik van water voor een'
molen. —pad , 0. pad bij , door of in bet
water. --pas, tegenstel I. van loodregt ,
borizontaal Eene zoldering waterpas maken. 0. zeker werktnig om jets waterpas
te maken of te rigten. —passen, b. w. (ik
waterpas, g ni.) met het waterpas onderzoeketi
of belieproeven , inzonderheid om het verval
van eel) water en de belling eener horizontale vlakte te hepalen , niveleren. -peil , o.
-leper, yr. zeker gewas, oak wet vlookruid
geheeten --hers, yr. bij papierm. pens,
wider welke het water nit bet papier tusselien
de Yilten wordt geperst. pijp, yr. - pimpernel, Yr. soort van pimpernel, die op
wateraehtige plaatseti wash —pissebed 9
yr. —p!aats, Yr. plaats, waar men paarden
Nvatert ; plaats , waar men water haalt of in-pots
,vr. -pins,
neetot.
vr. wateraehtige Vols. -1)4111111p, yr. -poort,
vr. port aan of nabij bet water. —pot, tn.
pot om water in te doen; pot , waarin men
zijn water toast. --proef, yr. in de middeleeuwen , de proef van een' besehuldigde ,
welke de hem Le laste gelegde misdaad loochende: zij bestond daariti , dat bij of een'
steer nit kokend water moest Wen of aan
handen en voeten gebonden in bet water wierd
geworpen. —Lutist , yr. eene met een waterachtig vocht gevulde blaas blaar, die
schielijk komt en weer verdwijnt. —put,
m. —putster , y r. —putter, m.
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—raaf , yr. soort van kropgans , zeeraaf.
—rad, o. rad van een' molen, hetwelk door
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wren aanwijst. —val , m. neArstorting van
water uit eene steile hoogte. varen , yr.
—vat , 0. —wee o. waterdieren. - veil,
0. veld, o. bij dicht. wateren. —verheveling , yr. waterachtig luchtver.
schijnsel. —verf —verw yr. tegenstell. van olieverf, met water bercide verf;
waterkleur. —verwig , by. waterkleurig.
—vijver, m. waterkom. —vijzel yr.
vijzel ter opvoering van water. —viool ,
yr. —viseh, m. waterzo&lje.
, yr. waterbrems.
yr. regenvlaag.
—vlier, yr. een heestergewas. —vlies,
zie Ilrlies. —vliet, m. —vloed m,
—vloo , yr. een insect. —vlot o. zie

water in beweging gehracht wordt ; rad ,
hetwelk dient om water te putten of op te
voeren. —radijs, yr. zekere waterplant.
— raket, yr. raket, die in bet water
voortbrandt; eene plant. —rat, yr. soort van
rat , die aan of in het water leeft. regt,
o. regt, om water te gebruiken , enz. - rijk,
(-er, -st .) by. ruim van water voorzien.
—coos, y r. zekere waterplant, ook witte
plompen geheeten. —rot, yr. waterrat.
—rups , y r. een insect. —salade , yr.
eerie plant. — salamander, m.
—sehap, vr. (mrv. -pen ,) heemraadschap.
Viet. —vogel , m. —voorraad m.
- sehat, m.overvloed van water. - seheer- voorspelkunde , yr. gewaande kunst,
ling , in. de vergiftip;ste soort van seheerom nit het water de toekomst te kunnen
ling of dolle kervel. —scheut, m. watervoorspellen. —vrees , y r. hondsdolheid.
loot. —sehildpad, yr. —sehip , o.
- vuurbal , m. waterkaars : Watervuurschip tot aanvoer van water. —schip per,
bailee , Grieksch vuur. —waag, yr.
m. m. sellout, die onder het
vochtmeter. —wagen m. —wee , o.
scheepsvolk en de schepen de orde handwatersnood. —weegbree, yr. eene plant.
haaft. —sehoulv , yr. bet schouwen van
—weegkunde yr. kennis van de
vaarten, enz. —sehuit , y r. sehuit ter aanzwaarte en krachten va,1 water en andere
voering van zoet water naar die plaatsen ,
vochten hydrostatica. - weegkundig,
welke daarvan beroofd zijn. —sehuw , by.
betrekkelijk de wa terweegk wide.
hevreesd of bang voor het water met de
—weegkundige, m. (des -n, mrv..n,)
hondsdolheid behebd. —schuwer, m.
—wel , yr. —werk, o. inrigting , waar
die het water schtiwt ; die met de hondsdolhet water door kunst wordtopgevoerd en door
heid behebd is. —sehuwing, yr. bondspijpen, enz. in allerlei rigtingen sprint t.
dolheid , watervrees. —slang , yr. - sluis,
—werkkunde , vr. —iviel , o.
yr. —snep, —snip, yr. soort van kleine
waterrad. vvilg , m. —wind, rn. wind,
snip., poelsnip. —snood, m. nood door
die van den kant des waters komt. —zati
water veroorzaakt. —speenkruid, o.
m. teéren zak , waarin de oosterlingen bet
St. Antonieskruid —spitsmuis yr.
water medevoeren ; tin. iemand, die veal
—spel 0. spel in, op of door middel van
water drinkt: Hij is era rpyte traterzak.
het water. —spin , vr. ----spoor, o. de
aan acne zoogenaamde [)nitsche pijp dat
weg van het water. —spreeuw, m.
gedeelte, waarin bet speek,w1 toopt. -zalren,
sprong, m. waterstraal, lontein - spuit,
m. zie Waterzola. —zeii, o. ran zeil,
vr. spirit ter spiriting van water ; bramkpilit.
dat men bij stil weer aan de zijden van bet
,staat,rn. opzigt en bestuur over de wateren
schip onder de benedenste bijzeilen hevestigt.
in een land. —stad yr. stad aan eerie
—zoo vr. —zotildje, o. vise" ' , die nit
rivier of zee. —stand , m. —steen, rn.
bet water gegeten word! ; fig. Met eene wagootsteen ; lcksteen. —stof, yr. stof, die
terzoO te lids komen . in het water gelegen
een onoplosbaar deal van het water uitmaakt.
hebben en doornat zijn. —zucht , yr.
—stofgas o. —stoom in. heete
ziekte, waarbij zich iii dit of gene ligeliaamswaterdamp. —storting, yr. —strantl ,
deel water ophoopt en het duet zwellen
stroom , rn. —struitti in. een
rn.
water. —zuelatig -st ,) by. :rriet de.
buitenlandsch gewas. —tandem, o. w.
waterzneht behebd. —zwainw, yr.
met IL, (ik watertand , enz.) TA- wateroeverzwaluw. -zwiiin, o. een buitenlandsch
tand er near , zie Wateren. —tanwaterdier.
dig , bv. in : Watertandig zz)* , zie
.) eene kleine
161Vatertanden. -telg , yr. waterloot. Watje, o. (des -s , mrv.
hoeveelbeid watte , (lie men in het oor stopt ,
—teugeling yr. —togt, m. waterenz. yr. (mrv. -n ,) met lijmwater tot
stroorn ; tout te water or ter zee. —ton , vr.
een los vilt samengewerkte zijde , katoen ,
—tor , yr. zekere tor. —treder, m.
enz., welke als voering, vulsel , enz. wordt
iemand , die met behulp van zekeren toestel
gebruikt: Het is met watten gevuld. —ten,
het water betreedt. , m. thin of
onverb. by. van watte. —teren, b. w.
vlechtwerk tegen het water ; tuin in het
met watten vullen of voeren : Ben gewatwater. —uiltje , o. een insect. —uurteerde mantel.
werk. o.een uurwerk door water gedreven ;
werktuig, hetwelk door uitloopend water de Wawelen , b. en o. w. met H., kwezolen

— 1134 —

Web
temen. Zoo de spelling teaausve 7en of gelijk
bet woord in sommige streken luidt , wattwelen niet de voorkeur verdienen ?
Web, o. (des -s, mrv. -ben,) weelsel. —be ,
o. (van bet -, ntrv. -n, ) web. —betje, o.
(des ,s, mrv.-s,) verkleinw. van web , webbe.
—boom, rn. verouderd , weversboorn.
---seheren, o. bet opspannen der scheerdraden.
Wed , a. (des .s, mrv. -den s ) wadde ; paardewed.
111Wed, yr, weddensehap; wedstrijd , enkel
in : In de wed, am elkander yoorbij te streven
of malkaiie de lad of te steken fig. in de
wed, zoo bard of zoo gored men kart. —de ,
yr. (22zrv. -n,) geld , dat aan iemand words
toegelegd hetzij voor diensten of anderszins :
Wat bedraagt zijne wedde? —den, o. w.
met H., eene weddenschap aangaan :1k wed
am wet gij wilt ; ore honderd gulden.
Bid' wed honderd tegen een , dat het zoo is.
ik wed met u, dat hij komt. 1k wil wedden,
dat gib niet terug komt. —densehap,
vr. (snrv. -pelt.) wedding, eene overeenkornst
omtrent iets onzekers , volgens welke degene
den bepaalden prijs on tvangt , wiens meening
juist blijkt te zijn: kmand eene weddenschap
voorslaan. Eene weddenschap winnen
verliesen. --,- der, tn. (des -s, wee. -s.)
derij, vr. (mrv. een,) weddenschap.
—ding, y r. (mre. -en,) wedderij.
Weder, o. (des -s,) meestal weer,, toestand,
van den dampkring, die aan gestadige veranderingen onderhevig is : Bet weer verandert.
We krijgen render weds. Wet is h,et vuor
weer? Het weer is not, dro09 , warn loud ,
snooi
,slordiy rriendelfj k sleek ,
docker, onstitintig d ijzig buiiig , bar,
guar, docker, zacht; iig. Mooi weder (weer)
met lets spelen, lets doorbrengen , ‘erspilotiweer : Bet We gi is ingesla;en.
We(Ier, En. (des -s, tary. -s,) zie Freer,
rn.
Weder., bw. weer, bij tertip,keering Heen en
weer loopen, d. gaan en komen; fig. her- en
derwaarts loopen. tertig,op nieuw: Zijt ge
daar weder ? lliij ?malt het weder goed.
_remand in p,enade seeder annnemen.ln samenstelling met werkw. is fret altijd seheidbaar,,
behal ve in wederleggen, wederroepen, weder..
spre,kett , wederstaan, wederstreven , wedervaren, weder:eggen waarvan de drie laatste
schier altijd seeder in weer y eranderen, en beteekent 1.) terug , andermaal, op nieuw: Wederbrengen.,wederzien ; II.) over : Wederzeggen; 111.)tegen,itt welke beteekenis bet oudtijds
als voorzetsel gebruikt wend : Wederstreven.
-antwoord, o. antwoord op een antwoord.
—antwoorden, w. vs. op nieuw antoorden. Men schrijve liever
Weder antwoorden. —baauwen, b. en o. w. met
vs. weergalmen. -wedierbabbelen,

Wede
b. w. vs. overbabbelen, babhelend overbrengen. —wederbaren, b. w. vs. op nieuw
keen. Lie ook Wedergeboren.
—baring , barstig enz. , zie
Weérbarstig,`ertz.—betling , o. het
wederbedingen. —bedingen, ongel. b.
w. vs, tern; bedingen. —bedinging,
yr. —bedongen dw, van wederbeditigen. —begeeren , w. vs. terug
begeeren. —begeering , vr.— bekomen , onreg. b. w. vs. terug b,ekomen.
—beloonen, b. w. vs. terug beloonen.
—belooning, yr. —bevollien, b.
w. vs. op , nieuw hevolken. —bevolking,
vr, —bieden, ongel. kw. vs. terug bieden.
—bijten, ongel. b. w. vs. terug bijten.
—bouwen, h. w. vs. op nieuw bouwen.
—bouwing, yr. --,-Itureugen , onreg.
b. w. vs. terug brengen:, De kleermaker heeft
den rok wedergebraeht. —brenger m.
—brenging, yr. —brongster, yr.
—dienen , b. w. vs. weerom dienen.
—dienst, y r. beantwoording van eerie

dienst. —doop m. herhaalde doop.
w. vs. op nieuw doopen.
--dumper, m. die gedoopte menschen
berdoopt , anabaptist. —dooperij, yr.
--tloopster,, yr. --drug , tn. weerdruk.
,,e11seb, tertigeisching. -eiseben, b.
w. vs, terug eisehen. —eisubing, yr.
—erlaugen, b.w.vs.terug erlangen. -ga,

—tiloopen , b.

yr. wedergade. —ga,af ,

VP.

teruggaaf.

—game, yr. een van twee dingen , die een
paar vormen : Wane is de wedergade van
dezen handsehoen?; fig. wat aan jets anders
gelijkt : III wenschte zijne wedergade wel
emirs te zien. Len panic/ :ander wedergade.
Lie ook "Weerg;.-1. —gala/ a m. weerohm -gal/nen. zie WeOrgalmen.
—gave, yr. teruggave. —geboorte,
yr. in de ondere godgeleerdle i tiweodige herschepping door de vernieuwing des gewoeds.
, by. bij oudere godgel. in een'
nietiNven toestand des geestes gebracht. -gebraeht, yen!. dw. van wederbrengen.
.—gekocht, dw. van wederkoopen.
—gekrege,n, verl. dw. van wederkrijgen.
—genomen, veil. dw. van wedernemen.
—geseholden, dw. van wedersehelden. —geven ongel. h. w. vs. terug geven. —gevon.den , veil. (1w. van
weder yinden. —gezeid, veil. dw. van
wederzeggen. —gezonden, dw. van
wederzenden. —glans , tn. weerglans.
—gloed, m. wederkeerige gloed. -groet,
111. wederkeerige groet. —groeten, b. w.
vs. iemands groet beantwoorden : fk groette
hem , dock hij groette mij niet seeder.

—gunst, vr. wederkeerige guest wederkeerig gunstbewijs.
, m. weerhaak.
_halen. , b. w. vs. terug halen.
ben, zieWeerhebben. —heirt , yr.

- 1155 —pi.

Wede
ei`genlijk de andere helft ; vieijendc benaming eener eehtgenoot. =--hoorig, ( -er,
-st,)bv.en bw, weerbarstig; ook bij sornmigen:
wederkeerig. ---hoorigheid, vr. —hopen, b. w. vs. terug hopen te krijgen.
—houden, zie Weerhouden.
—Itouding, zie Weerhouding.
...kaatsen, b. w. terug kaatsen ;
terug werpen : De brandspegel van Archimedes kaatste de zonnestralen weder.
—kaatsing, yr. —kaauwen, zie
Weerkaau.wen. —kant, rn. tegenoverstaande kant. Zie ook
eer kanten. —keen, m. terugkeer urogkornst :
De wederkeer van den herfst. —keeren, 0. W. met Z terugkeeren. —keerig, by. dat van weerskanten kornt , wederzijdsch : Eerie wederkeerige vriendschap.
bw. van weerskanten.—keerigheid ,
vr. —keeriglijk , bw. van weerskanten.
—keening, yr. terug keering. -klank,
weerklank. —komen, onreg. o. w.
met Z., vs. terugkomen. —komst, yr.
terugkomst. —koopen, onreg. b. w. vs.
terug koopen. —krijgbaar, —krijgelijk, by. weer te krijgen, —krijgen, ongel. b. w. vs. terug krijgen ;
inhalen. —langen, b. w. vs. wedergeven.
—legbaa,r,, (-der, -st,) by. dat wederlegd
kan worden. —Leggett, onreg. en gel.
b. w. vs. als ongeffrond tegenspreken en de
ongegrondbeid. bewijzen. —legger, m.
(des -s, mrv. vr. —Iegster, yr. —lei, zie Wederleide.
—leid, dw. van wederleggen. —leide, veil. tijd van wederleggen. -leveren,
b. w. vs. weder in iemands bander) leveret].
—levering, vr. —liefde, yr. wetterketrige liefde.—loonen , b. w. vs. vergelden. —min, vr. wederlietde. —minnen,
w. vs. wederkeerig beininnen. -nem,en,
ongel. b. w. vs. ter u g neaten. —nooden,
--=noodigen, b. w. vs: wederkeerig
noodigen. —noodiging,
bw. bij lierhaiing , nog ems;
wederkeerig ; terug : Wederom zijn. o.
(des .s,) wederkeerig onthaal. —omreis,
yr. terugreis. —omstuit, rn. terugstuit.
—ontmoeten, b. w. vs. op nieuw ontmoeten of aantreffen. met Z., op nieuw
bejegenen. —ontmoeting, yr. —opbou,w, berbouw. —opbouwen, b.
w. vs. herbouwen. —opbouwing. vr.
—oprigten,b. w. vs. andermaal oprigten,
herstellen. —oprigter, m. —oprigtIng, yr. —oprigtster, y r. —opstaan, onreg. o. w. met Z., vs. opstaan ; twit
den dood verrijzen. —opstanding, yr.
—partij, yr. tegenpartij ; weerstre yer,,
inzonderh. voor het geregt. —pijn, yr.
weerpijn. —regtelijk, (-er, -st,) by . en
bw. strijdij met het refit : remand weder-

Vilrede
regtelijk veroordeelen.-regtelijklield,
yr. —keis, yr. terugreis. —Heft), veil.
tijd van wederroepen. —roepelijk, by.
herroepelijk. —roepen, b. w. vos.
herroepen. —roeping, yr. — schadlikwing, yr. borizontale straalbreking.
—sclaelden, ongel. b. w: Vs. wederkeerig schelden. —sehijn, m. weersehijn.
smaa,k,
weersmaaio. --,spaIt, yr.
mniterij, weerspannigheid.
(-er, -st,) by . en bw: weerspannig , weerbarstig , —spaltigheid, yr.
—spanneling, m. en yr. (des
-en,) oproerling, muiter. —;spannig, (-er,
-st,) by. en bw. oproerig, weerharstig, !unitziek. —spannigheid, vr. -spa,nniglijk, bw. —spoed,
onspoed, tegenspoed. —spoedig,
-st,) by: en bw.
onvoorspoedig , ongeluk kig. —spraak,
• tegenspraak. —spreekster, yr.
—spreken, ongel. b. w. vos. tegenspreken : Datwederspreekt zich zelf , is met zith
zelfin tegenspraak. —spreker,m.-spreking, yr. —staan, onreg, b. w. vos.
weerstand bieden. —staanbaar, enzi,
zie We'erstaanhaar. —stand, m.
tegenstand, tegenweer, tegenstreving: Wederstand bieden, zich verzetten; fig. zich
Met laten doorboren verdrijven , enz.: Bun
harnas bood een' zw,,kken wederstand.
—standelijk, (-er, -st,) by . wederstaanbaar. —stander, in. tegenstander.
—stond, vend. dw. van wederstaan.
—stoot, m. terugstoot.—stOlOten,ortgel.
b. w. vs. wederkeerig stooten. —streefster , y r. (mrv, -s.) —streven ; b. w.,
vos. tegenstreven. —strever, en. (des -s,
mrv. -s.) —strevig, (-er, -st.) by. tegensporrelig. weerharstiff. —strevigiteid,
yr. —streving, y r. —stuit,
weeromstuit. —tij, 0‘. verandëring van het
tij. —varen, ongel. o. w. met Z., vos..
bejegenen overkomen:Isu wel ooit zoo iets
wedervaren? 0. (des -s,) ontmoeting,
lotgeval. —vergelden, ongel. b. w. vs..
wederheloonen; wraak over iets nemen : Ik
zal het It wedervergelden. —verge!.
ding, yr. wederwraak. —ve-irgolden,
•
dw. van wedergeiden. ”Verkoopen,
onreg. b. v. vs. op Meow verkoopen.
kooping , yr. --vinde,n, ongel. b. w.
vs. door vinden op nieuw in zijrt bezit krijgen : Ileeft hij zips boek wedergevonden?

waardigheid,

yr. tegenspoed

tegenheid, ramp : B/d het verhaal zijnerwederwaardito;heden. —wenden, w
vs. op nieuw wenden. —vvil, rn. weerwil.
—woord, o. antwoord. —wraak , yr.
weerwraak. —zeggen , onreg. b. w. vos.
weinig gebruik , weerspreken. *-, vs. overzeggen overbrengen.
b. w. vs. tern zenden. —zen.ding Yr.
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Wedij
onreg, b. w. vs.terug zien,op nienw
zien.*-, 0. (des -s,) in : Tot wederziens , tot
wij elkander wederzien. —zij, —zijde ,
yr. tecnzijde : Van wederzijde , van \veerskanten. —zijds, bw, wederkecrig , van
weerskanten. —zijdsch, by. wederkeerig,
dat van weerskanten geschiedt. —zin, fn.
weerzin.
Wedijver, rn. ijverige poging om elkander
voorbij testreven. —ijveren, o. w. met H.,
(ik wedijver, enz.) om strijd ijveren , elkander
trachten voorbij te streven : Zij wedijveren
met elkander in naarstigheid. —loop,
m.kamp van lieden , welke om strijd loopen
en elkander zoeken te overtreffen. —loopen, o. (des -s,) wedloop. —looper, in.
—loopster, yr. —prijs, m, prijs bij
een' wedloop , wedren , enz. —ren, m.
wedloop , inzonderh. te paard. —spel, o.
wedding , weddenschap ; wedstrijd. -ster,
yr. (mrv.
—strijd, m. kampstrijd.
*Wedewaal, zie Wielewaal.
"IlliTeduw, yr. (mre. -en,) vrouw, die haat'
man door den dood heeft verloren. —e, yr.
weduw. —enaar, m. (des -s,
(mrv.
mrv. -aren,) man , welke zijne vrouw
door den dood !weft verloren. —enaarschap, o. (des -s,) staat van weduwenaar.
—ejaar, o. eerste jaar eerier weduwe na
haars mans dood , waarin zij nog zijn inkornen
geniet. —ekteed, o. —enbeurs, yr.,
—enfonds, o. fonds, waaruit weduwen
trekker. —endragt, y r. —engeld,
0. —engift, vr. weduwscbat. -enkas,
yr. weduwenfonds. —lijk, by. van eene
weduw. schap o. (des -s,) staat van
weduwe, —schat, m. geld of good , dat
voor eene vrouw wordt vastgesteld , als zij
weduwe wo:dt. —staat, tn. weduwschap.
Wee, tusschenw. dat eene hevige smart te
kennen pelt: 0 wee , welke smart !
ter
aankondiging van onheil: Wee
, die hun'
o. (van het mrv. -en,)
pligt met does'
ramp, ongeluk : Een wee over iemand uitpijn, smart Bet duet mij wee.
roepen.
*-, inzonderh. pijn eerier barende: Hare
wean braken telkens af. praedic by
kwijnend , met een onaangenaarn gevoel
behebd , flaauwhartig.
Weed each, yr. eene asch , die verwers,
zeepzicders, enz. gebruiken. —e, y r. eene
plant de daaruit verkregene blaauwe verwstof. —ebloem, vr.—eteelt, vr.
'Weedom, rn. (des -s) wee , smart , pijn,
ramp , lieden.
Weefgetonw, o. getouw van een' wever.
—kun.st, vr.—sel, o. (des -s, -s.)
het gewevene; wijze, waarop iets geweven is
of wordt. ster, yr. (mrv. -s.)
Weeg , zie Weg en Wege.
r eog, Yr. verouderd, muur,, wand, nog

Week
v. dak- ,
over in cenige samenstellingen ,
glas- en weegdigt.
'fiVeegblad, o. weegbree.
Weegboontje, o. naam eerier kleine
boon , waarvan zich de India:len in bet wegen
bedienen.
Weegbree, yr. eene plant , die veel aan
de %%eget) groeit. —blad, o. —water,
o. —wortel , m.
Weegglas, o. glas tot het wegen van v locistollen. —haak, rn. mister. —kunde,
yr.
I'Veegluis, yr. wandluis. —kruld, o.
Weegschaal, yr. schaal, waarop of waari inen eegt ; een paar weegschalen met den
evenaar; in den dierenriem, een sterrenbeeld,
waarin de zon den 23. Sept. komt.
Weegscheet, m. strontje.
Weegsteen, m. steer), dien men oudtijds
in plaats van gewigt bezigde. —ster , yr.
(mrv. -s.)
1111Teek, veil. tijd van wijken.
Week, yr. (mrv. -weken ,) tijdperk van zeven
dagen , inzonderh. van Zondag tot Zaterdag :
Dc zondag is de eerste day der week. Iets
van week tot week uitstellen. De week hebben, d. i. de dienst der week verrigten. Om de
andere week. Bij de week huren , betalen,
d. i. met een verdrag , dat van week tot week
vernieuwd wordt. In de week, Door de week,
op de week- of werkdagen , tegenstell, van
des zondags. Week voor week, in elke week.
Week, (-er -st,) by. voor eene ontvangene
drukkin3 ligt wijkende , zonder zijn' samenhang te verliezen : Week brood. De weeke
zijde van het brood. Een week ei. Week koken ; lig. voor indrnkken vatbaar,, gevoelig:
Iemand of Iemands hart week mak'n , hem
met teedere aandoeningen vervullen. Een
week (vertroeteld) gestel. Week van gestel
zijn, ouhestand zijn tegen ongemakken. '"-,
o. (des -s,) bet weeke gedeelte van iets: Ilet
week vaa het brood, van den buik.5-,het
weeken : In de week staan, zetten, te weeken
staan , zetten. —achtig, by. eenigszins
week. —achtigheid, yr. —bak , m.
bak , waarin men lets te weeken zet. -ba,kken, by, zacht gebakken. —been, o.
kraakbeen. —beenig, (-er,, -st ,) b y. week
van beenderen.—beenigheid, y r..
'Weelkbeurt, y r. preekbeurt op een der
weekdagen. —blad, o. Had , hetwelk ceps
(of soms tweemaal) in de week uitkomt.

—bladdrukker, m. -bladschrijver,om-briefje, o. briefje, dat wekelijks
wordt gegeven.

Weekdarm, m, naam van een' der dar men. —elijk, (-er,, -st ,) b y. weekachtig
week van gestel: Zijne kinderen weekelijk
opbrengen , hen vertroetelen. --elijkheid, y r. —cling, m. en yr. (des -s,

vcrlroetcld rnenseh• —en,
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Week
w. week (ken war den : Gij hebt die erwten
niet lung yeaorg yeweekt.*-, in water de
zoutdeelen laten uitrekken : Die aberdaan
moet geweekt worden.*-, o. w. met H., in de
week staat , week worden: Bet yleesch weekt
te tang. Te weeken zetten.
Weekgeld, o. geld, (tat iemand el ke week
oritvangt.
(-er, -st ,) b y . en bw. Iigt
aangedaan of geroerd , weekinoedig —hartigheid, yr. -hartiglijk.bw.-heid,
yr. --hoevig, by. (-er, -st ,) b y . week van
hoeven.
'Weekhuur, y r. wekelijksche hour, -je,
o. (des -s, inn -s.) yerkleinw. van week.
Irireeking, yr. —jes , bw. eenigszins
week. —kuip , yr. weekbak.
Weeklage . vr. (mrr. -n.) week lagt. -en,
o. w. met H. (ik weeklaag , enz.) jarnmeren.
—t, yr. jarnmerklagt.
-Weekloon,
o. wekelijksch loon.
--m.a,rkt, yr. wekelijksche niarkt.
Weekm.oedig , (-er , -st,) b y . en bw.
weekhartig. —held, yr.
Weekschrift , o. weekblad.
111Veelde, vr. welgesteldheid en daaruit
voortspruitende dartelheid en brooddronkenheid: Zij leefelen eeniye 'area in weelde en
cyerrloed ; fig. Zij doet het niet uit weelde,
de nood dringt er haar toe.
wulpsche
Icefwijee:
weelde lever:. Ben kind van
weelde , een bedorven kind. pracht in
kleeding , menbelen , enz. : De weelde veroorzaakt reel arnioede. --bran, yr. -hof,
, by. prachtig iiitgedorst.
(-er, -st ,) by. en bw, vol weelde: Betweelderige dartel , hrooddror.ken : Een
weelderig jongeling. Zijne kinderen te
weelderig opvoeden. —righeid, yr.
Weeldig, enz. zie Weelderig, enz.
*Weemoed, rn. toestand der ziel , waarin
zij door een mengsel van treurige en vrolijke
aandoeningen wordt bewogen. ig, (-er,
--st ,) by. teerhartig , met weemoed. —moedigheid, yr.
bw.
Weenachtig, (-er, -st,) bv. schreijerig.
—en, o, w. met H., tranen storten , schreijen: Jezus weende. Zij weent van vreugde.
Over den dood van eel"' vriend weenen. Het
kind weent °in de afwezigheid zijner
b. w. weenende doen vloeijen:
moeder.
Heete tranen weenen ; Bloed weenen,
bloedige tranen storten. *-(zich), w. w. door
het weenen in zekeren toestand geraken : .Het
kind weende zich in slaap , enoede. —er,
m. (des -s, mrv. -s,) die , weent; inzonderh,
die gehuurd wordt, om bij een lijk teweetien.

Wear
Weer, m. verwering: Zich te weer stelleirs
*-, werkzame bewegmg Gestadig in de
weer zijn. Veel sneers (moeite) tot gets
doen. 9 -, een wal , muur , enz., waatachter men zich verdedigt , doch vooral in
samenstell. b. v. strijkweer. *-, gevlochten
rijswerk , waarmede men een water afsluit ,
om de visschen in de fuiken te doen loopen.
Wear , o. (des -s,) weder : Het is van daag
schoon weer. Bet weer is in de glazen , de
glazer zijn verweerd.
Ureer,, bw. weder.
1Veirbaar , (-der, -st,) te verweren :
Bette weerbare stelling . *-, in staat om zich
te verdedigen : Weerbare manschap.

—held , yr.
Wearbarstig, (-er, -st,) b y. en bw. tegensporrelig , wederhoorig , oproerig : Rem
weerbarstig Yolk. —held, yr.
Weérbrulloft, vr. maaltijd aan jong
getrouwden gegeyen , wier bruiloft men
bijgewoond heeft. —druk , m. tegenstell.
van schoondruk , hetgene op de weerzijde
wordt gedrukt. yr. wederga ; fig.
gemeenz. bij eene verwondering, drommelsch:
Watsweerga is dat! Loop naar de:weergamet
uw gebabbel. —gaasch , bv. gemeenz.
drommelsch : Waar blijft die weergasche
jongen zoo lang ? , m. teruggekaatste galm ; echo. —galmen, o. w. met
H., vos. met een' teruggekaatsten klank galmen of klinken : Het gedonder van de kanonnen weérgalmt van de bergen. 4-, een' galm
herhalen : De echo doet het gebergte weergalmen ; fig. klijne ooren weergalmen van
zijne klagten. —galoos, by. en bw,
zonder wederga , onvergelijkelijk. —gave,
zie Wedergave. —glans , m, weerschijii.

Weerglas, o, een thermometer of barometer, of beide vereenigd, op een houten
bord. glazenkoop , m. verkooper van

weerglazen. —glazenmaker , m.
Weerhaak , m. haakje , waardoor cell
puntig ding, als bet in gets gedrongen is,
vast wordt gehonden: De weerhaken van een'
pijl, van eery angel.

Wearhaan, m. windwijzer , inzonderli.
op een' toren en in de gedaante van een' haan;

fig. iemand die met alle winden waait , onbestendig mensc h.
Weerkebben, onreg. b. w, vs. terry;
hebben : llebt ge au; bock al weir ?
den , enz. zie Wederhouden , enz.
Weerhuisje , o. soort van weerwijzer in de
gedaante van een huisje, eene soort van
hygrometer.
—ing , yr. —ster yr. (mrv. -s.)
Wearkaauwen, b. en o. w. met H., vs.
Weepsch, (-er, -ste ,) b y . laf, smakeloos.
herkaauwen. —klank, m. teruggekaatste
—held, yr.
kiank. —klinken, ongel. o. w. met H.,
Neer, m. (des -s, mrv. -en,) oorspronk. ram,
vos. en vs. weergaimen.
Weèrkunde, yr. vermogen , oro de we0sdoch in 't gebruik hamel.
143
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Kresu

-Wed,
vpranderingen eenigszins to voorspellen.: Palyens Arrago beitaat er genie ,weirkunde.
—kuitadig, by. hetrekkelijk de wearliunde:
Weirkundige tafelen. —kundige ,rtn - en
vr. (des -n, mrv. -n,) die wekrkunde bezit.
l`ielst, o. getlikker van bliksom zonder
alge•
donder ; in vele streken,:blikseut , (in
.met 'H.,
lichten, onpers-.
meet)).
vos. bliksemen zonder donder ;in vele streken
blikseinen (in 't algerneeni. .bw.
gemeen drommels , erg : ilij heejtdie man
weirliehtsbedrogen. —Iiehtsch, by. gemeet' , drommelsch , vervloekt : is die mgr.lichste jonyen nog niet Isier
Vire4rloos, (-zer,-ste,)by . van middelen ter
verwering ontbloot : Een weerloos kind:; lig.
yr.
zwak.
Weerom , bw. wederom. —onsreis., yr.
weerst it
terngreis. —omstitait,
yr. pijn in -e en
tij, yr. wederpal tij.
and, r deal dan m .het lijdende of gewonde.
yr. plaat in 'een weérglas.
l
--proreet , rn. ietnatrd , ,die bet weir
meent-te vcorspellen.
Wereirreis , yr. we&rbmileft.
m. weerdlans sehiju hij lertigkaatsing,: De
'weersehijn vcrn de zon in ket water.*-, de
flikkering eener kienr op eene andere: Groen
met ern' gonden wegrschijn.:-weltilnen,
ortgel. o. w. met II., vs.'flik-kering bij terugo.
kaatsing verwekken.
vversehijn.
We'e'rsgesteldheid , o. ,gosteklheid van
bet Weer.
'
in:Ilitnve4rsllar e erstra,nten,m.mmenkel
kanten, van' beick zijden.
co. slag . bij terugkaatsing ,
111
tertigkaiitsing uederkeerige slag.
11 r eerslag. fn. donderslag. —s,
zie Ilikretiliehts,Weerliektseh.
iiVeOrsinaa rk, walging., afkeer,,
tegenzin : hen -wdrsmaak -in iets When.
—sp.annig, enz. zie Wederspanenz. —staan, enz. zie
staan . eta. —streven, ettz.zie We-

il reerplaat,

schtinsel,

—wijzer,

-der weersveranderingen.
m.
wijzer ter aanduiding -van het weer, weergias.
Wettrwil , m—enket gebruikelijk in :
weerwil: van., ondanks, niettep,enstaande :

in weirwil der groote sommen, die hij dearaan te ,koste lest.
Wetrwolf, m. .manwolf, d. tooveraar.
die zich (volgens het bijgeloof) in een' wolf
verandert., even als eene tooverheks de
gedaante Keener kat aanneemt ; fig. -een
wrevelig mensch.
yr.
o. wederwoord.-wrassh,
yr. wraakneming over aangedaan teed ,
wraak.
m. tegenzang.
bv. ongesteld van bet weer. --zit),
by.
tegenzin.
weinig zebrnikelijk , stribbelig.

—sziekte,
Weertivoord ,
—ziek.,
—sang,
(-er, -st,)
zooris, (-er, --st,)
—zoorigheld , yr.

"Nees, tn. (-van den -, mrv. -zen,) kind , dat
vader en moeder of vets' van beide verloren
beeft.: Een varier der weezen.
tn.
o. Luis , waarin weezen opgenomen en verpleegd worden.
o.
r.
(des -s, mrv.
verkleinw. van woes.
. yr. kamer.,
m. —
-wake de goederen van weezen best uurt.
o.
o.
o.
m. weesbezorger.
,
yr. moeder in yen weeshuis.

—bezorger,, m. —diaken, m. —beer ,
huis
—huismoeder. y —huisvader9 m. —je,
—Jongen,
kamer ,
—kind —kleed, —meester,
—meisje, —moe—moeder,
dersehap , o. —moedersplaats,
yr. —fader, m. vader in een weeshuis.
--sradersehap , o. --waders—plants
; yr. —verdrukker, m.

Wee*, verl. tijd van wijten.
Feet, yr. het weten: De weet van jets
krgen , van iets onderrigt worden. lemand
.de weetran iets doen, hem van iets onderrigteni fig. Geene weet van iets hebben , d.
i. seen beset ofp,evoel. handgreep , geringe
kennis: Bet is inaar eene weet , er behoort
weinig of Beene kennis toe,indien men slechts
weet, hoe men .er bij to werk moet gaan. Zie
ook Weetie.
m. en vr. (des -s,
'mrv. - len,) die zich verbeeldt of den schijn
aanneemt, dat hij a I les weet: Zulke weetallen
medertij, —Ntuit, tn. terugauiting,; fig.
zijn onuitstaanlij,k.
.Doc r den Tre rstuit , niet legtstreeks.
by. en bw. begeerig naar wetenschap en
,zie Wederstuiten.
kennis.
yr. —gierigWe rtafell , y r. mekrkundige tafel.
(-alter, .st,) by. en
lijk, bw.
o. verandering van tij. Sprw. Aile
bw. weetgierig. o. (des ..s,) verkleinw.
tij heilt zijn wartij, alfesis aan verandering
wide, worpen.
van weet ; loch enkel in : Bij weet ,zijn
weetje led , hij is niet dom. —lust , m.
o. -(des -verkleinw. van weer,
-weetzierigheid.—niet,m. en vr.(des -s,tnrv.
r
- verandering-van
een onkundige.
bet weér.—voorsp011er, m.
yr.
m. zie
o. weinig fof niet-Ineerin gebruik,'werk waarmede iemand ziCh weren kan
welke men nit het 'midden van-andere wegnecmt,om ze den winter over' te bonder-en tot
of meet , 'of ltaar aan -men -eerie -werkzame
tez:gbeid vindt.
eeetertiftstakroyte'faten= grotijen:De tftionan
zal dienbroeibak met weeuwplanten vullen.
lkireerwijs t bv. bedreverrirrhetNeorsvellen

erstas,

,

deirstr.eveu , -enz. -stroom, m.
g
—stuiten
1Weertij,

We#rtje
lili e6rverundering, vr.
spelling,
Weerwerk ,

—al,

—gierig, (-er, -st,)
—,gierigheid,
—graag,

Weeuw, izieWeduw.—krop,
1111Peatuvvplunt.-plantvr,saladeplant,

Vega
eg , vr. (mrv.

wegge.
Weg tn. (des -s, mrv. -en,) streek, langs
welke zich een ding beweegt, baan, pad: De
vogel gam een aaderen weg, daft wig ver moed hadden. femand in den weg zijn ,
staaa , liggen , loopen, hem op zijn'" weg
belemmeren ; Bij :taut of is mijoveral
in. den weg-, hij is mij overal hinderlijk in'
mijne voornemens. remand iets in den weg
!evert, hem kwaad- doen cheat, beleedigen
iets doen,hetwelk henronaangenaatrr kern zijn..
Vit den weg ntimen, beletselen wegnerrren.
remand Tait den weg ruimen, hertrvan kant
mnken of doen maker. streek van den
aardbadern , langs, welke men . zicli van cle
eene plaats naar de andere km* begeven
remand op. den weg ontinoeten.De weg bop:
door verselceidene dorpen. Een'gebaande of
angelmende weg. De weg , van Araheim, d.
i. de weg . die lams, door of naar Arnhem
16dt. Op weg gaan . of zich begeven, 'Lich
op reis hegeven. remand of Yews iemand'uit
den we.g. gaan . ter zijde treden , onyiernand
te laten vourbij gaan ; fig. iernand mijden.
fk a voor niemand' wit den Ivey, ik wijk
voor niemand. Zlins weep- gaan, Ga uwr
weegs . loop been. Onder of 011, 19(.8. , terwiji
men op weg of op reis is. Onder weg blyven.
ilkehterwege blijven.Met iemand niet over weg
kunnen d..i. met Bern nist avcreen sternmen
en- dos gedurig met hem krakeelen. Den weg
van ale vleesch gator, sterven. Op den
zich gedragert .„ zoo als het
regten weg
behoort ; ook orphet punt zijn oiu zijn doel
te bereiken. *-, wijze , middel: Dat
kortste weg. IC-rot-nine wegen gaan, niet
voor de vuist liaiidelen. bw. dat eene
verwijdering aanduidt: frij is 'beg,. Mijn
geld is weg. Indezen zin wordt het samengesteld met alle werkwoorderr, die cene
beweging kunnen, itiatukken , fleet), steeds
dirt klemtoon en is &acorn. seheidbaar. ,
voort: ij schrijft muar weg *-, tussehenw.
van bier : Weg , schurk ! Weg met zulke
gedachten 1 —adesiten, h. w. door zijn'''
adem doen verdwijnen. —ademing , yr.
—arbeiden, b. w. wegwerken. —asse-"nen , h. w. wegadernen.
yr. —babbelen , Ii w. door zijrugebabbel
yerdrijven. - baggeren-, b.-w, door baggeren verwijderen : Al het veep is weggebag,
gerd. , b. w. uitbalien. —bannen 9 ongel. b. w. verbarnmen , nitbannen.
—beitelen, b. W. met dery heitel doen
verdwijnen. —belleitt, b. w. met de bel
wegroepcn. —bergen ongel. b. w zoodanig bergen , dat het aan het oog onttrokken
wordt : Berg die vorken weg.
ken, b. w. wegrameijen. —bljten, ongel.
b. w. door hijten doen verdwijnen : (lase hood
heeft dien kees-weggebeten.*-, door bijtende
middelen doen verdwijnen,
o. w. met Z..,

door bijtendit middelen verdreven wor-

den : Net begint reeds weg te bijten. -bikken , b. W. at bil■ kende wegnemen : Die
scherpe kant moot weggebihi worden.
—binden, ongel. b. w„ al bindende doen
verdwijnen : Bial then serinyetak weg,
Tuiman, hij beneemt rnij het yezigt op het
bloemperk. ongel. h. w. al
blatendi3 v.erwijderen-: . De boterhammen zijn
zoo d.41teda'I men ee kan wegbLizen.-bIteeken, a. met Z , door bleeken verdwijnen: Die vlekken zullen wel spoedig weg blee.
ken: —11)11.1ven , angel. o w. met L. zich
verwijderd houden : Omdat hij opeettelijk
wegbleef , kwam hij in geene aanmerking.
'a-. Diet opggnornen worden : Die twee artiketen
in den nienwen drub weggebleven.
w. fig als met de
—blikseinen ,
snelheid en kracht des b:iksems doen verdwijnen, wegdonderen : De Spaansche
magi wend in een oogwenk weggebliksemd.
met een toornig gclaat doen verdwijnen :
Hij wist hem met zijne vergramde blikken
weg, te bliksemen. —boegseren , b. w.
met eene boegseerlijn wegslepen.-boenen,
b. w, al boenende wegnemen; Boen dat soil
weg fig. op eene onzachte wijze verdrijven ;
lk cal hem spoedig van bier weyboenen.
—bonen , b. w. al boffende verwijderen.
—bonzen, b. w. al bonzende verwijderen. --boomen , w. al boomeude
verwijderen : hen vaartuig wegboomen.
—borstellen , b. w. wegsehuijeren.
—bouwen , b. w. met den ploeg doen
verdwijnen. —braden ongel. b. w. door
braden doen, verdwijnen.'-, o. w. met Z., al
bradende verdwijnen : Al het vet is weg gebraden, —branden, b. w. door your doen
verdwijnen. *-, 0. W. met Z., al brandende
verdwijnen : Er zijn verscheidene huizen
weggebrand.- ----breken °age& b. w. al
brekende wegnemen : Er moeden verscheide hisizen weggebroken worden , oat de nom..
dige ruinde voor het paleis te bekornen. *-,
at brekende verdwijnen : Het ijs brak overal
weg , zoo dat men de tidier weldra seeder
bevaren kon., —brengen onreg„ b. w.
naar elders brengen: Wie bre,igt awe docker
weg Y *-,, weinig gehrwk. te zoek maken
we„ maker. —brenginr, vr. —bruijen, b. w. weggooijen , wegsmijten : Die
knaap wend zoo driftig.dat hij het geld wegbruide. o. w. met Z., heengaan, wegpan. —balgen ongel. b. w. ter zijde
buigen,van zich afbuigen: Buig dien tak wog.,
o. w. met Z., at buigende wijken : De
plank boog weg,, —cijferen , b. w. fig.
wegredemiren. —dampen , o. w. met
Z., in damp vervliegen : floe sue dampt
kokend water niet weg. —dansen , b. w.
al dansende doer, verdwijnen: .Veniseen danet
s fine gesondlteid weg *-, o. w. nut 'L., ziet
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Wegd
al dansende verwijderen : Net meisje danste
onopgetnerkt weg. —denken onreg. h.
w. zich voorstellen , dat lets niet bestaat : Gij
moet dat wegdenken. —dieven b. w.
wegstelen.—distel, yr. eene wild groeijende plant. --doen, onreg. b w. wegbrengen;
wegbergen ; zich van lets ontdoen : Ik heb de
kipper tveggedaan. — doening, yr.
—dolen zie Wegdwalen. —donderen , b. en o. w. met Z.. gemeen , wegbruijen ; wegbliksemen. —dooijen, o. w.
met Z., al dooijende verdwijnen : Is het ijs
nog niet weggedooid ? —douwen , b. w.
wegduwcn. —doorn --Boren, m.
kruisdoren. —draailjen, b. w, al draaijende verwijderen Draai het licht weg , het
verhindert nzij het nitzigt.*`-,o.w.met Z., zich
al draaijende verwijderen. -dragen, ongel.
b. w. al draaijende wegvoeren ; fig. behalen :
Den prijs wegdragen. —draging, yr.
—draven, o. w. met Z., zich al dravende
verwijderen : Hij is voor een nur van bier
weggedraafd. —dribbelen o. w. met
Z., zich al dribbelende verwijderen : Na
het verrigten zijner boodschap dribbelde
mannet;en aanstonds weg. —drijven,
ongel. b. w. al drijvende verwijderen wegagen ; van bier , wegens vec , stelen : De
jweggedreven
ossen werden in een digt
bosch, wedergevonden. *-, o, w. met Z., naar
elders drijven : De schuit dreef langzaam
weg en raakte allengs nit het gezigt.
—drijving —dringen , ongel.
b. w. al dringende verwijderen : Men drong
hem weg. *-, O. \V . met Z., zich al dringende
ongel. b. w. al
verwijderen.
drinkende kwijt raken zal nog al zijn
verstand wegrirlaken. —drogen , b. w.
al drogende doen verdwijnen : Droog het
vocht weg o. w. met Z., al drogende
verdwijnen. —droging vr. —druipen , ongel. o. w. met Z. in droppels wegvloeijen en verdwijnen ; fig. wep,sluipen , stillekens heengaan. —driurkken, b. w. al
drukkende verwijderen of doen verdwijnen.
.4niken ongel. o.w, met Z., zich al duikende aan het gezi 8 t onttrekken„-durven,
onreg . en gel. 0. W. met H., met nitlating van
ern ander werkw., als: Ik durf niet weg,
wegp,aan.—duwen, b. w. al dnwende
verwijderen : Dui') hem weg. —dwalen,
w. met Z., zich al dwalende verwijderen :
Ten laatsle dwaalde hij van bier weg.
—dweilen b. w. met eene dweil wegnemen of verwijderen. —e , 3 naamv, van
weg of weeg, in : Te wege (weeg) brengen,
tot dadelijkheid brengen , voortbrengen ,
veroorzaken. Van wege, in Van wege den
Koning van de ziide des konings , in
imam des konin3s. Van ambts wege, nit
kraeht van zijn ambt. Van inijnentwege
;ijnentwese enc. van mijncn leant, in mijncn

1111regg
naam , enz. —.edoorn ,
edoreri
tn. kruisdoren.
ongel. b. w. (ik wool; gewogen ,)
het gewigt van jets onderzoeken : De boter is
nog niet gewogen ; fig. _lets wikken en
Tregen, rijpelijk overwegen. o, w. met H.
zoo of zoo zwaar zijn: Hoe zwaar woog de
hoe ? De Baal weegt zes honderd pond; fig.
Zwaar bij iemand wegen , iemands ;wilting
genieten. Hij weegt niet zwaar, hij heeft
niet veel verstand. Zij weegt niet ztvaar, zij
deugt niet veel. Sprw. Wat het zwaarste is ,
moet het zwaarste wegen. het gewigtigste
moet het meeste in aanmerking komen.
Wegens voorzets. uit aanmerking van , uit
hoofde van , omtrent , betreffende . over:
Wegens die handelwijze kan ik hem niet
aanbevelen.
Wegenschender,, m. straatrover, struikroover.--ij , yr.
11111r eger, m. (des -5, nary. -s,) die weegt.
Wegeten, onreg. b. w. al et elide verwijderen.
—etteren , o. w, met Z.. al etterende
verdwijnen , wegzweren. —ettering , yr.
—feilen , b. w. wegdweilen. —fommelen —frommelen , b. w, al
fominelende 'of frommelende wegbergen.
—gaan onreg. o. w. met Z , heengaan :
Hoe laat is hij wegyegaan?-galope ren,
o. w. met Z.,in galop wegrijden of wegrenncn.
—gang , m. weggaan.
Wegge, yr. (mrv. -n,) zeker fijn tamebrood ; ecn wittebrood van eene bijzondere
gedaante.
Weggebeten, verl. dw. van wegbijten.
—gebleven dw. van wegbliiven.
—gebogen verl, dw. van wegbmgen.
gebonden verl. dw. van weghinden.
—geborg en
dw, van wegbergen.
—gebracht dw. van wegbrengen.
—gebroken verl, dw. van wegbreken.
—gedacht, verl. dw. van wegdenken.
--gedoken verl. dw. van wegduiken.
gedorst verl, dw. van wegdurven.
—gedreven, dw. van wegdrijven.
—gedrongen verl. dw. van wegdringen. —gedronken verl dw. van weg;drinken. —gedropen, verl. dw. van wegdruipen. — geeselen, b. w. at geeselende
wegdrijven. —gegeten , verl. dw. van
wegeten. —gegleden, verl. dw. van wegglijden. — gegoten verl. dw. van weggieten. —gegrepen , verl. dw. van
weggriken. gehad , verl. dw. van weghebben. —geholpen, verl. dw. van wegheipen. —gekeven, verl. dw. van wegkijven. —geklommen verl, dw. van
wegklimmen. —geknepen verl. dw.
van wegknijpen. —gekocht yen!. dw.
van wegkoopen. —gekonnen , vent. dw.
van wegkunnen. —gekregen verl. dw.
dw.
van wcgkrijgen. --gekroden
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zich gooijen : Hij govide hem ern heel eind
van egkruijen. —gekrompen
weg. k., van zieli gooijen , om het niet meer
dw. van wegkrimpen. —gekrooijen
to gebruiken : Gooi die prullen tveg ; fig.
verl. dw. van wegkruijen. —gelkropen 9
lets verre tveggooijen , betnigen , dat men er
dw, van wegkruipen. —geld 9 o geld,
zich niet me6 inlaten wit. --gran , n. eerie
dat men voor het rijden over een , weg hetaalt.
grassoort , ook varkensgras geherten. -gra—geleid , ver l , dw. van megleggen.
ven , ouget, h. w. al gravende wegnemen :
—gemogt, verl. dw. van wegmogen.
Ziin al de zoden reeds weggegraven? -gra—genepen verl. dw. van wegnijpen.
ving, vi s . —grljpen ongel. b. w. weg--genomen verl. dw. van wegnemen.
pakken : De knaap greep de boterhain ^ eg.
—gereden verl. dw. van wegrijden.
—guichelen b. w. weggooehelen.
-geschol den, verl.dw. van wegsehelden.
—haasten (zich), w. w. haastig weg-geschonken , verl. dw. van wegschenpan . zich wegspoeden. —hakken , b. w„
ken. —geschoren, verl. dw. van
al hak kende wegnemen : Het volgende fear
wegscheren. —geschoten verl. dw.
zullen al de linden tveggehakt worden.
van wegsehieten . —geschoven verl.
--Bolen , b. w. van Gene piaats wegnemen
dw. van NI egsebniven. —geslagen
en naar elders voeren : Al het hoof is nog raid
vent. dw. van wegslaan. —geslepen, fed.
treggehaal . —hangen, ongel. h. w.
dw, van wegslijpen. —gesteten vent.
wegnemen en elders handen : Bang die mandw, van wegslijten. —geslonken verl.
tels weg. —harken , h. w. met de hark
dw, van wegslinken. —geslopen , verl.
verwijderen : Gij moot (let sfroo wegharken.
dw. van wegsluipen. —gesloten vent.
—liebben , h. w. eigenlijk met nittating
dw. van wegsluiten. —gesmeten, vent.
lk heb de
van een ander werkwoord ,
dw. van wegsmijten. —gesmolten veil.
steenen weg, weggevoerd. ontvangen
dw. van wegsmelten. —gesneden verl.
hebhen : Wij hebben ons deel weg ; fig.
dw, van wegsnijden. —gespogen
gemeenz. Hij heeft het weg, is onpassetijk;
dw. van wegspugen. -gesprongen, verl.
gemeen heeft het spek al weg , zij is
dw. van wegspringen. —gestegen , vent.
zwanger. —lielpen ongel. 1). NV. met
dw. van wegstijgen. —gestoken , veil.
nitlating van een ander werkwoord, als :
dw. van wegsteken. —gestorven verl.
Ik zal u weghelpen ,ik zal a hetpen om weg
dw. van wegsterven. —gestoven verl.
te komen. wegjagen. —hinken o. w„
dw. van wegstuiven. —gestreken verl.
met Z., zich hinkende "erwijderen. —hoodw. van wegstrijken. — getegen , vent.
zen , b. w. hoozende wegnemen.
dw. van wegtiken. (Weggetje O. (des
hou-den, oureg. h. w. verholen houden : Houd
mrv. -s.) verkleinw. van wegge.) —ge.
het weg , opdat het de kinderen niet zien.
togen, verl. dw. van wegtiegen. —geHet kind Meld beide handen weg. -houtrokken verl. dw. van wegtrekken.
-sven onget. b. w. al houwende wegnemen.
—geven , ongel. h. w. aan een' ander'
—lauppelen , o w. met Z., zich al
geven : Ik gal al mijne bloemen weg.
huppelende verwijderen. —ijlen , o. w. met
—gevloden vent. dw. van wegvlieden.
Z., in aller ijl weggaan. —jagen eel. en
—gevlogen verl. dw. van wegvliegen.
ongel. b. w. naar elders of van de plants ja—gevioten vent. dw. van wegvlieten.
gen e voortjagen : Jars; de duiven weg ; fig.
—gevreten , dw. van wegvreten.
met zekere schande zijne betrekking ontne—gevreven, verl. dw. van wegvrijven
men: Mijne zuster toil hare meld wegjagen
—geweest, verl. dw. van wegzijn of
zijn gedrag ads schelrn weggeHij wend
viegwezen. —geweken vent. dw. van
jaagd. o. w. met Z , in alter ijl wegwegwijken. —gewezen verl. dw. van
rijden : De renbode joeg our Brie our weg.
wervijzen.—gewonden , verl . dw. van
wegwinden. —geworpen verl. dw. van Weging 9 yr. (mrv. -en,) het %%ern.
uegwerpen. —gewreven , verl. dw. van Wegje , o. (des -s. mrv. •es,) verkleinw. van
weg. —kaatsen , b. w. al kaatsende zoek
wegwnijven. —gezegen verl. dw. van
maken : Wie heelt bal weggekaatst?
wegzijgen. —Bezel m. reisgezel. —ge—kabbelen , h. w. door gekabbel wegzellin , yr. —gezonden, verl. dw. van
nemen : De beck kabbelt allengs de oevers
wegzendcn. —gezonken, vent. dw. van
weg. *-, o. w. met Z., door gekahhel weggewegzinken. —gezwommen verl. dw.
nomen worden : De oerers zullen spoedig
van Megzwemmen. —gezworven verl.
wegkakbelen. —kabbeling 9 y r. —kadw.van wegzwerven. —gleten ongel. b.
kelen , b. w. door zijn gekaket verdriken.
NV nitgieten om het niet meet te gebrniken :
kankeren , o. w. met Z., door hanker
Giet dat virile water maar weg. —glijweggevreten worden: Ziju aangezigt kankert
den , ongel. o. w. met Z., van de plaats
meer en racer weg. —karat m wegzijde.
glijden, —gooehelen , b. w. al gooche..
kapen b, w. al kapende wegnemen
lende don verdwijnen: Wie Ace/Mien ring
De Ensidschen kaupten alles weg ; fig.
weggcgoocheld —gooljen , h. w. van
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^aegrooven: (Vie may die appels weggekaapt
hebben ? —keeren, b, w. afkreren;
wegvegen. —•ki jven , angel. h. w. door
gekijf doen vertrekken: Zjne r. room kee f hem
weg. ---klimmen, ongel, o, w. met Z.
zich al klimmende verwrjderen : De knaap is
van daar weggeklontmen. —klaauwen,
b. w, met de klaauwen of met een' ktaauw
verwijderen. —klappen, b w. wegstaan.
kletsen, b, w, luchtig of met een'
klets wegsmijten. --klitsen , zie Weg=
kletesen. --klungelen , h. w. at
ktongelende verspilten : Zij klongelt ail Isaac
booed weg. --kioppen, I,. w. at ktoppende
van zijne plants brengen ; fig. al klophende
verdrijven : lien klopte dice wi,uhnaker
spoedigweg *-,ter dege op inks kioppen, zoodat het onzigtbaar wordt : Klop die spijkers
beter weg. —klouweit, b, w. we gkrabben. --kiungeten, b. w, weklongelen.
—knagen, b, w, at kna gentle doen
verdwijnen, *-, o, w. met Z., door geknaag
verteerd worden. --knappen, o. W. met
Z„al knappen `.e wegspringen. ---kni j pens
ogel. b, w. al kuijpende wegnemen : Z`ii
koijpt al liet sap ran den citroen weg.
—knippen, h. w. met eene schaar we;snijden:Gij moetal de ve:eltbel,00rkijk wegknippen. -,door gekuip met de vin„ers doen
wegspringen : Hij knipt al de kwrke'z weg.
--knerreu , h. w. door geknor verdrijyen : Ooze poedel knorde Iset kondje weg;
fig. Zij heeft Isaac' man weggeknord. -•kotrneu , onreg. o. W. met Z., voortkomen,
afbomen : Hij kor van dat eilan ri niet wegkomen. Hoe zijt ge van daar weggekomen q 41:
men eens bij hem is, lean men niet van hem
tvegkomen; fig, in eene onderneming sta gcn of
nit een' moeijelijken toestand geraken : Floe
zijt ge weggekomen ? #-, to zoek raker: 1k
begrijp met, hoe het weggekomen is. Het is
mij order de handen weggekomen. —koopen, onreg, b. w. koopen en wegvoeren: De
Engelschen koopen soms al de kersen weg.
--korting, yr. verkorting van den weg;
tijdkorting op weg : Zijn ge:elschap versclsa f to ,nij eene segename rveykorting .
--kraauwen, -- .krabbelen,
—krabben, b, w. at krabbende wegnemen. --kraaueu, h. w. (als eene kraam)
«egpakken: Kraarn die goederen weg. *-,
o. W. met Z., opkramen. —kraining, yr.
--krengen, b. w, bij voerlieden , van
}warden gezegd, wegdringen. --krijgen,
ongel, b. w, van de ptaats krijgen, wegnemen:
Jan Iteef t fret bock weggekregen.'r-, met
eenige moeite van zijne ptaats brengen : Het
blok is to waar, ik knit het niet wegkrijgen.
*-, doer^ vertrekken: Hij krjgt mij niet
weg; fig. gcrncenz. Het wegkrijgen , (sours
ook: Ilet spek wegkrijgen,) ongesteld,
vcrtiefd, cue. vordeu.:41s ye rc islet wanner
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kleedt, :milt gij ltdt spoediy wegkrzjgen.
-.--krimpen, ors/el. o. w. met Z.. al
krimp^-nIe verdwijnen; fig. Van pijn meykrimpen, daarvau meen krimpen. -kruljen, once,;., ogel, en gel. b. w, met ern'
kruiwagen vervoeren: Ge meet van daagal
die steene,^ uwgkrurjen. -. n. w, met Z., zictr
met yen' krniwagen v'erwijderen: De tuan
kruit weg. *-, van het ijc, zich al kruijcnde
verwijrleren : Net ijs kruit a 1 wry. --kr;sirnelen, h. w. verkruirnrters. -,o. w. met
Z., in onbruikbare kruirnets ori^rgaan: Uat
brood krrsinzelt order ltet snijdr-n treg.
—kruipen, onyel.' 0. W. mmt Z., zich
kruipende verwijdererr: Dt reps is weggekropen ; fig. zich versehuilen : Het rneisjc
kruipt weg, zoo dra :ii een' vreemdeli,,
hood. --kui jeren, 0. w, met Z., keenknijeren : Hij is zor, even weggekuijerd rn°
kar, „og suet b,sitrn rte poocC zijn. --•kunnen, orzreg o. W. met f{.. metnitlatingvan
ern antler wr^ rkwoord : Hij kon van het eilamsd°
stet weg, wegkomen of alkomen. Dr to f et
hams niet wey , weggezet worden..-kub^en^y.
h w. aI kus^rnde wegnemen : Hij kuste hare
trnnen weg. --kwantg e4en, b. w. ver—
kwantselen,. wrgtniscbr-n. --k^vijien-, b.
w_ al kwijlendf vrrcpitlen: llij krnijlt 2rjne'
beste sappers roe y. — kwlj nen , o. w. met
Z., verdwijnen. —kwispelen, h. W. weggeeselen. --la*vlen, angel; b, w. tadende
wegnemen : Al de stee pen:ijrz reeds weyg elad en. --laten , ongel, b, w. adrt erwege
laten , uitlaten, overslaan : Laat ale boonen
maar weg. Ik zou de tweede zinsnede licrer
weglalen, --Latin, yr. —laverea, rr.
w. met Z., al taverer^de vertrekken. --legg' en , gel. en onreg, b. w, uit de haul, enc.
teggen: Leg muse het bock weg, ge he/it long
yenoeg lime oogen vermoeick. *-, nit bet oog
le ggen, ber gen: Leg nice handseltoene ^t wed;
hg. bewares of besternmeu : Zulk een geluh'
is voor mij niet saeggelegd. * l;emecnz. to
bed leggen : De meial legt (le kirnderen weg:
--leitlen, h. w. teiderrrle wegvoeren.
--lekken, o w. met Z. al lekkende
vw-rioters gnarl : 4l de olio zal weglekken. Zie~
Weglikken. likken, h. w door
likkcn doen verdwijnen: De hand likt al het
ret weg. _ lokken, b. w. van zijne ptaats
lokkcn: Men trachtte hen: van Icier wegte
lokken. --loodsen, h, w. wegtootsen.
--Ioopen, ongel, o, w. met Z., zich at
toopende verwijderen: Hij liep suet weg. ”-,
nit de dienst, enz. Ioopen : lie nee-id liep ureg.
Vele soldaten lieperz van den vijand weg. *-,
doorgaan : Het meisje liep met een' soldaat
weg. Met lets wegloopen, jets medevoeren ;
Jig. veel werk van jets waken : Men loopt zeer
metdien predikunt weg, met dat boek weg.
*-, wegtekken of wcgvloeijen : De wvjn loopt
sreg. --looper, rn, die wegloopt ; inzon-

vr.--loop.
derl i . &smo l t . .
ester , vr. —1-ooitsen , b, w. al lootseude
wail jen, b. w. al maaijende
egvoeren.
egnem en: Dot hooge gras mod van dang
?bog ivel;gentooid worden; Iemand het
bras voor de voeten trepnaaijen , hem de
_,gelegenheid tot lets benemen.--maniiing,
sr. — peahen, h. w, te zoek maken: Wie
leeft nr jn bock weg8 ernaakt *-(zich), w.
w. zielt wegpakken , bet hazepad kiezen.
inalen , oirse/. b. w, al malende wee'tenter) : Die molen kart al dat water niet
—eke--wen
aregnialen. —stealing, vr. —mar
, (marsieren?) van frier of tau daar
marchei en : Is /let-voeirolk reeds wq, t;ernar_cheerd ? —nt eesteren, b. w. door noddel tneester (zie Meester) verdrijven : De Loorts werneesteren.-meter,
rn. iemarid welke de lengte van cm' weg
,.meet; een tot, het meten van wegen besternd
erk tuip; : het bestaat nit een raderwerk.inet
wiyers, ekede , gedane schreden of radomArilaiiingen aativiiist , en te diet' einde by het
zaan aim de beerier; en bij-het rijden aan eerie
tier asset ' wordt bevestigd i hadometer.
—minderen, w. met Z., at mindeverdwijnen: De appelen zips aanmerk wegyetnindend. —moeten, wires.
0. w. met H., met inflating van een ander
merkwoord , lk woet heden nos wey,
meggaari. Bet pak moet voor overtnoryen
slog wry, weggebraeht of weggezonden
worden. De kage/tel most weg.
Jen, b. w. ter sluik of in 't geheirn wegstelen of verbergen : Wet meek die knaap
dear wey ? yr. -astogen,
' ander
onreg.o.w.triet11.,niet nitlating van
werkwoord als: Hij wag niet .web , weggaan.
Dat schot mag maid weg , weggenomen
worden. -snolmen , o. w.niet Z.. tot moicti
vergaan: Die turf mallet gehee I weg.Dat h out
suolna hoe !anger hoe nicer weg. —molvr. —molsemen, o. w. met
Z. wegmohnen. nemen , °n ye'. h. w.
van zone plan is rivulet) : Pieem die borden
aueb ; fig. %el o ‘ erell : De 7 urken namen stad
doen verloren
bij sled trey.
Akre! ' : Dat week zal veel tijd wegnemen,
vertirven: Ilet eitroensap neetat de
1:nktelakken wey. —nestling. yr. —nijpen, zie 1'IVegknijpen. -pakken,
v zoodatlig !Nikkei), dat het aan 't gezigt
onttrokketi wordt Kinderen , pakt dot
.speelgoed weg. pakken en wegnemen ,
weggrijpert: De kneel) heeft al de noten
weygepakt. 4- (zich) , w. w. zich wegscheren,
zich haastig nit de voeten maken : Pak u
weg ! —pappen , b. w. doer pappen ver-driiven :-Hen yezwel wegyappen. —pleisteren, b. w. 'deorpleisters aan bet oog
.onttrékken, overpleisteren : Pleister dte plek
in den-muur treg. —plukken, b. w, al
%4
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phkkende megnemen: Plult het manned
weg. —poetsen, w. al poetsende doeit
verdwijnen ; fig. gemeenz. wegpakketi , wegrooven. —praten , b. w. al pratentle
verdrijven : Ifaarom hebt ye ,ditn man
-weggepraatf --pressen, h. w. al pressende wegnemen. —prevelen, h. w.
door gept evel verdrijven : Die wonderdokter
.-wil de koorts wegprevelen. —raken , o.
w. met Z., ergens van daan raken of korner) :
Het schip raakte spoedig weg. lies rack ik
van bier weg?
te zoek raken , verloren
gaan , wegkomen : zijn yisteren twee
vorken weggereakt. —rasneijen, b. w.
van zijne phials rameijen , wegbeuken : Die
oude mune _wordt Thergen weygerameid.
—rapen,
w. oprapen om te bergen:
Reap
hnollen Ivey.
weinig of niet
gehrilik , egrtikken. —redeneren, b.
w. door middel van redenering doen verdwijnen :Er zijn lieden, Welke het Christendom
seheel weyredeneren. —reilten b„
al reikende weggeven : Hoe reel brood hebt
yij aan de amen weyyereikt? -.-rein,
vr. heenreis aireis , vertrek. — reizen,
o, W. met Z. heenreizen , akeizen : Is hij al
wegyereisd ? —rekenen , b. w, wider de
asch rekenen : Reken eerst het vane wey.
—rijden, onyel. o. w. met Z., zich a 1
rijdende verwijderen: Wij reden vroeg trey.
"-, b. w. rijdende wegvoeren: Wie heeft de
weggereden ? —roeijen , b. w
at roeijende wegvoeren. *-, o, w. met Z., zich
al roeijende verwkjderen : Zij zijn om zes
uur van bier weggeroeid. —roepen,
angel. b. w. door roepen zijne plaats doen
veriaten : Hid weld reeds voor den avond
weggeroepen. —roeren, b. w. lets al
roerende derwijze met lets anders vermengen,
dat het onzigtbaar word t: Doe ten hall doeijeren in 't beslag ; dock roer ze goed
wey. — roesten , o. w. met Z., door den
roest verteerd worden. —rollen , b. w, al
rollende verwijderen:Ro/ die eaten o.
w.metZ..ziell al rollende verwijdsren:De :teen
rolde weg.*-, al rollende te zoek raken: Het
kwartje rolde weg en ik kon het niet weirvinden. —rooven, h. w, al roovende
wegnernen : Al het teeweed door hen weygeroofd. -rotten , o. w. met Z., al rottende
verteren of verdwijnen : De appels rotten
weg. —ruimen, h, w. wegnemen orn
ruunte to maken : Wij zullen morg-en dot
puin laten wegruimen ; lig. De zwariyheden
wegruimen , wegnemen. —ruiming, yr.
-rukken, b. w. met een' ruk wegrtemen :
Ilij rukt de plank weg ; fig. Weggerukt
worden, onverwacht door den dood aan de
zijnen ontrukt worden.Al mijn steun is treggerukt , mijn toeverlaat is rnij ontnomen. -,
o. w. met Z., ijlings wegtrekken. —ruk'king, y r. —sClialren, b, w. wegvoeren,
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wegnemen, verwijderen, wegbrengen Sehaf
tint onnutte meubel weg. —4chaffing .
I. —schaken, b. w. at sebakende wegvoeren : De Sabijnsche muagden werden
door de Romeinen weggeschaakt. —schaven , b. w. met de schaaf doen verdwijnen:
Schaaf die noesten weg. —scheiding ,
ye. scheiding in den weg , tweesprong ,
driesprong , enz. —schelden on get
b. w. door scheldwoorden verdrijven.
—schellen,b. w. wegschillen. -schenken , ongel. b. w. als cen geschenk weggeven : Zij heeft alles weggeschonken.
—scheppen , b. w. al scheppende wegnemen. —scheren, ongel. b. w. al scherende wegnemen : Scheer mij die barest ook
weg. *-,gel. o. w. met Z. en : (zich), gel.
w. w. zich wegpakken. —schertsen , b.
w. al schertsende wegnemen: Godsdienstige
indruk ken wegschertsen. —scheuren ,
b. w. scheurende wegnemen ; fig. wegrukken :1k zal Aemuituwearmenwegscheuren.
scheuring, yr. —schieten, ongel.
b. w. al schietende van zijne plaats brengen:
Men schoot den inuur weg. Men heeft dit
j aar bona alle patrijzen weseschoten.*-,
o. w. met Z., al schietende verdwijnen of zich
verwijderen : De snoek schoot eensklaps weg.
—schikken , b. w. weinig gebruikelijk ,
wegzenden. *-, o. w. met Z., zich al schikkende verwijderen : Zij schikte van kern weg.
—schillen , b. w. te dik schillen , te veel
afschillen : Gij schilt de aardappels half
weg. —schoffelen, b. w. met de schoffel wegnemen : Bet onkruid wegschoffelen.
o. w. met Z., zich met eat , schoffelenden
gang verwijderen : Zij is zoo even weguesehotreld. —schoppen , b. w. met de
scoop wegnemen ; door schoppen met den
voet verwijderen : Schop den bond weg.
—schouw,, yr., —schouwen, o. het
schouwen der wegen. —schouwer, m.
schouwer van wegen. —schouwing, vr.
wegschouw. —schrabben , b. w. al
schrabbende wegnemen of doen verdwijnen ;
verscbrabben. —schrapen , b. w. al
schrapende wegnemen; fig. Die vrek schraapt
alles weg, wat onder ziju bereik komt.
—schra,ppen , b. w. schrappende
wegnemeu. —schudden , b. w. al
schuddende doen verloren gaan : Op
die wijze zult gij het Kneel weyschadden.
—schuijeren , b. w. wegborstelen.
—schuilen ongel. o. w. met Z., zich
verschuilen : Zij school weg, torn zij haar'
varier zag konten. —schuimen b. w.
s huimende verloren doen gaan : Op die wijze schuimt gij ook het vet weg. —schuiven ongel. b. w. al schuivende verwijderen : Schuif de tafel weg. *-, o. w. met Z.,
zich al schuivende verwijderen Hij school
ongenterkt weg. De plank schoof weg.

Wegs
—schuren , b. w. door schuren doen
verdwijnen : Schustr den roest weg. Bet
water srhuart den dijk weg. w.met Z.,
door schuring verdwunen : Die zandbank
schustrt sneer en meer wee. —sjouwen
b. w. al siouwende wegbrengen : ;Fie sal dat
hoist wegsjouwen? *-, o. w. met Z., zich
sjouw ende verwijderen. , onreg.
b. w. al slaande verwijderen of doen verdwijnen: Hij sloeg den bal weg. *-,indrijven,wegkloppen. *-, o.w.metZ., weggeslagen worden:
Toes de mijn sprong sloeg de korenmolen

weg.-slenderen,-slenteren,b,w.tnet
Z., zich met slenterenden gang verwijderen.
-slepen,b.w.slepende wegvoeren;al
de te zoek maken : De bond zal het weggesleept hebben. -slijpen, ongel.h.w.al slijpende doen verdwijnen:Liebt ge de roest vlakken weggestepen? -slijten, ongel. o.w.met
Z., al shjtende verteren of vergaan : De opslayen waren geheel wrggesleten. —slingeren , b. w. al slingerepde wegwerpen. -,
o. w. met Z., al slingerende wegraken ; zich
met eery' slingerenden gang verwijderen.
-slinken, ongel. o. w. met Z., al slinkeude
afnernen en meer en meer verdwijnen Wat
is de sneeutv weggestonken. —sluipen ,
ongel. o. w. met Z., zich al sluipende verwijderen : Hij sloop weg , terwifl men de tafel
dekte. —sluiten ongel. b. w. door opsluiting aan het oog onttrekken en in veiligheid brengen : Wij zullen de boeken wegsluiten. —smakken , b. w. met eels'
smak wegwerpen. —smelten , ongel. o.
w. met Z., al smeltende verteren of iverdwijnen : De boter smelt weg. Is het ijs in de
gracht nog suet weggesmolten 9 ; fig. lts
franen wegsmelten , sterk schreijen. -Sind jten, ongel. b. w. weggooijen. -snappers,
b. w. al snappende wegnemen. o. w. met
Z., wegiluipan. —snellen , o. w. met Z.,
zich met snelheid verwijderen. —snijden,
ongel. b. w. al snijdende wegnemen. o. w.
met Z., fig. gemeenz. haastig weggaan.
—snoeijen , b. w. al snoeijende wegnemen : Laat die takken wegsnoeijen.
—snoepen , b. w. srioepende wegnemen.
—spatten, 0. w. met Z., zich al spattende
verwijderen. —spijen, b. w. wegspugen.
—spitten , b. w. at spittende wegnemen.
—spoeden o. w. met Z., en: *- (zich),
w. w. spoedig weggaan , wegsnellen, wegijlen.
—spoelen b. w. al spoelende verwijderen: Spoel dat o. w. met Z.,
door het spoelen van water wegg-enomen
worden : Dat land spoelt dagelijks meer
weg. —spoeling , y r. —sporen o. w.
met Z., langs den spoorweg van eene plants
naar elders gevoerd worden. —springen,
ongel. w. met Z., zich al springende
verwijderen : De bok sprong weg ; fig. met
ern' sprong te sock taken: Er is ern stuk
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weggesprongen. ---mpugen , on gel h, w.
al spugende kwijt Taken: %Spnug dat bittere
vocht weg. —spuiten, ongel. b. w. al
spuitende verwijderen Spilt dat roil weg.
—spuwen , b. w. wegspugen. -steken,
ongel. w. vs. al stekende wegnemen :
Binnen korten tijd zal p ier al de turf
weggestoken zijn. al stekende bergen :
Sleek uwe bears weg. —stelen , ongel.
b. w. stekende wegnemen Men heeft dezen
nacht al de appels weggestolen. —sterven, ongel. o. w. met Z., stervende verdwijnen : Zij stierven weg als ninizen.
—stevenen, 0. w. met Z., wegvaren ,
wegzeilen. —stijgen ongel. o. w. met Z.,
zich stijgende verwijderen.
b, w. met den stofier wegvegen. -stompen,
h. w. al stompende verwijderen. -stooten,
ongel. b. w. van zijne p laats stootert ; van zieli
afstooten: Zij stiet hem weg. —stoppen,
b.w. lets ergens stoppen om het te verbergen :
Wat stopt ge daar weg ? —stormen, b.
w. al stormende verwijderen : De noorde
wind heeft reeds menigen dijk weggestormd ; fig. Den vijand wegstormen. *--,
o. W. met Z., door cm' storm verdwijnen.
—storten, b. w. al stortende doen
verloren gaan : Zij heeft wel twee glazen
bier wegyestort. —stouwen, b. w.
wegstuwen. —stoven, h. w. al stovende doen vcrdwijnen : Zij stooft al het nat
weg. :o. w. met Z., al stovende verdwijnen. —straiten, o. w. met Z., al
stralende wegloopen. —streelen, b. w.
al streelende verdrijven: Het tneisie streelt
de rimpels van haar voorhoofd tveg.
ken, ongel. b. w. strijkende van de plaats
brengen : Strijk het geld rnaar weg. o, w.
met Z., zich al strijkende verwijderen : B ij
deze woorden streek hij weg. -strooijen,
b. w. strooijende verloren doen gaan : Gij
strooit meer zaad weg , dan noodig is.
—stroopen, b. w. stroopende verwijderen : Stroop dat vel weg. 4-, al stroopende
wegnemen , wegrooven : Men stroopt daar
alto hazen weg. —studeren , b. w. al
studerende verwijderen. -stuiten, o. w. met
Z., zich al stuitende verwijderen. De bat is
weggestuit. -stuiven, ongel. o.w. metZ.,a1
stnivende van zijne plaats raken of verdwijnen:
Al de wol stoof weg; fig. onstuimig beengaan : Hij stoof verschrikt weg. —sturen, b• w. al sturende wegvoeren : Stuur
het schip Loch weg. (een scup) al
sturende doen verloren gaan, doch weinig
in gebruik ; wegzenden: Ilebt ge de brieven,
den bode al weggestuurd ? —stuwen,
b. w. al stuwende bergen wegpakken.
—sukkeien, o. w. met Z. , zich al sukkelende verwijderen. —tiegen, ongel. o.
w. met Z., enkel in den veil. tijd en het verl.
dw. gebruilidijk wegtrekken. —tijen o.
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w. met Z., wegtrekken. —tijgen (mgt./.
c. w. met Z., wegtrek ken. —timmeren,
b. w. door timmerazje anti het oog ontirekken : Ik wil die deur paten weytimmeren.
—togt,m. wegreis, togt hij iemands vertrek:
Ztjn ,weytogt was alles be halve roorspoedig. 1). w. weglokken , zie
Tokken. --tooveren, i). w. fig.
door tooveren weginaken : Wie nay dat bock
wegyetooverd hebben? het lay zoo even nog
op de tafel, —torschen, b. w. at torsehende wegvoeren : Aeneas torschte zijn'
varier op zijne sehouders treg. -trappen,
b. w. wegtreden. —treden, ongel. b. w.
al tredende doen verdwijnen : Zane voetstap.
pen zijn reeds weggetreden. De trappen
waren bidna geheel we lyetreden. * , o. w.
met Z., zich al tredende verwijderen ., heengaan. —treliken, angel. b. w. van de
plaats trekken : Dc puarden waren niet in
stunt , om de zware yacht weg te trekken.
Toen men hem wade aderlaten trokhij den
arm weg. o.w. met Z., zich va n eene plaats
op weg begeven , vertrekken Zij trekken
heden nog weg. —treuren, o. w. met
Z., err: (zich), w. w. wegkwijnen. -treuzelen, b.
te zoek treuzelen Ileeft
hare naald andermaal wegyetreuzeld?
-trippelen, o. w. met Z., wegdribbelen.
—troonen, b. w. weglokken : Men
troonde hem van bier weg. —trooning,
yr. —tnisciaen, b. w. verkwantselen.
—vagen, b. w. zie het meer gebruikelijke
megvegen. —vallen, ongel. o. w. met Z.,
van zijne

plaats vallen; nit bet gelid vallen:

Toen mijn voerman wegviel ; fig. niet meer

in aanmerking komen en alzoo wegblijven
Dat artikel valt titans wry. Die onkosten
vallen weg. —vangen, ongel. b. w. al
vangende wegnemen of verwijderen Men
vangt bier al de nachtegalen weg.— vareal, ongel. b. w. met een vaartuig verwijderen : Wie zal die goederen wegvaren ? '"o,
o. w. met Z. , van een vaartuig of van de
personen daarin, zich al varende verwijderen,

alvaren ; snel verdwijnen. —vegen,
b. w. met een' bezem , enz. verwijderen : Veeg
dat stof wey ; fig. snel verdrijven : Ben
vijandelijk lever wegvegen. *-, wegwisschen : Veeg awe tranen weg. —venen

b. w. al venende wegnemen of doen verdvvijnen : Dat land zal spoedig weggeveend zijn
en een waterplas wezen. —vijIlen, b. w.
met eene vijt wegnemen. —vinken, b. w.
al vinkende of met bet vinkenet wegvangen.
—visseken,b. w. al visschende wegvangen: Men heeft al de vorens weggeviselit ;
wegvangen , wegnemen. —vlieden,
ongel. o. w. met Z., zich vliedende verwijde-

ren. —viiegen, ongel. o. w. met Z., zich
vliegende of in alter ijl verwijderen ; fig. lot
sehip Moog weg., (1. i. bet zeilde snel weg ;
114
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ook: het vloog in de lucht. —vlleten,
ongel. o. w. met Z., naar elders vlieten ;
verdwijnen, doch uit misverstand voor: wegvlieden. , b. w. vlijende aan het
oog onttrekken. —vlijmen , b. w. met
eerie vlijrn wegnemen, —vioeljen o. w.
met Z., al vloeijende verdwijnen of verloren
gaan. —vioeken b. w. al vloekende
verdrijven : Hij vloekt ieder weg. —vlotten , b w. al vlottende vervoeren: Is dat
bout reeds weggevlot ? —vingten, o. w.
met Z., zieh al vlugtende verwijderen. -voeren , b. w. van zijne plaats voeren : Iemand
gevankelijk wegvoeren. —voering, yr.
—vreten ongel, b. w. al vretende verwijderen : De koeijen vreten de klaver weg.
—wrijven ongel, tb. w. voortwrijven.
—waaijen,gei. en ongel. b. w. van zijne
plaats waaijen :11e wind zal het stof spoedig
wegwaaijen. 4 -, o. w. met Z., door den wind
van zijne plaats rakers : De papieren zullen
wegwaaijen. —wandelen o. w. met
Z., zich al wandelende verwijderen : Hij is
dezen morgen van hier weggewandeld.
—wasemen o. w. met Z., in wasem
vcrvliegen : Al het yacht zal wegwasemen.
—wassehen , ongel. b. w. al wassehende
to loor doen gaan ; al wassehende verdrijven.
—wenschen, b. w. iemand of icts verre
van zich wenschen : Zoo dra hfj merkte, dat
men hem weywenschte , nam hij zijn' hoed
en ging heen. —wentelen , b. w. al
wentelende verwijderen: Ben' steen wegwentelen. o. w. met Z., zich al wentelende
verwijderen. —werken , b, w. wegarbeiden. —werpenjk , zie Verwerpelijk. —werpen ongel. b. w. wegsmijten , meggooijen. —Werping yr.
—werpsel o. (des -s,) hetgene men
wegwerpt. ---svezen , onreg. o. w. met Z.,
wegzijn. —wijken ongel. o. w. met Z.,
wijken , afwijken : De plunk zal wegivijken ;
fig, zich verwijderen. —wijking, yr.
—wijzen , ongel. b. w. afwijzen.
zer rn. die iemand den weg wijst : Wij
konden geen' wegwijzer vinden ; fig. kidsman: Wie zal &turbid' uw wegwijzer zijn?
paal , waarop een of meer wegen zijn
aangeduid, handwijzer. —witlen onreg.
o. w. met 11., met uitlating van een ander
werkwoord , als: Hij nil niet weg, weggaan;
fig. De vlek wil niet weg , 'oat zich niet verdrijven. —winden ongel. b, w. van de
plaats winders. —wippen , o. w. met Z.,
zich met eene wip verwijderen : Zij wipte in
een oogenblik weg. —wisseben , b. w.
al wissehende verdrijven. —wrijven
angel. b. w. al wrijvende doen verdwijnen.
— zagen , b. w. met de zaag wegnemen :
Zijn die takken nog niet weggezaagd ? ; fig.
door za 8 cn op de viool , enz. verdrijven :
Men zaagde hen wddra weg. —
ken,

Weij
o. w. met Z., van zijne plaats zakken : De
grond zakt hoe langer hoe meer weg. b.
w. nemen en in den zak steken. —zeilen,
o. w. met Z., onder zeil gaan :
zeilden te
zes uur van A. weg. —zenden, ongel.
b.w. heenzenden heeft hen met ledige
handen weggezonden. —zetten , b. w.
ter zijde zetten; uit het oog zetten, wegbergen
—zeven —ziften , b. w. al zevende
of ziftende verloren doen gaan. --zijde,
y r. die zijde van lets, welke naar den weg
gekeerd is : Aan de wegzijde van den twin.
—zijgen, ongel. b. w. al zijgende verloren
doen gaan. o. w. met Z., al zijgende verloren gaan. —zijn onreg. o. w. met Z.,
met uitlating van een ander werkwoord,
llij is weg , weggegaan, weggenomen
zin ; verloren zijn ; to zoek zijn ; flaauw zijn :
Zij was geheel weg. —zijpelen , —zijpen , o. w. met Z„ al zijpelende of zijgende
wegvloeijen en verloren gaan. —zingen
ongel. b. w. door zingen verdrijven. —zinken , ongel. o. w. met Z., al zinkende uit
bet oog verdwijnen. —zweepen , b. w.
met zweepslagen verdrijven. -zwemmen,
ongel.o.w.met Z.,zich al zwemmende verwijderen. —zwerven ongel. o. w. met Z.,
zich al zwervende verwijderen.—zweven,
o. w. met Z., zich al zwevendo verwijderen.
Wei , yr. (mrv. -jen,) weide.
Wei , y r. het waterachtige deel van geronnen
melk, hui : Wei drinken. de waterachtige
deelen van het bloed. achtig (-er, -st,)
bv. naar wei gelijkende ; veel wei bevattende.
--hoer m. hoer die wei yerkoopt.
—boter yr.
Weide , yr. (mrv. -n.) gras en kruiden ,
welke bet vee buiteo zoekt en waarmee het
zich voedt : Hier is uitmuntende weide voor
de koeijen.*-, met gras en kruiden begroeide
plaats waar het vee zijn voedsel zelf zoekt
en vindt: De koeijen in de weide doen; fig.
bij dichters, oppervlakte der zee. -bloem ,
vr. degeld o. geld, dat men voor weide
betaalt. —gra,af, m. bestuurder eener
gemeenteweide of stadsweide. —gras
o. —groen o. groen der weiden. *-, by.
groen als eene weide. —hunr yr.
—klaver,, y r. —n b. w. in eene weide
enz. onder zijn opzigt houden: Weid mijne
schapen ; fig. Zijne oogen aan jets weiden,
verlustigen. *-,vet weiden : De Heer B. weidt
jaartijks meer dan honderd ossen. o. w.
met H., voedsel zoeken; inzonderh. grazen: De
koeijen weiden niet; fig. Mijne oogen weiden in dit meesterstuk verlustigen er zich.
-pad ,o. pad naar of door eerie weide. —r
m. (des -s, mrv.-s,)osseweijer. -regter, m.
, yr. het vetweiden van
weidegraaf.
yea : Hoe gnat het met de weiderij ?
Welding, vr. het weiden.
-Wei j e,o. (des-s,mrv.-s.) verkl w. van weide.

j
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Weid
'Weidman, m. (um.. -lieden ,) bijna , zoo
niet geheel, verouderd , --ones, o,
jagtmes.

liltr eidsch , (-er, -st,) by. en bw. vol praal en
!yacht , prachtig: Een weidsch gebouw
kleed. Een weidsche titel. Zich weidsch
kleeden. —heid , yr.
Weifelaar, m. (des -s, —aarster,, yr. die weifelt. —achtig , (-er,
-st,) by. en bw. besluiteloos, wankelend.
-en, o. w. met H., wankelen , besluiteloos
zijn : Wei felt hij nog ? bij zeelieden, laveren. --ig, (-er, -st,) b y. en bw. weifelaehtig.

—ing, yr.
Weigeld 0. weidegeld.
illireigeraar , m. (des -s,mrv.-s,) —aarster, vr.(mrv.-s,) die weigert. -aehtig
(-er, -st,) by. ongenegen tot iets en zulks te
kennen gevende : Zij bleef weigerachtig.
—en , bw. zijn' afkeer van iets toonen :
Weiger mij die guest niet. Hij wei gert het
te doen. Sprw. Bet vragen staat vrij , en
het weigeren dcarbij o, w. met H., van
een schietgeweer, niet afgaan wanneer men
eene poging doet om het af te schieten : Mijn
pistool welyerde. —ig zie SITeigerachtig. -ing, y r. (mrv. -en.) -lijk, zie

Wel
naamw. verbogen : De weinige turf , des
weinigen biers , zijn' weinigen brandewijn.
Mijne weinige vrienden. Runner weinige
bezoekers. Eenige weinigen. by. gering
in getal of hoeveelheid, onbeduidend : Zijne
weinige bezighedenlaten hem v eel tijd over.
bw. in geringe mate : De azijn is weinig
zuur. Het is weinig te groot.*-, zelden :
komt weinig bier. *-, o. als : Een weinig
eene kleine hoeveelheid. —heid y r. geringe hoeveelheid of getal. —je o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw.„ van weinig , kleine
hoeveelheid : Geef mij een weiniyje van diem
wijn. —te, y r. weinigheid.
Weisehuit, y r, schuit ter vervoering van
wei.
Weit , y r. weite, tarw. —aar y r. —ak-

ker m.
Weitasch 0 y r. jagerstaseli.
Weite , yr. weit, tarwe. —ekaf, co.
—ekorrel, y r. —en , overb. by. van
weite : Weiten meel.*-, van weiten meel :
Weiten brood. Een wei ten koek. —estop-

pel , m. — estroo 5 0. —ehalm. m.
Weivat, 0. vat met of voor wei.
Welk. ,
Vir ekelijks , by. elke week : Ik ontving
wekelijks mijn loon. —eh , by. dat elke

Weigerachtig.
week plaats grijpt : De wekelijksche markt.
Weigroen zie Weidegroen.
lilir eikaas, y r. kaas van wei. —k uur , yr. Wekgezang , 0. gezang , waarmede men
des Inorgens worth gewek t aubode. -ken ,
behandeling (of poging ter genezing) van
zieken met wei.

Weiland , o. tegenstelling van hooiland
land , dat tot wcide gebruikt wordt ;
weide.
liiir eiman zie Weidman. —roes o.
weidmes.
Weinig (-er, -st, in welker plaats men ook
minder, minst bezigt,) algem. telw., hetwelk
a.) eene kleine menigte , een talbegeip , b.)
kleine hoeveelheid, een maatbegrip te kennen
geeft. In het eerste geval , het talbegrip ,
neemt het in het -enkelv. mannelijk en vronwelijk in den 1. nv.den uitgang e, in den 4 fly.
cnkely. mannelijk en aan, als: Weinige wijn
weinig soorten van
heeft dit gebrek ,
Weinige boter kan Lang goed blijven
weinige soorten van boter. In het tweede
geval , het maatbegrip, blijft het onveranderd : Weinig sterken drunk te gebruiken
is twor de gezondheid voordeelig. Weinig
menschen behoeven te zamen weinig spijs.
Voorheen werd het meer dan thans met een'
2. naamv. gebezigd : Weinig yolks. In het
meerv. verbuigt men het als: eenige
ettelijke en sommige , wanneer zij een getalbegrip aanduiden : Weinige menschen zien
dat in.Uit hoofde van den ver jr. trap. weiniger is de 2. nv. niet aan te raden : Het weed
slechts weinigen bekend. Weinigen zijn
daartoe in staat. Van een bepalingswoord
voorafgegaan, worth het als een bijvoeg.

b. w. bewegen , in beweging brengen Dat
moet uwe aandacht wekken. wakker maken : Wek uw' wider ow vier uur,, opdat hij
niet te laat kome. *-, te we eg brengen, verwekken. —ker, m. (des -s, mrv. -s,) die
wekt ; zekere inrigting aan eer uurwerk: het
bestaat uit een' 'lamer, die op het uur,
waarop men een' daarmede in verbinding
staariden wijzer gezet heeft , door snelle slagen
tegen de klok, tot het gewigt is afgeloopen ,
uit den slaap wekt : De wekker loopt af.
Vergeet niet den wekker op te trekken. *-.
eene klok , die niet slaat, loch de urea aan.
wijst en een' wekker heeft : Nen had geene
klok ,maar eere wekker.—klok, y r. klok
met een' wekker. -levee m. levenwekker.
-ster, y r. (mrv. -s.)
Wel, y r. (mrv. -len .) plaats , waaruit water
opwclt, opwelling van water , bron : Is bier
nergens eene wel te vinden? *-, de gewone of
algemeene waterstand onder den grond : Gij
moet graven tot can de wel. Zie ook

Wellen.
-Wel (bij geniis van vergelijkingstrappen , bezigt men, in plaats daarvan : beter,, best ,) bw;,.
zoo,dat men er gcnoegen in semen kan, goed,
behoodijk , in welk geval het met zekeren
nadruk uitgespeoken en vaak als een praedieatief bijvoegel. naamwoord aan te merken
is:Hij behandelt zijne onderhoorigen zeer wel.
Bedenk u wel. Wel te mode , welgemoed.

— 1 148 —

litrela

Weig

Eene welbekookte verhandeling. —beHeel wel. Het is wel wear. Ja wel. Zeer wel.
mand by. behoorlijk van manschap voorVrij wel. Tainelij k wel. Nog al wed. Vaar
zien : Eene welbernande sloep. - bemand wel bij het afselteid nemen , niet enkel:
head , vr.—bemind, by. regt bernind.
blijf gezondonaar ook:wees geluk—bemu. nrd, by. goed berntturd , welverk i g. Heb ik het wel ? bedrieff ik mij niet ?
sterkt. —beraamd, by. naar eisch
Ilet wel hebben , in goede omstandigheden
beraamd. —beraamdheid , y r,. —bezijn. Wel behorne heti cell ensch na het
reid, by. goed of naar eisch bereid : Eene
eten of bet niezen. Wel (goed) in het vleesch
welbereide spijs , to fel. —berueht
zitten , zijn, zwaarlijvig zijn. Iemand wel
ter goeder naam en faam staande : Onbemogen zetten of lijden , van iemand houden.
sproken en welberuchte lieden. —beWonder wel. Dot is zeer wel gedaan. lk
spraakt (-er, -st.) by. wel ter taal :
bevind er mij wel 4-. gezond , in een'
Een welbespraaht redenaar of mon.
goeden staat : Zij is wet Ik voel mij zeer
—spraaktheid , y r. —bevoegd,
wel. Zich welberinden , gezond zijn. Jan is
by. toereikend bevoegd. - bevoegdheid,
niet al te wel , is een weinig onpasselijk.*-,
yr. —t bevolkt , by. ruim van inwoners
zonder den minsten nadruk , ter aaoduiding
voorzien. —bevolktheid, yr. —bevan een' twijfel, een vermoeden of eene vraag,
waakt, by. naar eisch bewaakt : Eene
waar het vaak door toeh kan vervangen worwelbewaakte vesting. —bewald, by.
den: Ge ziet wel, dat ik niet kan. Het was wel
welbemuurd , wel versterkt. —bewerkt,
zes weken geleden. Zij herhaalde het wel
by. naar eisch bewerkt , doorwrocht. —betweemaal. Ilij zal wel dertig jars zijn. Dat
woond, by. wel bevolkt. —bezeild
heb ik wel nicer gehoord. Dat heb ik wel
(-er, -st,) by. genoegzaam bezeild : Een
gedacht.*-,bet duidt eeoc toesternming aan,
welbezeild schip, eery schip dat goed zeilt.
wanneer het in den nazis') van maar of dock
—bezeildheid , y r. —bezoeht , by.
wordt gevolgd : lk wil het wel doen, maar
door vele lieden bezocht : Een welbezoeht
ik heb van daag Been' tijd. Van daag niet,
koiliehuis. --dead , yr. goede daad
dock morgen wel. lk sloeg hem wet, dock
handeling of verrigting nit welwillendheid
kneep hem niet. Zoo wel . .als, niet minder
jegens een' ander' en tot zijn best datgene
daft : Jan weet het zoo wel als ik. Zijt ge
wat in dit opzigt wordt gegeven of bewilligd:
wel ceps te Arnhem geweest? Is het wel
Bewijs hem die weldaad. Weldaden van
waar? *-, tusschenw. het tegendeel van wel:
iemand ontvangen ; fig. iets dat ons hijzonder
Wel hem (3 liv.), die zijnen pligtbetracht
aangenaam of nuttig is. —dadig, (-er,
(I. geluk kip; hij, die zijn , pligt betracht
-st,) by. en bw. tot weldoen geneigd , en in
Wel hem, die zijne driften kart beteugelen !
cleze neiging gegrond Een weldadig man.
nu ? he? Wel, kunt gij het doen? Wel, wat
heilzaarn: Een weldadige regen.
doet gij bier? Wel nu , zijt gi3 tevreden?
digheid yr. geneigdheid tot weldoen :
Wel ja ; ik inoest a alles geven .2 Wel Kind,
Zijne weldadigheld spruit nit zijn goede
waar is uw bock? Wel, ?vie zon dat gezegd
hart. 4 eigensehap van iets, dat men als
hebben ? Ja wel voorzeker.•, wanneer
vette weldaad beschouwt. —doen, onreg.
iemand iets gezegd beeft , als wilde men zep;0. w. met 11., naar behooren handelen :
gen: ik bcgrijp u niet, b.v. De vrede is
Gij hebt welgedaan.
weldaden bewijzen :
gesloten." „ Wel?" d. wat wilt ge daarZij heeft mij altijd welgedaan. *-,
mede zeggen ? aan, tusschenw. tot
o (des -s,) goede behandeling weldadigheid.
aanmoediging ore een snel besluit te kennen
—doener, m., —doenster, yr. (mrv.
te geveu: Welaan, Mannen ! volgt zijn
-s,) die anderen weldaden bewijst Een welvoorbeeld. Welaan wij willen overwinnen
doener der armen. ;Ulan weldoener :al inij
of sterren ! (Welbaik , zie 'Weite.)
niet verlaten. --doordaeht , by. wet
—bearbeid, by. naar behooren bearbeid.
overwogen Een weldoordacht plan.
bebotawd by. goed bebouwd.
—doorhneed, by. wdbekookt , door--bedateht , by. en bw. bedaelazaam :
wrocht. —doorvoed, b y. goed doorvoed.
Ben we lbedaeht jongeling,. *-, vooraf wel
--.-drat bw. dra , spedig : 14j kwanz weloverwogen : Met welbedaehte taal. —bedra (crag. —edel bv. als titel , zie
dachtheid, yr. —behagelijk
114.7.del. -edelgeboren, b y . zie
er, -st, ) by. welgeva I lig. - belnageliljkgeboren. —edelgestreng, zie
Ineicl yr. —behagen , o. goedvinden,
Edelgestreng enG-estreng. ewil: Iemands welbehayen doen.*-, genoedelheid y r. edelbeid. —eer bw.
gen , welgevallen. — bellaant , by. wel van
voorheen , in vroegcre tijden : Men vond
klanten voorzien: Een welbeklante winked.
weleer zulke mensehen zelden. —eer- bekomen,o.goede vertcring:Een glas op
waarde, zie Eerwaarde.
het welbekomen van den maaltijd ledigen.
—bekookt bv. van een geschrift , naar Welfsel o. (des -s, mrv. -s,) gewelf.
behooren doordaeht en met zorg bewerkt : Welgaan, onrey. o. w. met II., behoorlijk ,
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naar eisch of voarspoedig gaan : De zaken
gaan wel. onpers. o. w. met H., slagen ,
gelukken , voorspoedig gaan : Gnat het wel
met dat huis? Alles gait. wel. Gnat het
wel met den knaap , en past hij goed op?
Het gaat hun wel in Arnerika.
"Welgat, 0. gat, waardoor water welt gat
in het ijs boven eene wel.
Welgeaard , by. van een' goeden aard :
Een welyeaard jongeling. —gebekt,
gned gebekt. —geboren, zie Geboren. --gebottwd, b y. behoorlijk
gebouwd. —geda,an (-ner, -st, ) by.
gezond van voorkomen : Er welge-.aan
uitzien. —gegoed, (-er, -st,) by . welgesteld : Een welgegoed man. —gegrond,
by. behoorlijk gegrond , dat op goede gronden
steunt: Eene welgegronde onderstelling.
bw. bondig. —gegrondlteid, yr.
—gelegen, (-er, -st,) by . dat eene
geschikte ligging heeft Bette welgelegene
Icoovstad. Een welyelegen
o. eigennaam van menige buitenplaais.--gelegertheid yr. geschikte ligging. -gelijkend, (-er, -st.) by. goal getroffen : Het
welyelijkende portret van HARRIET BEECHER
STOWE. —gelukken, o. (des -s,) goede
uitslag: Drinken we samen eene fiesch op
het welgelukken uwer onderneming. -gelukkig, by. in eene hooge mate gelukkig.
—gelukzalig, by. in eerie hooge mate
gelukzalig; welzalig: a Welgelukzalig is
die naar den boozen rand zijn 2 gang niet
rib t.» Zie verder Gelukzalig. —gemaakt, (-er, -st,) by. schoon var. gelaat
,en gestalte : Zij is welgemaakt van lejf en
leden. —gemaaktheid, yr. -gesuamierd, (-er, -st,) by. van goede manieren ,
Avelopgevoed: Een welgentanierd jonyman.
-gemanierdheid yr. -gemeend,
bv. hetgene uit eene goede meening voortspruit: Een welgemeende rand. -gemoed,
-st,) bv. en bw. wel te moede, gelaten,
tevrcden : Zij bleef welgentoed onder het
zwaarste leed. — . gemoedheid, yr.
—gem_utst, by. gemeenz. in eene goede
bun : Is oom Jan van daag welgemutst?
staat de muts hem goed? —geschapen
b y . zonder gebreken ter wereld gekomen :
Mevr. B. is gisteren van eene welyeschapen dochter bevallett. —gesteld,(-er,
-st,) by. van tocreikende middelen yoorzien ,
gegoed : Ben welyestelde boer. wel
opgesteld : Een welgestelde brief. —gesteldheid 9 yr. —getongd by. welgebekt. —getroffen , zic Welgelijkend„ —gevallen, o. w. met H., On
eene hooge mate gevallen , doch bijkans
cnkel in de onbep. wijze , als : Zich lets
laten welgevallen , er genoegen in nemen
o. (des -s,) welof er genoegen in vinden.
behagen : Handel naar welgevallen d.

Welk
zoo als ge verkiest. Een welgevallen (genoegen) in lets vinden. —gevallig (-er,
-st,) by. en bw. in eene hooge mate aangenaam. —gevalligheid, yr. - gevoed, by. behoorlijk gevoed—gevormd,
(-er. -st,) by. welgemaakt. —gevormdheid , yr. —gezeten, (-er, -st,) •bv. die
zich in goede uiterlijke omstandigheden
bevindt Een welyezeten man. —gezetenheid yr. gegoedheid. —gezind,
( -er, -st,) b y . die eene goede gezindheid
omtrent iemand aan den dag legt Alle
welgezinden bleven te huis. —gezindheld, yr.
Welgrond, m..grond , die wellen bevat.
Welhaast bw. weidra , haast , spoedig :
komt welhaast. hebbend, zie
Welgesteld. net woord is niet aan te
raden het klinkt al te Hoogduitsch , wohlhabend.
Welig , (-er, -at,) by. en bw. tierig : W eliye
planten. Welig groeijen; fig. Welig vleesch,
dat buiten eene monde uitgroeit. --Reid
yr.
Welk , vra. voornaamw. dat bepaaldelijk
vraagt naar een' of meer personen , bijvoegelijk is en steeds van een zelfstandig naarnw.
gevolgd wordt , tenzij dit als reeds geuoemd
wordt nitgelaten : Welke man ? Welke
vrouw? Welk kind ? Welke manner, vrou.
even en kinderen? Welke hoed? Welke das?
Welk vest ? Wie heeft dat bock gesehreyen P Siijn broeder. Welke ? De oudste.
Het wordt dus verbogen :

M.
1. Welke?
Welk ?
2. Welken?
Welks?
3. Welken ?
4 .Welken ?

Enke! v.
Vr.
Welke ?
Welker ?
Welker ?
Welke?
Welke ?

0.
Welk ?
Welken ?
Welks ?
Welken ?
Welk ?
Welk?

Mcerv.
1I.
1. Welke?
2. Welker ?
3. Welken?
4. Welke?

Yr.
Welke ?
Welker?
Welker?
Welke?
Welke ?

0.
Welke?
Welker ?
Welken ?
Welke?

Welken in den 2. nv. kan enkel voor een
zelfst. nw. staan : Welken mans kind ? Welker in den 3. nv. van het vrouw. zal niet ligt
voorkomen. Van een geyolgd welk
onverbogen: Welk een man ? welk eene
vrouwv e.1 *-, betrekk. voornaamw. hetwelk
dus wordt verbogen :
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Elnkelv.

1. Welke.

Vr.
Welke.

2. Welks.
3. Welken.
4. Welken.

Welker.
Welke.
Welke.

0.
Hetwelk.
Welk.
Welks.
Hetwelk.
Hetwelk.
Welk.

Meerv.
1.
2.
3.
4.

Welke.
Welker.
Welken.
Welke.

Vr.
Welke,
Welker.
Welke.
Welke.

0.
Welke.
Welker.
Welken
Welke.

Welkin het onz. word( enkel gebezigd , wanneer het zelfst. naamw. er bij staat : Welk
boek ik niet ken. De 2. nv. wordt enkel van
zaken , bet ov erige van personen en zaken ,
gebruikt. lie hoedanig : Welk uw
roornemen ook zij. —erhande zie

Welkerlet
Welkerig, (-er, -st,) b y. welkig. -held,
yr.
Welkerlei, onverb. by. van boedanigen
aard.

Welkerwijze, bw. op hoedanige wijze.
Welkig (-er, -st,) by. verwelkend , verwelkt.

Welkom, (-er, -st,) b y. en hw. aangenaam,
gaarne gezien hij het komen of schieden :
Ilij is overal welkom. Zak een gesehenk is
altz:jd welkom. E'en welkome Bast. Eene
welkonze tijding. inzonderh. als nitroep
or begroeting bij de verschijning van emu'
persoon of zaak : Welkorn bier, Vriend
—groet, m. groet ter verwelkoming.
st vr. verwelkoming: Ik ga er keen. one
maaltijd
zi,;ne welkomst bij te wonen.
of onthaal ter verwelkoming. —stgroet
m. welkom groet.
*Welle, yr. (nice. -n.) in sommige plaatsen , kant eener bevaarbare rivier, wear de
schepen liggen te laden en te lossen : Is er
lange turf aan de welle ? van bier: 'Weibaliti,m. men zware balk aan den waterkant,
waartegen de schepen liggen. —len, h. w.
even opkoken : Melk wellen. —letje, o.
(des -s, vim -s,) verkleinw. van wel ; inzonderh. in : Een welletje laden opkoken , d. i.

"Wellevend, (-er, -st,) by. en bw. overeenkomstig de regelen ecner beleefde welvoegelijkheid : Een wellevend man, gedrag Zich
wellevend gedragen. —levendiaeid,
vr. —ligt, bw. misschien : Welligt komt
hij nog. —ling, yr. opwelling ; ligte
koking.
Welluidend, (-er,-st,) by. en bw. wat wel
luidt of klinkt , aangenaam voor het gehoor :

Een welluidend gezang. Welluidende toonen. Deze muziek klinkt welluidend. -inidendheid, yr. het welluidend zijn : Op
de welluidendheid wordt door reel schrijvers te weinig gelet. —luidendheidshalve , bw. ter bevordering der welluidendheid. —lust , in. het gevoel van den
hoogsten graad van lust of genot, welke zeer
onschuldig en geoorloofd kan zijn, loch enkel
bij dichters: Dag op dag sn,aakt hij den
edelsten wellust der weldadigheid.
zinnelijk genoegen Zijrt omgang was mijra
wellust..-, inzonderh de hoogste graad van
zinnelijk genoegen , hoofdzakelijk van dat,
hetwelk uit de vleeschelijke vermenging
bestaat ; en in een' meer heperkten zin , de
onzedelijke en ongeoorloofde vleeschelijke
vermenging , on de hiermede verbondene
uitspattingen , gelijk ook de teugellooze
neiging tot dit genot en de daarmede verbondene uitspattingen: Zich ace den welletst
overgeven. Zich in wellust baden.
teling , m. (des -s, mrv. -en,) die zich aan
den wellust overgeeft. —Lustig, (-er, -st.)
b y. en bw. wellust verschaffende : Eon we llustig leven.*-, aan den wel lust overgegeven:
Een wellustig jongeling. —lustigheid,
yr. —lustiglijk, bw. —meenend,
(-er, -st,) by. en bw. die het wel meent.
—meenendheid, yr. —nemen, o.
(des -s,) gunstige opvatting : Met uw welnernen , met uw verlof of goedkeuring. -opgeschikt , by. rijkelijk opgeschikt. -opgevoed, (-er, -st, ) by. (he cone goede
opvoeding genoten heeft.
Welp, o. (des -s, mrv. -en,) jong van cm'
lecuw, ook wel van men' beer, hood , enz.
Eene leeztwin met hare welpen, —je, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van welp.
Welriekend , (-er, -st,) b. w. dat een'
liefelijken geur verspreidt , geurig : Welrie kende kruiden. —riekendheid yr.
0. (des -s, mrv. -s,) jets, hetwelk
een weinig opgekookt is.
"ifirelsmakend, (-or, -st,) 1w. van eon'
goeden smaak,smakel - spreekkunst,
yr. welsprekendheidsleer, rhetorica. -spreken, o. welsprekendheid. —sprehend,
(-er, -st.) b y. en bw. in staat om wel te spreken , die de bekwaamheid van den redenaar
bezit : DEMOSTHENES was zeer welsprekend.
-sprekendheid,vr.de bekwaamheid van
den redenaar. —sprekendheidsleer,
yr. kunst om wel to spreken. —sprekenskunst, y r. welspreekkun st. —staan,
onreg. 0. w. met H., bevallig staan : Dat kleed
zal u welstaart.*-, o. (des -s,) welvoegelijkheid. —staanshalve bw. om de welvoegelijkheid te bewaren : Welstaanshalve ,
verliet hij de kamer. —stand , m. goede
gesteldheid van jets , welvaart : De welstand
gezondheid : Ik kom naar
der provincie.
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uw' welstand vernerntn. *-,

*Welter, m. (des -s, um? -s,) in sommige
streken , stuk , rol , kluit Een' welter
boter op de markt koopen. —tje , o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van welter.
Welvaa,rt, yr. geluk , heil , voorspoed :
De welvaart des lands bevorderen. —varen ongel. o. w. met IL, gezond wezen :
Vaart uwe moeder nog wel? o. (des -s,)
welvaart ; gezondheid. —varend, (-er,
-st,) b y . gezond. —varendheid

yr.
Welven , b. w. van een boogvormig dak
voorzien Een' kelder welven ; fig. naar
boven en beneden eene boogvormigc gedaante
geven Een gewelfd voorhoofd.
-Welverbonden,bv.behoorlijk verbonden.
—vereenigd, by. behoorlijk vereenigd.
—verschanst, b y . behoorlijk verschanst.
—versierd by. rijkelijk versierd.
—versneden, by. enkel in : Eene
welversneden pen , pen die goed versnedeu
is; fig. bekwaamheid van een' schrijver : Met
zijne welversneden pen. --verstaande,
bw. wel te verstaan Wel verstaande dat hij
kome , mits hij korne. —versterkt by.
behoorlijk versterkt.
Welving yr. (wr y . -en,) bet welven ;
gewelf.
Welvoegelijk , (-er, -st,) by. en bw. betamelijk, gepast : Eene welvoegelijke kleeding. Een welvoegelijk gedrag. —voegelijkheid, yr. —voegend (-er,
-st,) b y . en bw. welvoegelijk. —voegendheid, y r. —voegzaairn, (-zamer,
b y . en bw. welvoegelijk. —voegzaamheld, y r. —voorzien, by. behoorlijk
of rijkelijk voorzien Eene welvoorziene
tafel
Welwater , o. bronwater.
Welwezen, o. welstand. —wijs , by.
genoegzaam wijs. —willend (-er, -st,)
b y , en bw. goedgunstig ; Yriendelijk.
lendheid, vr.—zalig, zie Welge-

lukzalig.
Welzand o. zand , dat in eene golvende
beweging is, drijfzand.

Welzijn, o. welstand.
Wein, y r. (mrv. -men,) ankertand.
Wemel , m. (des -s,) het wemelen. —en,
o. w. met H., van mile menigte kleine
dingen, welke door elkander kruipen, koopen,
vliegen of zwemmen , zich bewegen Zie die
mieren eens wernelen.
vol wemclende
voorwerpen zijn : Het wemelt er van mieren,
visschen , menschen. —jug , yr.
Wen, voegw. wanneer.
Wen, yr. (men. -nen,) zeker uitwas , soort
van wrat : 1k liet die wen af Linden.
Wendelboom, tn. windelboom. - stok
rn. wandelstok. --trap, yr. wenteltrap.

Wens
-Wenden , b. vv. draaijen , keeren rigten
bend het roer near stuurboord, Het hoot
wenden, d. het omkeeren ; fig. lets
keeren en wenden , het van alle kanten
bezien, Hoe ik het ook keer of wend , het
blijft het zelf de. Het over een' anderen
boeg wenden , eene andere manier volgen. -,
in sommige streken zoodanig spitten , dat de
onderste aarde boven komt Een' akker
wenden. zoodanig keeren , dat de binnenzijde der bovenstof buiten komt : Is die jas
al gewend ? Doch keeren is in dit geval
algemeener. *-(zich), w. w. in Zich tot
iemand wenden, a.) hem aanspreken ; b.)
zich bij hem veryoegen, c.) zich tot hem
keeren om hem te helpen ; fig. Hij weet
zich niet te keeren of te wenden , hij is in de
grootste verlegenheid. o, w. met H., van
een' schip , over een' anderen boeg vallen ;
van andere dingen , zwenken. —er m.
(des -s, mrv. -s,) die wendt. —ing, yr.
(mrv. -en,) het wenden ; fig. draai, rigting :
Toen de zaak die wending nam. Welke
jraaije wendingen vindt men in die ode !
—ster, yr. (mrv...s.)
Wenk m. (des -s, mrv. -en,) bewcging of
teeken , waarmede iemand zonder woorden
aan anderen zijn' wil te kennen geeft: remand
een' weak geuen ; fig. remand op zijne wenken (met de grootste bereidwilligheid)
dienen. Van iernands weaken (geheel)
afhangen. geheime aanduiding van
het eene of andere : Let op zijne wenken.
—braauw, y r. (mrv. -en,) de haren
boven het oog van een' mensch : Zijne
wenkbraauwen fronsen. —braauwboog, m. —braauwtje, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van wenkbraauw.
—en , o. w. met H., door een teeken in
plaats van woorden zijne gedachten te kennen
geven : remand wenken. *-, door een' wenk
te verstaan geven : Zij wenkte haat., zoon ,
dat hij zwijgen You. —ing, y r. —je, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van wenk.
Wennen, b. w. doen wonen , doen blijven :
Ge zult die kat niet ligt wennen.*--; o. w.
met Z., gewoon worden : Ik kan bier niet
t. ti e , 0.
weennnnoe
w
(des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van wen.
Illir ennis, y r. wendt, wensel , aanwensel.
7fiVenseh, m. (van den -, mrv. -en,) de uiting van een' verlangen bij het bewustzijn der
onzekerheid, of men bet begeerde voorwerp
wel erlangen kan : remands wenschen
vervullen. Vrome wensehen , zijn goedgemeende , doch welker Yervulling onrnogelijk
of ten minste onwaarschijnlijk is. 1Vaar
wensch zoo als men wenscht.
hetgene
men wenscht : Gij hebt
wensch.
--brief, in. brief van gelukwensching.
(-cr. -st,) by gclijk men het zou
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wenschen ; begeerlijk Hen wenschelijk
schouwing, yr. —besehrliver,, in.
yohl, bw. naar wensch. —elijklieid ,
--beschrilving, yr. —bol, in. weyr.—en, b. en o. w. met H., verlangen naar
reldkloot. —burger, m. die alle menschen
iets bebben en uiten : Ik wenschte tien jaar
als iijne medeburgers liefheeft. —burionyer te zijn. lk wensch niets vuriger, dan
gerschap, o. de denkwijze van ecn'
Naar te bezitten. Zij heeft alles , wat zij
wereld burger. —deel , o. een der vier of
wenschen kan. _remand naar (voor) den
vijf groote deelen der wereld , b. v. Aziii.
drornmel wenschen. toebidden Ik
—gebouw , o. heck]. —groote, ni
wensch a goeden morgen , goeden avond,
een groote in eene uitgestrekte monarchic.
goede leis , enz. waarbij ik wensch echter
—grootte, yr. grootte der wereld. —je,
meestal ui tgela ten worden .lernand geluk met
o. (des -s, wry. -s,) verkleinw, van wereld.
iets wenschen. —end , b y . in de Grieksche
—kaart , yr. kaart , welke de opperSpraakk. : De wense kende wijze , wijze of
vlakte der gebeele aarde voorstelt.
modus , welke een' wensch uitdrukt , optati—kennis , yr. kennis van de gesteldheid
vus. —er, m .(des-s, mrv. -s.) - hoed,
des heelals ; kennis van de mensebelijke
m. in de sprookjes, hoedje , door welks bewesamenleving. --kloot, m. onze aarbol of
ging een' wensch , dien men uit, aanstonds
soortgelijk hemelligehaarn ; afbeelding van
bevredigd wordt. —ing yr.
een' wereldbol, en wel van can' zoodanigen als
Wensel ,o. (des -s, mrv.-s,) aanwensel.
men een' keizer bij zijne krooning in de hand,
Wenst, yr. wensel.
geeft , rijksappel. —koning, m. wereldWentelbroodje, o. zeker bakwerk.
beheerscher. —kunde y r. wereldkennis.
—kundig , (-er, -st 4) bv, bekend met de
—en, b. w. gestadig wenden en keeren ,
door gestadig wenden van zijne plaats breftgwereld ; dour de wereld bekend , ruchtbaar:
Een voorval wereldkundig waken. -lijk,
en : Wentel den balk van de stoep. *-(zich),
w. w. zich al liggende ow en orn wenden
by. tegendeel van kerkelijk : Len wereldlijk
De paarden wentelden zieh in het eras. 'K.,
priester,, die niet tot eene geestelijke orde
De hemelligchamen
zich omdraaijen
behoort. De wereldlijke regter, in tegenwentelen zich orn hunne assen. o.
stell. van den goddelijken of van God zelven.
w. met Z., vvaftneer de plaatsverandering ,
—ling, m. en yr. die de wereld liefbeeft.
en met H., wanneer de voortduring bedoeld
—meter, m. werktuig der ouden ter
wordt , zich wentelende bewege : De aarde
meting der aarde en des hemels. —minwentelt om de zon. —ing yr. (mrr. -en.)
naar, m. wereldling. —rond, o. onze
--spit, yr. —stok, m. spit eener
aarde. -sett, by. tot de wereld behoorende
wereldsgezind ,
wenteltrap. m. steenen rol.
Wereldsche goederen.
—teefje o. gebakje , dat gestadig wordt
aardsgezind : Eene wereldsche vrouw.
omgewenteld, —trap , yr. trap , die om
, by. aardsgezind : Len weeene spit loopt; zekere Koren. —trapvorreldsgezind mensch , een wereldling.
'nig , by.
—sgezindheid , yr. —s-tad , yr.
*Wepeldorenknop m. zeker sponsgroote stad , die als ware het eene wereld
achtig uitwas van de wilde roos.
op zieh zelve uitmaakt : De wereldstad
ild, yr. (mrv. -en,) heelal : God schlep
Werg
Londen. —stelsel , o. zonnestelsel.
de wereld en alles wat daarin is. Ter
-streek, y r. streek der wereld. —tenwereld komen , gcboren worden ; fig. Naar
toonstelling, y r. tentoonsteling van
de andere wereld verhuizen , sterven.
kunstvoorbrengselen , enz, der geheele
lemand naar de andere wereldzenden , hem
wereld. —wijze , m. iemand , die in wedooden. *-, aardbol: Treelheid van werelreldsche zaken wijs en bedreven is.
den . , een gedeelte onzer aarde : De liVeren , b. w. teg,enhouden , afhouden : Het
nieuwe wereld. *-, de bewoners der aarde
kost moeite , om de musschenvan de erwtedemensehen , en de menseheliike samenlebedden te weren. Den vijand uit de stad
ving : Wat zal er de wereld van zeggen ?
weren. *- (zich) , w. w. gemeenz. zich rep
De wijde wereld intreden. De yekerde
pen , ijverig werken : De knaap heeft zich
wereld. De groote wereld. De wereld verlayoed geweerd,*-, zich verweren : De ruiterij
ten , a.) in een klooster gaan ; b.) sterven ;
weerde zich dapper.
De beschaafde wereld. Al de wereld, Werf, y r. (mrv. -en ,) maal , keer,, reis,
iedereen.
doch alleen in sainenstell. gebruikelijk , b. v.
goederen en genoegens der
wereld : De wereld liefhebben. De wereld
driewerf , schoon niet, zoo als maal , met
verlaten, afsterven.
alle telwoorden in gebruik.
verkeeringstoon onzer
de menschen : Zijne wereld verstaan.
Werf, yr. (rnrv. -ven ,) verbevene plaats,
wereldsche begeerlijkheden. —beheerwaarop een finis wordt gebouwd en
seller, m. in den den verb. stip God ;
die bet gebouw omringt: Hij stond
op zijne seheepstimmerwerf :
heerseher , die een zeer groot gedeelte zijne
magt heeft. —beschouwer,, m. —beBen schip van de werf (van stapel)
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nit te voeren of voort te brengen : Die niet
laten loopen. —ga,st m. scheepstimmerwerkt , zal niet eten. Bij werkt aan eene
mansgezel.
verhancleling. De man werkt thans bij een'
"Werfgeld, o. handgeld. huis, o. huis,
nieuwen baas. De man werkt in goud,
waar een werfoflicier woont. —officier,
de verwachte uitwerking hebben : Bet
m. officier,, die met eenige manschappen is
geneesmiddel werkt niet. Op het verstand
uitgezonden , om personen voor de krijgsdienst
en het hart zijner hoorders werken.Het vuur
Ban te werven. —schuit yr. schnit van
werkt op de oogen.*- + van vochten , gisten:
de werf oldie tot de werf behoort. —ster
Bet bier werkt niet sneer. van deep,
vr. (mrr. -s,) vrouw , enz. die went , zie
rijzen ; van bout , trekken; van plantgewasWerven. — y olk , 0. werfgasten.
sen , kiemen , knoppen , uitloopen. Zie ook
Wering, vr. (mrv. -en,) het weren ; hetgene
Wrocht en Gewrocht.
weert , doch enkel in samenstell. b. v. borstWerken , onverb. by. van werk.
wering.
Werk, o. (des -s,) grove ineengewarde vete- liVerkend , by. uitwerkend, veroorzakend;
De werkende oorzaak , die eene verandering
len die nit vlas of hennep worden gehekeld ;
bewerkt. De werkende genade. —er m.
Een gat of lek met werk toestoppen.
(des -s, mrv. -s,) werkman ; in de spraakk.,
liTerk 9 o. (des -s, mrv. ..en,) gewrocht,
onderwerp , eerste naamval. —ezel m.
voorthrengsel : lngelegd week. Besteld
fig. zeer werkzaam mensch. —gust, m.
week. De werken van God. inzonderh.
workman ; iemand , die ruw week verrigt.
gebouw ; dijk , wal , verschansing , zie nok
—gereedschap , o. werktuigen, zie
Vestingwerk. *-, kunstig samenstel :
Gereedschap.
(-er, - st,)
filet werk van of in een horlogte. *-, wijze,
by. te veel van goede werken verwachtende.
waarop iets gemaakt is: Er is niet veel werk
—heilige m. en y r. die al te veel van
aan deze doos.*-, geschrift, enz. geestvoortgoede werken verwacht. —huis o. huis,
brengsel : De werken van DICKENS, van
waar men werkt: Die vrouw heeft twee
HOYDN,van CULLOT. 4-, cellen der bijen; daad,
nieuwe werkhuizert gekregen. fabriek ;
bedrijf: Dat is uu, werk. arbeid , moeite :
laboi atorium ; inzonderb. huis, waarin
Zich aan hetwerk gewennen. Aan het werk
boosdoeners gedwongen werk verrigten,
gaan , tijen. Zich aan 't werk begeven. De
rasphuis, verbeterhuis. —ing, yr. (mrv.
handen aan '1 werk slaan. lernand aan
-en.) —je o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
werk zetten. iemand werk geven. 1-k heb er
van week. —jongen , m. —kleed,
een huis-vol werks aan, het kost mij veel
o. —knecht m. —kracht , y r. wermoeite. lets werk stellen , aanwenden.
kende kracht. m. kring, waarin
Bij de werken zijn, gereed zijn; fig. Veel
iemand werkzaam is. —lieden m. men.
werk van maken veel met .. . opvan werkman -loon, m. en o,
hebben. Zij waken weinig week van lezen ,
m. M717. werklieden. —meester,
zij lezen weinig. Te werk gaan, handelen
m. kunstenaar; fig. ontwerper en voltooijer
Sprw. Bet werk loon' den meester, zie
van iets. —rrneid, y r. meid, die het huisLoonen. Het einde kroont het werk, zie
work verrigt, tegenstell. van keukenmeid,
Finde. Er is week aan den winkel , het
kindermeid, linnenmeid, enz. —melsje,
is druk. scheepswoord , ton wwerk, enz. :
o. —middel , o. —mier,, vr. —pak ,
Zwaar week. —achtig , (-er, -st,) bv.
0. — pet, m, --plaats, yr. --hoof,
werkzaam , arbeidzaam. --ba g s, m. °pileyr. —speld, yr. werktuig der speldewerkner over werklieden. —bees*, o. elk dier,,
sters. —stellig, by. enkel in: Werkstellig
betwelk trekt, draagt , enz. —Iij , y r. bij,
"'taken, bewerkstelligen , in het werk stell en .
welke de cellen maakt, den honig inzamelt,
, vr' ---stet, y r. (mrv.
enz. —dadig 9 (-er, -st,) by. beoefenend ,
-s,) die werkt; inzonderh. modewerkster.
practisch : De werkdadige rneetkunde.
—stoel , m. —stuk , o. stuk, dat met
b y . en bw. werkelijk ; werkzaam. —dadigbijzondere moeite en bekwaamheid vervaarheid , yr. —dug, (lag, waarop men
digd is. — tafel, yr. —tijd, m. --twig,
werken mag, tegenstell. van zon= en feestdag.
o. gereedschap, waarmede iemand werkt;
—elijk , (-er, •st,) by. wezenlijk , tegen
fig. zaak of persoon, die tot verrigting van
woordig: De werkelijke regdrinq *-, veel
iets dient : Bet oor is het werktuig des
werk gevende : Ben zeer werkekke post.
gehoors, —tnigelijk (-er, -st,) by.
Pat ambt viel hem te werkelijk.*-, werkwaarbij werktuigen worden gebruikt: Weekzaam.*-, bw. wezenlijk, in der daad: Is hij
tuigelijke kunsten , hetgene met even zoo
werkelijk aangesteld? —elijkheid yr.
weinig overleg wordt verrigt, als er bij een
moeijelijkheid , moeite ; wezenlijkheid, —ewerktuig plaats heeft : Eene werktuigelijke
loos, (-zer, -st,) b y . en bw. zonder werk,
beweging met de hand. bw. als een werkledig. —eloosheid , y r. —en , h. w. te
tuig, sehier onwillekeurig. —tuigelijkweeg brengen : Dat bevel heeft veel goeds
held , yr. —tuigkunde y r. kennis
yetverkt, f -, w. met
bezig zijn am iets
145
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weer , o. geweer , dat op den vijand wordt
van het samenstel en de werkkrachten der
geworpen , b. v, werpspiesen. —lug , yr.
erktuigen, median:ea. stuigkundige
—lasts, y r. viserpspies. —lood , o, diepm. (des -n, mrv. -ti,) die de werktuiglood, zie Loud. —net, o. een kegelvormig
kunde verstaat. —tnigmaker, rn.
net , dat aan het wijde einde met looden
—mar, o. — verbond , o. verbond, betkogels voorzien is , zoo dat het, op de opperelk God met den eersten mensch zoo hebben
vlakte des waters geworpen of nitgebreid
aangegaan. - y olk, o. werklieden.-vrouw,
snel zinkt en alle visschen , welke op dat
vr. yeauw , die uit werken gaat. —wijze ,
oogenblik er ender zijri , insluit. —pielt , yr.
yr. mil* van vs erken. m. winkel
werpspies. , m. pill , die op den vijof plaats,Naar iemand wer p t. --woord,
and geworpen of door een werktnig voorto. yen der rededeelen , woord tretwelk ,Yeelal
gedreven wordt. —schicht m. werppiji.
een N erken of verrigten te kennen geeft.
—schijf, yr eene kleine metalen schijf,
—zaain , (-zamer, -st,) b y . geneigd tot
welke tot nitspanning naar een doel wordt
waken Een werkzaarn man. *-, met wergeworpen ; inzonderh. zulk eene sehijf bij do
ken onledig: Ilij is steeds werkzaam.
oxide Griekon en Romeinen , welke een gat iii
hij de voorstanders van zoogenoemde bevinhet midden had, om hoog geworpen en baj het
ding , daarrnede begunstigd : Die- zondaar
nederyaflen zoodanig opgevangen werd , dat
begint werkzaam te worden, bw. vlijtig
men de band door bet gat stak , discus.
en ijverig. —zaamheid , yr. (nary.
—sell, o. (des -s, trim -s, -en.) hetgene
-heden,) lust NoOrden arbeid : Men staat vermen werpt, doeh bijna enkel in de samenstelwonderd over zijne werkzaamIteid.
linger) : Opwerpsel , tusschenwerpsel , witbezigheid, loch enkel in bet meerv.: Waarin
werpsel , enz. —speer yr. erpspies.
bestaan nice werkzaarnheden?
—spel o. dobbelspel. -spies, -spiels,
Werp , m. (des -s, nary. -en,) worp ; werpte.
yr. spies , die op den vijand wordt gevvorpen
—tanker , 0. in de scheepv., eerie soort
en aan welke sums eerie koord is bevestigd ,
van anker,, betwelk dient , om een schip in
om haar daarmede weir terug te trekken.
eerie rivier of haven voorwaarts te brengen.
-tot, m.
—te yr. van eel" weelsel ,
Het wordt namelijk met eene boot een aanwerpto1 4 dicta men werpt. --twig,
merkelijk,eind voor het schip uitgehracht en
geweer.
iiitgeworpen; daarna windt -men den kabel op,
aan vielken het heves! igd is,waardaor het schip Wervel rn. (des -s, mrv. -s, -en,) een larip;werpig schijfje , dat zich om eeie spijker of
allengs bet wilier nadert...dran.d..rn.werpte,
spit brvveegt en ter smiting client , in sommige
, irislagdrdad. — cling, an. (des -s, mrv, -en,)
sireken krap genoemd : Doe den wervel op
geworpen Jong. —en, ongel. b,w. (ik wierp ,
het deurtje. Sprw. Den wervel draaijen, alles
geworpen,) met eene zwaai en zekere hevigbesturen. wervelbeen. —ader , v r.
heid de lucid. voartdriiven ; inzonderh.
—been , o. een been der ruggegraat.
v‘ atiiieer milks met de hand geschiedt :
—draaijer , tn. fig. in : De wervelmeenen in het water, op iemand
draaijer van het leek , de raddraaijer,, de
tees-pen Ielnand wet steenen werpen.
spit waarop alles draait. —en, b w. met do,
lemand iets naar -het hoofd werpen. 7er
weryel siniten. --borer zekere [wren,
aarde -trerpen. (Jeer boord werpen. iemand
welke tot de zoogenoenade tollen behoort.
toorde voeten werpen. Bet lot werpen.
—hout o. de amandelbladige wilg en hot
Ientand een cog uit of (fen gat in het hoofd
bout daarna,. pool , rn. draaikolk.
werpen Bowmen in eene stad werpen.
--svind,rn.dwarrelm ind.warrelwind,zieti,
Bet tinker werren, lets oniver werpen.
bv. aan draaijingen in bet hoofd anderheyig,
Troepen in eene vesting werpen d. snel
zielote, yr. duizeligheid.
duizelig.
daarm brerigen. Ientand in de gevangenis
werpen zet ten. Drn) mantel van of 0 tit Werven, angel. b. w. (ik wierf,teNorvee,)
door moeite en inspanning verkrijgen , dock
lijf werpen. Zijne oogen op iemand
enkel in:Krijgsvolk of Soldaten werven.IV ieuwerpen. Sprw. Als men een' hond wil
we troepenwerven.*-, bewegen orn deel aan jets
werpen , vindt men ligt een' steen , zie
te nernen: Ik heb nog eenige nieuwe leden
Steen; fig. Iemands gevoelens omver
geworven. 0. w. met H., zich met het
werpen , wederleggen. *-, van dieren, ter
vverven van krijgsvolk , deeinemers, leden ,
wereld brengen : Jon yen werpen. met
enz., onledig houden Er wordt sterk gewordobbeisteenen : Twaalf oogen werpen.
yen. —er , m. (des -s, nary. -s.) —ling 9
*-(zich), w. w vrijwillig en mot heftigheid
y r. (mrv. -en.)
vallen : Zich voor iemands voeten werpen.
Zich in een' ,drom van vijandenwerpen,*-, WerWaarts bw. waarheen, naar welke
plaats, zoo wel betrekkelijk als vragend :
o. w. met H., als: Met steenen om zich
Werwaarts is hid verhuisd ? Ik weet niet ,
werpen. Met scheldwoorden om zich
werwaarts hij verhuisd is. *-, naar welke
werpen , scheldwoorden uiton. —er, m.
(des-s, mrv.-s.) —garen,o. inslag.—geplaats oak : Werwaarts i k nsijne oven
Vk
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wenelde ertral sag ik water, enkel
water.
Wesp , y r. (mrv, -en,) zeker insect met cen'
scherpen angel , dat veel overeenkomst met
de hij heeft : De wespen hebben hem vreeselijk gestoken. —enangel, m. —enei ,
0. —enest , o. —enhonig, m.
West , bv, ter aanduiding van die streek ,

welke tnsschen het zuiden en noorden tegenover het oosten gelegen is : De wind is west,
waait nit het westen : West ten noorden,
bet pant van den horizont, dat zich 11 1 4graad
van het westen naar bet noorden bevindt.
West ten zuiden , het punt dat 11 1 /4 grand
van het westen war het zuiden ligt. *-, bw.
naar bet wester) : West aanieggen. Het ligt
vlak west ran ons. *-,o.(van het -,) westkant,
westzijde, westelijke gedeelte van een land ;
bet westelijke gedeelte der wereld.*-, y r.Westindie : Hij gaat near de west. *-, westkust :
Wij voeren orn de west. - einde,o.vvestelijk
(-er, -st,) bv. naar bet westen
gelegen of van daar komende: De westelijke
sleeken. De wind wordt westelifier.*-, bw.
aan de westzijde van ons, naar het westen.
elijkheid vr. —en, o. (des -s,) de
hemelstreek , waar de zon te zes nue ondergaat; westelijk gelegen landen der garde.
—er, by. dat enkel in sarnenstellingen
wordt gehezigd , in het westen gelegen of
van daar kornend. —erhoek , m. westelijke hoek. —erkerk , yr. - ermarkt,
yr. —ersch, by. dat in bet westen is of
daartoe behoort : De westersche volken. be
westersche kerk. -ertoren,m.—ewind,

m. —hoek , m. -indie, o. -indisch,
b y . —indischvaarder, m. kapitein

fetg
wet en het evangelie. s-, overheid of overheden eener plaats: De wet veranderen.
*-, aangenomene gewoonte , mode. - bock,
o. verzameling der wetten in een boek.
—breekster, yr., —breker, m. die
eenc wet overtreedt. —breuk, y r. bet
overtreden eener wet.
Wete, zie Weet.
Weten, onreg. b. en o. w. met H., (ik wist
geweten ,) kennis van jets hebben, cone
duide:ijke met bewirstzijre gepaarde voorsidling van bet bestaan eons dings hebben :
fk wist den weg nietik weet alles reeds. Hij
wil aides weten, a.)hij verlangt alles temeter,
b.) hij Wendt voor alles te weten. Hij weet
gees' read, hij weet zich niet te helper.
lemand iets doer, of laten weten , het horn
berigten. lets van iemand weten , a.) het van
hem vernomen hebben, b.) iets• aangaande
hem weten. l?en huffs weten (te vindert).
Weet ge tnijn , hoed ook (te vinien)-? ;
gemeenz.. Weet b ij wat? (in den deftigen
stij1,) : Weet boor. Te weten namelijk.
Wel te weten, zoo men Mies wel overweegt.
*-, bewustheid , aandoening, gevoel , ongernak , enz. hebben : Hij drank veel doch
wist or niets van. Bet kind weet niets van
den dood zijner moeder. de noodige
geschiktheid tot iets hebben : Hij weet te
!level' en te nemen. Hij weet zich te verdedigen. Hij heeft zich weten te redden. Lie
ook Dank. *-, o. (des -s,) kennis : Naar
mija weten Bij mijn weten, Mijns wetens ,
voor zoo veel ik weet. Zonder mijn.weten ,
zonder dat ik het weet of wist. Tegen beter
weten terwij1 men beter weet. -s, bw. in :
Willens en wetens , met opzet. —schap
yr. (mrv. -pen) hetgene- men weet, ,_ kennis:
Mijne wetenschap reikt zoo- vrir niet.
weet, handigheid : Het is geene kunst, mane
eene wetenschap. eon voorwerp vair
kennis en navorsching: Zich op de wetenschappen toeleggen. —schappelijk,

of schip, dat op de 'Westindien vaart.
—kant, in. —kim , yr. —kust, yr.
—noordwest, by. en o. kompasstreek ,
welke 22 1 /2 grand van bet westen naar bet
noorden ligt. —noordwestelijk, by.
—vaarder m. Wcstindischvaarder.
(-er, -st.) by. en bw. volgens de wetenschap :
—waarts, bw. naar het westen. - zijde,
Wetenschappelijke kennis. lets wetenschapyr. —zuidwest, by. en o. kumpasstreek ,
pelijk behandelen. —.swaardig, (-er,
die 22 1 12 grand van bet westen naar het
-st,) by. waard dat men bet weet: Vele
zuiden ligt. —zurldwestelijk, by.
wetenswaardige =then.
liVeswege, bw. weshalve.
Wet, yr. (mrv. -ten,) voorsehrift van alge- Weter, rn. (des -s,) die weet, dock bijna
enkel in samenstell. b. v. betweter, veelmeene pligten , dat van hooker band voor
meter.
ieder vastgesteld is: Wear geene wet is ,
dear is geene overtreding. Eene wet wor- *Wetering, yr. (mrv. -en,) watering ,
aterloop.
den , zoo zeer in zwang kornen , alsof het bij
eene wet bevolen ware. Eene wet van jets Wetweefster,g yr. die wetten geeft.
—geleerde, m. die in de wetten
maken, icder daartoe verpligtcn. Sprw. IVood
bedreven is. —geleerdheid, y r. -gebreekt wet, de nood ontheft iemand van de
vend $ by. die of dat wetten geeft : Het
verpligting , die antlers op hem rust ; fig.
wetgevend ligchaam, verzameling van
Iernand de wet stellen , voorschrijven ,
personen, welke de wetten maken. -gever,
wilieketrrig over hem gehieden. bij godm. persoon, die wetten geeft ; lid van eon
geleerden , de Mozaische wet de vijf hoeken
wetgevend, ligchaam. •geving, yr. het
van MOzES, het wetboek van MozEs; de
gcveu van wetten ; wetgevende malt,
huishouding des oudert verbonds: Oder de
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m. zeker lid van den raad. IIIVezen onreg. cs. w. met Z., (ik ben , hij
—houderscbap, o. (des .s.)
wij zijn ; ik was , wij waren ; geweest,)
*Wetplank, yr. slijpplank.
zijn , zie Ziju. o. (des •s, men. -s,) bet
Wetschender,m, wet breker. --schenbestaan of het aanwezen In wezen zijn ,
. ding, yr. wetbreuk. —sehendster, yr.
bestaan. Is uw grootvader nog in wezen ?
Wetstaal, o. een road staal , waarop
leeft hij nog ? Dat gebouw is niet meer in
messen worden gewet,inzonderh. door stagers.
wezen. lets in wezen hetgene een
—steep , m. stern , Nvaarop men messen
ding maakt tot wat het is : In het wezen der
en andere gereedschappen wet ; fig. wat tot
zaak is er geen verschil. Den schijn voor
opscherping j van het verstand , era. dient:
het wezen houden- *-, het gelaat : Men zag
Twist is de wetsteen van '1 vernzift.
ann hoar wezeu , dat zij boos was een
Wetsteller, m. fig. die iemand de wet
bestaand ding , waarvan men niets dan het
stelt. —telijk, by. en bw. overeenkomstig
bestaan wil uitdrukken : God is het hoogste
de wet ; wettig. —telijkheid, yr.
wezen. Alle geschapene wezens. weet,
—telOos, (-zer, -st,) by . en bw. geene
aandoening , gevoel : .Hij had er geen wezen
ivetten hebbende of daaraan geen gehoor
van.*-, in samenstelling al datgene , wat tot
gevende. —teloosheid, yr. het wetteiets behoort, zie rostwezen , enz.
loos zijn.
—heid, yr. het zijn , wezenlijkheid.
Wetten, b. w. door been en weer strijken
—lijk , (-er, - st,) by. dat tot het wezen van
op een eenigszins hard en ruw ligchaam
iets behoort en het maakt tot hetgene het
is : De wezenlijke inhoud van een' brief.
se herren : Men heeft die messen slecht
gewef. In vele streken wordt daarvoor
tegenstelling van schijnbaar : Een wezenslijpen gezegd.
lijk voorregt. *-, vol leven en vlug van
(-er, by. en bw. overeenoogopslag : Wat is dat kind reeds wezenlijk.
komstig de wetten Zijn wettig aandeel
11*-, bw. inderdaad, werkelijk : Is het tvezenontvangen. Een ttettig huwelijk aangaan.
lijk zoo ? —lijkheid, vr. —loos,
Wettige vrouwen
kinderen. Wettig
( .zer, -ste.) by. zonder bestaan, ijdel : W ezengetrouwd. —en, b. w. wettig maken of
/ooze hersenschimmen. zonder leven en
verklaren.
held, yr. ..-ing, yr.
teekenen van gevoel : Welk een wezenloos
bw.
mensch ! —loosheid, vr. —strek
Wetting, yr. het wetten.
m. gelaatstrek.
fiettisch. by. volgens de wet van God.
o. (des -s, rare. =en,) Klein kind ;
—verbreekster,g yr., —verbremensch , doch enkel in samenstelling , b. v.
ker , —verkrachter, m. —verbooswicht. o. (des -s, mrv. -s,) verkrachtster, yr. wetbreker, yvetbreekkleinw. van wicht.
ster.
Wie, vrag. voornaamw. m. en yr., waarvan
Vireven, ongel. b. w. (ik weefde , geweven,)
wat het onzijdige is; het vraagt in 't algemeen
door het inschieten van een' draad in de
en onbepaald naar een' of meer personen en
schering voortbrengen : Linnen weven. -er,
wordt nooit bijvoegelijk (zie Welke)
m. (des -s, mrv. -s.) die weeft ; inzonderh.
gebruikt. De verbuiging is :
degene , die bet weven tot zijn dagelijksch
bedrijf heeft gekozen. —erij, vr. (mrv.
-en,) het weven ; het bedrijf of de kunst des
Meerv.
Enkel v.
wevers ; inrigting waar geweven wordt : Er
VR.
M.
YR.
M.
zijn verscheidene weverijen. —ersbe-

drijf, o. —ersberoep, o. —ersboom, m.—ersgetouw, o. —ersdoehter, yr. ersjongen o.
—ersklos m. —erslinecht, m.
—erslade, yr. —schietspoel, yr.
—ersspoel vr. —ersvrouw, yr.
—ersweduw, yr. —erszoon m.
Weving 5 yr. het weven.
Wezel, yr. (rnrv. -s,) een bekend slank
zoogdier van omtreeks 7 duim lengte,dat van
muizen , vogels , jonge kuikens , enz, leeft ,
in warme landen zijne kleur helinudt , die
boven zwartachtig en onder witaehtig is,
doch in koude landen volgens semmigen wit
wordt. —bont o. —tje o. (des -s. ram
verkleinw. van wezel. —vangst,
o.

1. Wie ? Wie ?

Wie ?

Wie ?

2. Wiens? (ontbreekt.) (ontbreekt.)(ontbreekt.)
Wie?
Wien?
3. Wien ? Wie ?
Wie
?
Wie
?
Wien
?
Wie
?
4.
Wie is daar? Wre onzer gaat er een Wiens
boek is dit ? Wien zal ik dat geweer schenken ? Met wie (welke lieden)gaan zij (ma?
Met wie trouwt hij ? * soms komt het in
eene soort van uitrocp voor en ontvangt al ter
versterking bij zich: Wie durft al niet merle.
spreken! Wie al niet clurft medespreken !
betrekk. voornaamw. Welke , doch enkel
van personen, ofschoon zelden in den 1. nil.
behalve na al. In dit geval wordt bet dus
verbogen :
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Wige
y
r.
Wick,
(mrv. -en,) vleugel , hetzij van

Wied
Meerv.

EnkeIv.
M.

VR.

M.

VR.

Wie ?
Wie ?
Vie ?
Wie ?
Wier ?
Wier ?
Wiens ?
Wier ?
Wie ?
Wien?
Wien ?
Wie ?
Wie ?
Wie ?
Wien ?
Wie ?
De man , wiens dood van ieder betreurd
wordt. De vrouw , wier man op reis gnat.
aanwijz.
Al wie komt , ieder die kornt.
en betrekkel. voornaarriw. hij die , zij die:
Wie met weinig tevreden leeft , is gelukkig.
Wien de Schoen past , trekke hem 'can !
Wiedbaas m. iemand , die wieders in
zijne dienst heeft en de akkers der landbouwers door hen laat wieden.,emaand ,
, b. w. *an
yr. zomermaand , Junij.
onkruid zniveren door het uit te trekkers :
Is het ivortelbed al gewied Sprw. Elk heeft
in zijn' eigen , tuin genoeg te wieden heeft
met zijne eigene zaken genoeg te stollen.
—er , m. (des -s, mrv. -s.)
Wiedewaal , zie Wielewaal,
Wiedijzer,, o. ijzer , waarmee wieders het
onkruid losmaken. —ing, y r. -loon,
m. en o. --zees , o. vviedijzer,
ster,
yr. (mrv. -s.) —yolk , o. wieders en wiedsters.
Wieg , yr. (mrv. -en,) een klein bed voor zeer
jaw kinderen , dat °Ivan de eene Haar de
andere ztjde zacht bewogen wordt , om bet
kind door doze sehommelende beweging in
slaap te maken , of op een' vasten voet staat
Leg het kind in de wieg. Nog in de wieg
liggen , nog een klein kind zijn. Van de wieg
of , van jongs ar ; fig. In de saes. (geboorte)
smoren zie Geboorte.liii is niet in de
wieg g esmoord , zegt men van iemand
die een' hoogen ouderdorn bereikt heeft;
fig. geboorteplaats ; zie ook RakerIna*. —band , m. band ; waarmede
eene wieg in beweging gebracht wordt.
—bed, o. bed in eene wieg. —deken
vr. eband, m, -ekleed, o. -elen ,
b. en o. w. met H., gestadig been en weer
bewegen —elied , o. —en . b. w. in eene
wieg been en weer bewegen : 1k liet mijne
linderen niet wieyen. door wieken in
zekeren toestand brengen: Wieg het kind in
slaap; fig.lesnand in slaapwiegen, hem met
schoone woorden paaijen en werkeloos
den.*-, 0. w. met H.„ zieh als eene wieg been
en weer bewegen : Het schip begon sneer en
meer te wiegen.*-, een' langen riem aehter
nit eene sloep been en weer bewegen om baar
voort te werken. —epoot, m. -er, m. (des
-s, tnrv. etouw, o. evoet,
m. —ezang m. —je, o. (des -s, mrv. -s.)
1.
2.
3.
4.

een' Vogel of van een' molen : Met zijne wieken Happen , klapwieken ; fig. Op zijne
eigene wieken drijren zieh zelf besturen.
lemands wieken korten of znoeijen . hem
kortwieken. Hid is in zijne wick , geslagen ,
zie Slaan. *-, pluksel op of in eerie wond.
—jeo.(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van wick.
Niel yr. (inrv. -erg ) een nonnesluijer.
Wiel ,o. (des -s, mrv, -en ,) rad; fig. Eene
spaak in het wiel steken, zie Spaalk.
remand in de widen ripen , hem tegenwerinzonderh. spinnewiel; spoelwiel.
ken.
—band, rn. radband. --boon , tn.
soort van wilg. —boor, yr. — draa,ijer,, m.
*Wielewaal , m. een zingvogel , (bij WEILAND ten onregte wedisu'aal,) anders
wiedewaal wedewanl. , yr. (mrv.
-en ,) draaikolk ; fig. twijfeling , onzekerheid.
—spar, yr. wielstok. —speck , yr.
—stok rri. stok , dien men in een wiel
steekt,om het omdraaijeti te beletten.-tje,o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van wiel. -tros,
m. tros door middel van een wiel gedraaid.
—wilg rn„ wielboom.
Wieme , yr. (nal% -n,) in Gelder!. en Overijssel , wine wimme pleats gars den zolder,
waar het p;erookte vleesch , enz. hangt : De
Wierne is goed voorzien.
o. (des -s, sum -en,) watergras.
—dijk , m. dijk van wier. —1toofd o.
top van bet wier.
*Wier, y r. in sommige streken, war: Het
garen is in de wier. --en, b. w. warren.
Wierig (-er -st ,) by. vlug , levendig: Ecn
wierig kind; fig. in sommige streken , frisch
en gezond: Moeder is nog wierig. —held,

yr.
Wierlirans m. krans van wier.
%Wierook m. de rook van een buiten-

landsch bars, dien men een hooger wezen zits
offer brengt; fig. remand wierook toezwaailiars . door welks
jen . hem bewierooken.
verbranding men den genoemden rook verkrijgt. —boom , een naaldhoutboorn
in Noord-Amerika, die een' zeer welriekenden
wierook oplevert. —damp m. —doom
yr. —drager , m. —en , b. w. bewierrooken. —er, m. —genr, m. –lug ,
y r. (mrv. -en,) –korrel , yr. –lueht 9
yr.– offer o. – vat ,o. –wolk 9 vr.Vies , verl. tijd van wassen.
Wiesch, verl. tijd van wasschen.
Wiewonter,, rn. Yijiwouter.
Wiewouwen , o. w. met IL, zieh heel*
en weer bewegen.
Virig, yr. (mrv. -gen.) keg , kiel.
kap, yr. –lkleed, o. –koord , yr. Wigeliellaam,m.(des -s. mrv, -s.) al wie uii
kussen, o. -laken, o. -meisje , o.
de vlugt der vogelen uit de ingewanden der'
–poot,m.–ster, yr, (mrv.-s.) –touw,
dieren, enz. enz.voorspellingen afleidt, waar-.
o.
yr.
zegger. -aarmter, vr.(mrv.-s0 ) waarzegs tee.'
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Wigg
, y r. (mrv. -en ,) het waarzeggen ;
Waarzeggerij. --en, w. met IL, voorspellingers doen of trachten te doen. —rOede
yr. roede , waaraan geheime kracht wordt „toegesehreven en waarvan zich wigchelaars
bedienen: —rok, m. rok eens wigchelaars.
—stok, m. wigchelroede.
NIVigge, yr. (airy. -n,) wig. —gebeen
0. een wigvormig beet,. —gelen , b. w. nog
bier en daar in gebruik , been en weer bewegen. 9"-, o. w. met H., waggelet, zich been en
Wear bewegen : De tajel wiy yelt. —getje,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van wig.
—hart , m. yr. (des -s, mrv. -en.) ongevoelig mensch.-staart, tn. zwaluwstaart
ter verbinding van twee stukken. -swijze ,
by. en bw. gelijk eene wig of keg.
11111rigt, o. (des -s, mrv. -en,) gewigt. ,
(-er, -st,) b y. en hw. gewigtig ; inzonderh.
het vereischte gewigt hebhende: Wigtige
dukaten. —igheid , yr. --je, o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van wigt ; inzonderh.
het 1 /1. 0 van een Nederl, load.
Wigvormig, b y. hetgeen den vorm van
eene wig of keg heeft.
Wljbaas, zie het juistere Wiedbaas.
Wijbisschop , m. een gewijde bisschop,
die zonder cigen bisd*rn .slechts als plaatsvervanger wen eigenlijken bisschop optreedt. —brood , o. het gewijde nachtmaalsbrood , hostie.
Wijd, (-er, -st.) b y. en bw. naar alle zijden
nitgestrekt, ruim: Een wijde mantel.
Wijde mouwen. De wijde wereld ingaan.
De deur wijd open zetten. Wijd gapen. *-,
ver, waarvoor echter ver hne Langer hoe meer
gebruikt wordt: Een wijde w eg. Wijd en
zijd, allerwegen , overal. Wijd en zijd
beroemd , alom vermaard ; fig. Wijd en
breed uitmeten , wijdloopig mededeelen.
—beroemd, by. zeer beroemd. —en,
h. W. wijd of wijder maken. (wijden,
zie Wijen.) —ers, hw. verder: Wijders
had hij u niets te zeggen. —held , Yr.
wijdte. (Wijding, zie Ifffijing.) - loopig, (-er, -st.) by. en bw, uitvoerig Een
tvijdloopige sehriffttrant, d. zondanige,
welke eenigszins langdradig is. Ids wijdloopig verhalen. -loopiglaeid , y r. -Iloopiglijk bw. —luftigheid, —luftiglijk zie de bijna
uitsluitend gebruikte Wijdloopig.enz.
wijdhcid , het wijd of
—te yr. (mrv.
ruirn zijr, Ik kan den rok om zijne
niet dragen. *-, het wijde van lets; ruimte
van een voorwerp : De wijdte van den mond
eens kanons meten.*-, afstand tusschen twee
Bingen: Zet de planten op eene be hoork) ke
qvijdte van elkan.der. --very an.a,ard ,
by. wijd en zijd vermaard.
NSVijen , zie het belere 'ffleden,
ViVitien.(wiiden,) b.w, piegtig tot lets heiligen:

Wt."
Men wijt (wijdt)kerken,kapellen,kerkhoven,
kaarsen , klokken , water , enz. enz. Iemand
tot priester wijden Eene maagd tot non
tvijden *-, door zalving , enz. inhuldigen :
Een' worst wijden; fig opdragen, toewijden ,
opotieren Hij wijdt zijne diensten , zijn
leren aan het vaderland.
Wijf, 0. (des -s, rare. -wen,) oorspronkehjk
baarmoeder ; van hier : menseh met eene
baarrnoeder en alzoo vrouwmensch ; echtgenoot , doch thans niet zeer edel noch
p;ebruikelijk: Goed ivies zijn, veel van
zijne vronw houden. *-, hejaarde vrouw,
doch altijd met zekere minachting: Laat
het wijf morgen we grom komen. Wat moet
dat wijf hebben ?; fig. Een oud wijf, iemand
die spreekt en bandelt als eene oude vrouw.
Er blee f Been oud wijf aan het spinnewiel ,
alias kwam op de been. Oud wijf , grootste

soort van stokvisch. —achtig, (-er, -st,)
bv. de vrouwen genegen : Len wt,fachtig
man. —achtigheid, yr. —je, a. (des
-s, mrv. -s.) verkleinw. van wijf, woord Yam
liefkozing jegens of van eene gade: Hoor eens,
Willie ,ik wit dezen midday met it near
A. ripen. Mijn wijfie zit reeds op mij te
wachten. *-, een dier van bet vrouwelijk
geslacht : Bet wijfje treurde zich flood.
Van hier Wijfjeseend, wijfiesmusch,

enz. welke samenstelling kan gebezigd
worden orntrent alle vrouwelijke dieren , voor
welke men geere onderscheidenden naarn
heeft. —sch , (-er, -ste,) by. wijfachtig.
Wijing, yr. (mrv„ -en,) het wijen: De
wijing ontvanyen , toedienen ; fig. toe-,wijding,
Wijk , yr. (mrv. -en.) het wijken : De wijk
naar eene pleats ne " en. *-, toeviugt
De wijk tot iemand nemen. gedeelte
eener stad : De predikant der wijk. —en,
ongel. o. w. met Z., (ik week , geweken ,)zich van zijne plaats bewegen : Een goed
soldaat zal nzmmer wijken. De vijand
word tot wijken gebracht. *-, zich verwijderen : Hij week nit de zaal. Wijk van mij ,
Satan! Wijk uit mijne oogen zijne

plaats innemen , zie ook Withalen -, fig.
Alles moet voor zijne magt wijken ,

onderdoen. Bij wijkt voor niemand in
geleerdheid. Voor de retie wijken ,

daaraan toegeven. —jug, yr. bet wijken.
—meester , m, opziener van eerie wijk.
—plaats, yr. plaats, waar men de wijk
neemt: —regter,, m. regtcr eener wijk.
—schwas, vr. binnenschans. —stad,
yr. stad , waarheen men de w'ijk neemt.
Wijkwast , in. wijwaterkwast.
Si/ j , yr. (mrv. -en,) een tijdperk van meer
of minder nitgestrektheid, pons : Bet Meld
eene 4rijl ann. Lane goede wijl, een
geruirne tijd. hole korte wijl, een korte
tijd. Eene wij1 geleden, eene Poo geleden.
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Wij le
In tijd en wijle , op zip' tijd. —e , y r. (mrv.
-n,) wiji. —en , bw. weleer, loch wordt
enkel gebruikt vOOr den naam van een'
persoon, om aan te duiden, dat hij overleden is en derhalve nict meer is, wat hij
genoemd wordt: Wijlen nzijn vader. WVlen
onze Koning WILLEm I. —tje, 0, (des .s,)
Tam -s,) verkleinw. van wijl.
11711Tijn, m. (des -s,mrv. -en,) cen vocht, betwelk door gisting die eigenschap beeft
aangenornen , dat men door overhaling
wiingeest daaruit verkrijgt , h.v. appelwijn.
bessewiin, perewijn. I nzondei h. gegist
druivenat: Oude wijn. Jorge wijn. Roode
wijn. Witte wijn , Zwore wijn. Koppige
wijn. Ligte wijn. Sprw. 441s de wijn is in
den man,- is de wijsheid in de knit , een
besehonkene wet wet , wat hij 'met zepxen
of zwijgen , zie ook Kraus en Water.
wijiistok, wijngaatd , dock cnket
in samenstelling. —acting , (-cr, -st.) he,
en bw. naar WiJn zweernende: Eenwijnachtig
vocht. Wijnochtig sniaken. —achtigheid , y r. —appell , m. een wijnzure
appel , uit wclken men inzonderh. appelwijn
Enaakt. —azijn, in. uit wijn bereide
Akin. —bak , m. bak , waarin de wijnpers
staat. —balg, m. wijnzak. —beker,
En. ecn met wijnstokken
beplante berg. —bezie , vr, bes der druif.
—brad, o. wijngaardblad. —bouur,
frl. het imeeken van den wiinstok. —buik,
wijimuiper. --dadet, y r. .dadel ,
waaruit men dadolwijn perst. --drager ,
In. -drinker, m. Yr.
-droesem, in. -droppel, In.
-druif_ yr. -druppell., -edik ,
sir, \Vl^nazijll. -fieseh , ye. -gaard ,
m. met uunstokken beplante gaard, wijiistok.
-gaardbiad , o. -gaa,rdbot yr.
-gaa,rdenier, tn. arbeider bij den wij noogst. gaartiknop in .-gaartitkre-

ketin.-gaardloof, o. -g-aardloot,
Sr. -gaardmes, 0. -gaardpianter, , m.-gaardrank , -gaardseheut, m. -gaardsnoeijer,, m.
-gaardspin , vr. -gaa.rdstaak,
fn. -g-aardstam, m. -gaardstek,
m.—gaardstok, rn.—gaardworm,
m. - geest, in. do verwartande en dronken

makende geest des wijris ; een brandbaar
kleurloos vocht met eerie dronken waken& kracht, dat men door .-zorgtuldige
overhaling uit wijn, enz. verkrijgt.—geestverniis , o. een met wijngeest bereid vernis.
-geur, m. -gewas , 0. -glas, o.

-god, m. BAcciws -handel, m.
-handelaar, -Buis, o. huis,
waar men wijn,scherikt of vertapt. —jaar,
o.—kan, y r. —kelder,, —kelk,
—kenner, in. --hoop, m. wijn ,of
andere drank , welke bij, het sluiten van

Virijnz
een' koop of ander verdrag wordt gedronken
Ik houd urij aan den wijnkoop, d. ik drink

er me6 van.*-, in Groningen , enz. maal bij
den ondertrouw. -trooper, m. -koo-

p-ersdoehter, vr. -koopersjongen . m. -it ooperskneeht, m.
-Ilicopersrekening, y r. -koopersvirouw, vr. -koopersweduw,
-kooperszoon, -kraan , m.
—krans, m. nitgehangen krans als tceken
van een wijnbuis. kruik, vr, kuip
vr.—kuiperom, k niper in een , vvijnkelder.
--land, 0. -ileesster, y r. die de
druiven oogst. -lezen, o.
leziug, yr.
-lucht, vr.
—maand vr. October. —mast , vr.
meetster, , y r.
metes, o.
- meter , rn. - . moer,, y r. --most,
In. -oogst , -oogsten , o.-oogsting , vr. -paeht , y r. pacht van den
—pachter, , pachter van de wkjnbetastnig. — pakhuis , o. —peer , vr.
erne winzure peer.-peilen. , o. -peiler m. -pens , y r. -persen , o,
-perser, En. -pijp , vr. zie Vijp.
-plenging , Yr. -plukken 0„
-ptukker, m, -plukster , vr.
—pomp , vr, soort van pomp , waarrne6
een proefje uit een vat wordt genomen.

--proef, -proever, m. -rank ,
yr. -reuk , En. -roeijen o.-roeijer m. -roeijiug, y r. -roetner ,
In. —roeper , m. die wijn te koop roept.
—router, rn. —ruit , vr. ruit , die
men in turner' kw eekt. --sans, yr.
—schaal, y r. —scituld, vr.-snit:teat,
rn —soep , vr. —sopje , o. brood Ili
wijn gedoopt. —steen, m. bet met kalkaarde vet mengde zure en onznivere zont
dat zieh a is eerie korst in de wijnvaten aan bet
bout zet: nadat bij in kokend water herhaaldclijk opt/dust , doorgezegen en gezniverd is,
schiet hij tot kristallen, —steengeest,
m. -steenolie , yr. -steenoplossing, vr. -steenpoeijer, o. -Steen.
room , creator tartari. steen-

water,, o. -steenzout t o. -steenzuur,, be. en o. -stok, m. gewas , welks
druiven den wijn geven. —stokplant ,
vr. -stokplanter, -stolk.rank ,
vr. - stoop , vr. - tapper , m.
-tapperij, y r. tapster , vr.
-teelt , y r. wijnbouw. -tijd m. -tint ,
m. tintwijn. —ton, vr—tros , m. druivetros. — y ak , o. —vat o. wijnton ; fig,
Daar is een groot wijnvat geborsten , een
groote wijndrinker is gestorven. —verlaten , o. het later loopen van wijn uit het
eerie in het andere vat ; wijiihandel drijvca.
-verlater rn. --vlak, -vlek , vr.
svoeder,, o. voorraad, m. -wer,
Jier , m. —zak , m. leéren zak , waaeirs

Wij nz
Wijze
men wijn bewaart ; fig. VI ijnzuiper,
zuimaakt. —neusheid , y r. wijsneuzigheid.
per , m.
—neuzig, (-er, -st,) by. en hw. van een'
1VIVijs , y r. (mrv. -ten,) trant of manier van
wijsrieus; als een wijsneus. ,neuzigheid,
bandelen , doen, zij n, '18 ij ze : Op eerie bevelyr.
live wijze. Op welke wijze is . dat Wijsvinger, m. voorste vinger (der hand).
geschied? Men doet het op meniglei wijze. Wijten, angel. b. w. (ik weet , geweten,)
ebruik , gemoonte: Naar de wijze des
te Taste leggen , toeschrijven : Wijt het mij
lands. Sprw. 's Lands wij ze ,'s lands eer,
niet. Ik -wijt het aan zijne overhaastiny.
elk yolk is aan zij ne gebrutken gebecbt.
Zij heefrzielt niets te wijten.*,,in: Dank
melodic van een lied , gezang , psalm : Op de
wijten schijnt het voor weten testaan.
Zvijsvan df-n vierden psalm ,van het zevende "Milking, yr. (mrv. -en,) een zeevisch , die
yezany, lemand van de wijs zirgen. Van
ook witte sehelvisch genoemd wordt.
de wij s raken ; fig. Er wij s op stellen orde Wijvebeul, m. die zijne vrouw mishanop zijne taken stellen , ordelijk te werk gaan
die zijne vrouw
Belt. —klopper,,
v ()oral met opzip;t tot zijne geldelijke aangeslant. --loos, b y . ongehuwd. —praa,t,
legenheden. Hij stelt er yeene wijs op,
m. vronwepraat.- smijter,m.wijveldopper.
verteert te y ea Gij moet er betty wijs op 11krijwater, 0. gewijd water , dat bij de
stellen. Van de wijs zijn, ongesteld zijn.
11.-C. tot verschillende einden gebruikt
in de spraakk., eerie der zoogenoerncie vier
wordt. —bak , m. --kwast , m. kwast ,
wijzen (modi) . waarop eerie handeling wordt
waarmee het wijwater gesprenkeld wordt.
voorgesteld : De aantoonende, aanvoeyende ,
—vat, o.
yebiedende en onbepaalde wijs schoon de M'ijwouter , zie Wiewouter.
laatste door veel taalkundigen met meer als a Wijwou.wen zie Wiewou wen.
eene wijze aan H emerkt, worth.
llitrijze, y r. (mrv. -n,) wijs.
Vijs , (-zer, -ste ) by. en hw. wetende : lets 1Virijze, m. (des -n, mrv. -n,) wijs man :
wijs worden , to weten komen ; fig. Iernand
Hj spreekt als een wijze, dock handelt als
iets wijs maken, iemand jets op de tnouw
een gek. *-, in den bijbel : De wijzen wit het
spelden.*-, die vecl weet en den grooten hoop
oosten , anders bekend onder den naarn van
in kundigheden overtreft : De wijze manners
magi. ---moor, yr. vroedvrouw,, zio
des y olks. De wijze vrouw , veroud. vroed1IiVijs.
vrouw. die bier et) daar op bet plattelang nog Wijzen, ongel. b. en o. w. met H., (ik woes,
de wijzemar beet.
gewezen,) jets door aanrakiug met den vinger
die een refit gebruik I
van zijne rneederc kunde maakt en tot de
of door de rigting des vingers voor het oog
beste cinders de heste tniddelen kiest Een
bernerkbaar rnaken : Iemand een ding met
wijs man. Wigs handelen. Wee: wijzer.
den vinger wijzen. Met den vinger op of'
Wees gij de wijsste. —begeerte, yr.
naar iets of iemand wijzen. De wijzer van
begeerte naar wijsheid ; philosophic.
het horlogie wijst op zeven uur.
,
m, wijsneus. —elijk , bw, wijs. —geer,
't algemeen op cone zinnelijke wijze alter..
m. (des -s, mrv. -eeren ,) die zich op de
lei dingen voor den toeschouwer kenhaar
wijsbegeerte toelegt;
iemand , die een stil
maken, of enkel doen zien lemand den wey,
en afgezonderd Leven leidt. —geerte , vr,
een huis wijzen.Ik zal u wijzer hoe gij doen
philosophie , begeerte naar wijsheid. Tot nog
moet. iemand eene plaat s in een beek wijzen
toe onthreekt MIS eene juiste bepaling van dit
lemand te reyt wijzen , d. horn de plaats
woord. -geerig, (-er, -st,) by. en bw. een ,wijzen , waar hij wezen moet, Men heeit mij
wijsgeer vocgende : Eerie wijsgeerige denkaan u:gewezen d. i. men heeft mij u als den
wijze,'-, betrekkeiijk de wijsbegeerte : Eene
persoon genoemd , bij wien ik wezen moet ;
fig. Iernand het gat van de deur wijzen ,
wijsgeerige verhandeling. —geerigheid, yr. —geeriglijk, bw,—.heid,
hem te kennen geven , dat hij vertrekkeu
moet.*-, uitwijzen , uitspreken Eenronnis
y r. hoedanigheid , die iemand tot eon' wijze
Zijne wijsheid uitkramen. *-, gewijzen. —er, m.(des mrv.-s,) persoon, die
maakt
:
schiktheid , om tot de beste einden de beste
wijst , doch enkel in samenstell. b. v. wegiets dat wijst of aanwijst , b. v,
middelen te kiezen ; in den bijbel : Het book
wijzer.
der wijsheid; fig.gerneenz. wijsneus.-heids
windwijzer,, tijdwijzer, zonnewifzer„
"ties, yr. , —heidsta,nd, m. de achinzonderh. eene staaf op de plaat van een
uurwerk , die het uur, de minuut, de seconde,
terste kiezen onder en boven aan beide
zijden in den mond, welke eerst verschijnen,
de maand , den datum , enz. aanwijst
wanneer het verstand tot rijpheid gekotnen
Pe wijzer van mijn horlogie is gebroken.
—hoofd , m. en y r. zie Wijsneus.
--erbord , o. wijzerplaat. —ernaald,
is.
o.
(des
-s,
mrv. -s,) verkleinw. van
y r. wijzer. —plaat, y r. plaat van een
wijs, ijze.
uurwerk , enz. waarop zich de wijzers beweWijsneus , m. en yr. die alles beter meent
gen. —tje, 0. (des
mrv. -s,) verkleinw,
van wijzer,
te weten en daarom op alles aanmerkingen

—
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'SST-Uzi
WUzIgen, b. w. eene geringe verandering

Will
laten loopen, pen e orde op zijne zaken stel I en.
4-, in het wild loopende dieren , inzonderh.
voor zoo verre men er jagt op maakt : Er is
suet veel wild. Wild stroopen, -achtig ,
(.er, -st,) by. naar wild smakende. —Imam ,
yr. omlieinde uitgestrektheid gronds , waarin
men wild onderhoudt. —braad, 0, eetbaar
wild; gebraad daarvan. —e, m.en yr. (des -n,
-11,)wilde man of vrouw. —eboer, m.
fig. gemeenz. een wilde woeste persoon.
—eman , m. wilde ; fig. woest mensch.
-ernis,vr.(mrv. -sen,)een wild , onbebouwd
en onbewoond oord. Amid, yr. 9koorn,
—koren o. een plantgewas , doovegarst.
—reuk m. —ruit, yr. een gewas.
— schut m. Jager. —smaak m.
—stroopen o. --strooper m.
—yang ma havik of ander wild dier ,
hetw elk reeds volwassen gevangen worth ;
gevangen wild ; fig. onstuimig woest mensch.
—vreemd geheel en al vreemd;
--zang, m, natuurlijk gezang van bet
gevogelte ; fig. slechte muziek , wartaal.*-,
m en y r. een wild en roekeloos mensch ,
die zich om niets bekreunt ; wild en gedachteloos mei*.
Wilg, tn. (des mrv. -en,) een beken4
boomgewas met taaije buigzame takken
Wilgen poten ; fig. De harp aan de wilgen
hangen , de dichtk. vaarwel zeggen„ —en •
onvcrb. b y. van den wilg of van wilgen bout.
–enbast, m. –enblad o. –enboom, m. –enbosch 9 o. en is otgt 9
o. –enhlomp m. –enkruid 9 o.
een gewas. –enloof,o. –enloot, vr.
–enpoot yr. –enpost m. –en–enteen
stoof yr.
yr. –entelg , yr. –enzsvam, vr.
—je, o. (des ,s, mrv. -s,) verkleinw, van
wilg.
Willekeur yr. vrije verkiezing : Van
iemands willekeur afhangen. Jets aan de
willekeur van iemand overlaten.
—ig (-er,
eigenzinnigheid
-st,) by. en bw. door willekeur bestuurd
Willekeurig gezag. Eene willekeurige
handelwijze. eigenzinnig , grillig,
–igheid , vr. –iglijk , bw. ;re,

of verbetering maken ten gevalle van iernand,
wien iets niet geheel en al naar den zin is :
Dit artikel moet eenigszins gewijzigd worden , opdat het niomand aanstoot gene.
—ing , yr. (mrv. -en,) het wijzigen; geringe
verandering of verbetering.
Wik , yr. (mrv. -ken,) eene peulvrucht , en
de rankende plant , waaraan zij groeit.
Wik , yr. (rimy. -ken,) zoo veel als cr in eens
op de stadswaag gelegd wordt. —geld , o.
IlSr ikke , yr. (nirv. -n,) wik. eene peulvrucht.
ItrVitilkelen , b. w. bij herha/ing om zich
zelf of om iets anders leggen : Een touw oni
jets wikketen. Een pakjen in een papier
wikkelen. Wihkel die zijde op eene kaart.
*- (zich), w. w. als Zich in zijn, mantel
wikkelen ; fig. Zich in jets wikkelen , zich
zoo ver met ietsinlaten dat men or moeijelijk
weder afkan. Zich nit iets wikkelen , zich
nit jets losmaken. —ing , yr.
Wikken, b. w. wegen , inzonderh. in de
Wikken en wegen , naanwkeirrig
hand ;
onderzoeken en beschouwen. wigchelen ,
waarzeggen. —ker, rn. (des -s, mrv. -s.)
waarzegger. —kerij , yr. waarzeggen.
Wikkestroo , o. stroo van de wikke.
Wikster, yr. (mrv. -3,) waarzegster.
WU, m. (des -s,) vermogen om te willen :
Met verstand en wil begaafd.' -, bet willen :
4-, hetgene men
Zij hreft een' vrijen
wil Gij null uw' wil hebben. genoegen :
Tegen wil en dunk. Ionand te wille zijn,
hem zijn , zin geven. lk heb er weinig wil van
gehad; fig. gemeenz. De kinderen hebben van
daag wil gehad. Eene vroaw tot zijn'i, wil
krijgen Naar verleiden. *-, testament,
inzonderh. in : ',waste of Uiterste wil. 4-,
met om,ter aandulding van den beweeggrond,
meestal met een substantief in den genitief
tusschen de twee woorden of met een eenigszins
gewijzigd bezitt, voornaamw. , als : Om best
wil, ter bevordering van een goed doel.
Om des vredes wil. Om Gods wil. nit Heide
voor God. Om wiens wil ? Om diens wil.
Om mijnentwil , zijnentwil , liarentwil,
onzentwil , uwentwil, hunnentwil.
(-er, -st,) 1w. en bw. in den natuurstaat
ifferillekeurlg.
verkeerende en alzoo onveredeld : Wilde
planten en dieren. Wilde streken , onbe- Willen , onreg. b. en o. w. met IL, (hij wil,)
volstrekt begeeren: Gij wilt, dat wij bet
bouwde. Wilde mensehen , volken , die in
does zullen. Iiij wil uitgaan. verlangen :
den natuurstaat levee ; fig. Wild vleesch.
Hij wil gaarne trouwen. Gelecrd milieu
4-, teuggelloos , onstuimig , woest Een wild
schijnen. Wat wilt gij? ; fig. Iemand te
geschreeuw, Een wilde knaap. .Een 'wild
willen, d. i. hem verlangen aan te vallen.
meisje. Wilde blikken.*-,o. (des-s,) wildheid,
*., in iets toestemmen : Wilt gij uw' reef
wilde staat : In het wild groeijen. In het
wel eene dienst bewijzen ? beweren en
wild loopen , a.) van dieren , wild zijn , in de
staande houden: Men wil het gezien hebben,
bosscheu , enz, zich ophouden ; b.) fig, van
men houdt staande het gezien te hebben.
kinderen , enz. zonder opzigt wezen , geene
, bedoelen : Wat wil dat zeggent 'If-. op
opvoeding ontvangen Men ziet nog vele
bet punt zijn: Dat wil vallen. zullen;
kinderen in het wild loopen ; c.) van zaken.
Willen we gaan ? *-, kunnen , verinoge";
vcrwaarloosd worden Allen in het wild
14.0
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Doe wat gij wilt. Zie ook Gewild. Waar
willen een' 4 nv. hij zich neemt, hangt deze
van een uitgelaten hebbenaf,zoo dat het eigenlijk nooit h. w, is. o (des -s,) de daad van
willen, wit Alles hangt daarb# van het
willen at. -s bw. met opzet: Willens
en wetens. voornemens: Willens zijn
op reis te gaan. Willens of onwillens , tegen
wil en dank.
Willig (-er, -st,) by. en bw. Nereid
vrij willig:
genegen : Willig tot, alles
Eene williye verkooping.*-,graag , gezocht:
lte boter wordt williger , er komt meer
vertier in , de prijs wordt hooger.
gedienstig , gewillig. —en o. w. met Z.,
williger worden , oploopen : De tarwe begint
te willigen. -heid, y r. bereidvaardigheid ;
gewilligheid ; fermeerderd vertier. —liJk,
hw.
Wilvaardig (-er, -st,) b y . en bw. diensty aardig. —held, yr.
Wimpel , m. (des -s, mrv. -s,) lange smile
seheepsvlag, die aan eene kleine ra boven
van den grooten mast waait en in twee lange
punten eindigt. —hoofdje, o. —stok ,
m. —tJe, o. (des -s, mrv. -s ) verkleinw.
van wimpel.
Winbaar,, (-der -st.) by. dat gewonnen kan
worden : Eene u'inbare vesting.
wind , m. (des -s, mrv. -en.) sterk hewogene
!richt: De wind waait nit het oosten. Wind
makers , a.) met een , waiiijer enz. b.) fig.
ongepaste bewegingen maker,. Voor den wind
hebben. d. i. den wind van achteren hebben ;
van bier: liroor-den-wind m. gunstige
wind ; Voor den-wind hebben voorspoed
hebben. Arles gaat hem voor den wind,
alles loopt hem mede. De wind loopt om
fig In den wind slaan, met aehten. Dat is
maar wind , heert niets te beduiden. Het
hoofd rol wind (hersrischirnmen) hebben.
Met allc winden waaijen , wispelturig zijn.
'lien ken niet van den wind !even.
*-.
opgesloten darmlucht : Met winden
geplaagd zijn. Winders veroorzaken.Winden
Wen. *-, inzonderh. veest : Een' wind laten.
yerkorting van windhond, zie dit woord.
aitS zie Winders. —achtig, (-er,
-st.) by. windig; wind verwekkende.
yr. —as, o. werktuig ter op- of
wegwinding van fasten. — bal, m. lnehtbal.
—bier, o. bier van in den wind gedroogd
rout. -boom . m. boom om iets naar boven
te winden. —breekster, y r. snoefster.
breken o. snoeven , pogchen , zwetsen.
—brekend, dat winden uitdrijft :
Windbrekende middelen. —breker m.
snoever,, pogcher,, zwetser. —brekerij
yr. (n e. -en,)snoeverij, pogcherij , zwetserij.
—break , y r. in de geneesk. soort van
halzakbrenk.
windvlaag. -buidel,
m vindbuil.
m. windzak. --bus

Wind
yr„ windroer. —droog, b y.

in den wind
gedroogd. —e , yr. (mrv. -n,) op sommige
plaatsen , windas ; dommekracbt ; katrol ;
eene plant. —ei, o. on y ruchtbaar ei ; ei
zonder schaal ; fig. Dat sal u Beene
windeijeren leggen, dat zal niet onvoordeetig
voor u zijn.
Windel , m. (des -s, mrv. -s, -en,) luijer ;
zwachtel.—elbsind , m. zwachtel. — elboom, m. wielboom. —eldo ek , m.
ei, ongel. h. w. (ik woad, gewonden ,)
met eene draaijende beweging on, iets
slingeren : Wind het tonw om den paal. Ken
lapjen om den vinger winden; fig. Zielt nit
jets winden, zich op Gene behendige wijze
opwinden : Garen
van iets afmaken.
winden. al windende, hetzij met eene
— winde of anderszins in zekeree toestand
brengen: Een :chip uit het water winden.
In de hoogte of Ornhoog winden. —er , in.
(des -s, mrv. ..s,) die windt ; een werktuig ,
garenwinder.
Winderig.(-er,-st,) b y . winden verwekkende: Een winderige kost. aan windmakerij
overgegeven; Wet is die man winderig.
erigheid , yr. —gat , o. gat tot
doorfating van den wind , luchtgat ; gat
in het ijs door den wind veroorzaakt.
NIVindgeld , o. geld voor bet winden.
Windgod, m. god der winden, Alms.
—hank, m. —Mandel , m. fig. roekelooze handel , windnegotie. —harp , yr.
eerie met verscheideue snaren bespannen
houten kart, die, aan den windstroom
hlootgesteld menigvnldige liefdeliike toonen
voort hrengt. —haver , vr. vloghaver.
—hoek, tn. streek waaruit het veal
waait.
hood , rn, een jagthond , went')
zich door rankheid van ligchaarn en snelheid
in het loopen onderscheidt. —hoos , yr.
tegenstel. van waterhoos zie Boos. —ig,
-st,) b y. windachtig: Windig weir.
F;ene windige maand, —igheid, yr.
(Win(ling, vr. (mrv. -en.) het winders.)
le, o. des -s, wry. .s,) verkleinw. van wind.
—kant,m. kant die naar den wind gekeerd
is ; loefzijde. o, anemoehordron.
—koliek , y r. windzucht. —maker,
m. snoever,, pogcher,, grootspreker, w ind
—meter, m. werktuig ter meting of
bepaling van de kraeht des winds. -molen,
m. molen , Welke door den wind wordt bewogen. -MO 0. winddroog moist. —negotie , y r. gevaarlijke handel , b. v. aetie•
handel, het koopen op tijd, enz. ook soms
ijdel gezwets,oven,
dobbelen geheeten;
m. oven, waarin het voor door een' luebtstroom versterkt wordt. —pijp yr.
—plank , yr. —pokken, y r. mrv.
onechte pokken, die, in plaats van etter,
lucht be ‘tatten. —pomp , y r. luchtpomp.
—reap, m. zekere reap op schepen.
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— reepsblok o. —roer o. geweer,,
waaruit de kogel door saamgepersten wind
gedreven wordt. --room , y r. kompasroos.
—scherzi", o. scherm tegen den wind.
—schut o., schutter m. windscherm.
Windsel, o. (des -s, mrv. -s, -en,) hetgene
oar iets wordt gewonden, windel. —seltje,
mrv. -s,) verkleinw. van windsel.
0. (des
ster, vr, (titre. •s.)
—spit , y r.
Windstil by. stil , kalm. stilte, yr.
kalmte. —streek, vr. streek vaa den
wind..--saan , yr. windwijzer in den vorm
rener vaan. m. indscherrn ; op
s.chepeu, zeilen en alles, wat den wind
-opvangt. —veer, yr. zekere houten veer.
—verwekkend, by. winderig, windachtig. — vr. eene verheffing van
den wind, die slechtskort duurt. - vleugell,
In. molenwiek. —vvaarts bw. naar den
kant des winds,loefwaarts. - waterzucht,
y r. soort van waterzucht, die tut opgesloten
water en winden voortspruit. —vvering
Yr. windscherm. —wijoser,9 werktuig
ter aanduiding van den kant , van welken de
wind komt", of waardoor men de veranderingen des winds voOrspelt. —zak, in. doedelzak; fig. windmaker, windbuil.
Windzeel , o. touw van den kaapstander.
Virindzeil o. zeil ter afwering van den
wind. —zijde, y r. windkant. —zucht ,
vr. opzwelling van het lijf , waarin wind
bevat is; inzonderh. opiwelling van het ligchaam door winden , tympanites.
Wingerd , m. (des -s, tarn. -s,) door eerie
versnelde uitspraak saamgetrokken uit wijn_ gaard.
Wingewest, o. oyerwontren gewest,(in de
Rom. Gesch. provincie).
Wink , nrt. sours gebruikt voor wenk.
Winkel, (des -s, mrv. -s,-en,) inwendige
hock ; oogliolte, oogwinkel ; plants in een
huffs, waar men waren nitstalt en verkoopt :
huis,
Mijn man is niet in den winkel.
waarin men winkeluering duet: Besloten
rnagazijn. *-, winkelnering: e'en'
winkel doer, honden , hebilen. Uit den
winkel seheiden , den winkel er aan geven.
In een' winkel staan , winkelbediencle zijn.;
Dat is daar een win hel ! , al les is er in de
war. *-, plaats, waar men zijn heroep drijit :
Zsj n de gezellen op den winkel ? —bank ,
yr. bank in cm' winkel ; toonbank. —bediende , m. cn yr. —bock , o. aanteekenboek van een' winkelier. —deur,, yr.
- dochter, y r. dat in can' winkel
helpt. —doos , y r. —en , o. w. met H.,
-een" winkel doen. —flesch , y r. —geld ,
o. bet in den winkel ontvangene geld. —gereedschap , o. al wat in een' winkel
gebruikt wordt, b. v. maten gewigten.
--goed, o. winkelwaren. —hank, m.

Winn
werktuig van timmerl., enz. dat een' regten
hoek vormt, zie Hank; scheur in de gedaante van een' winkelhaak. —houder,
m. winkelier. —houdster, y r. --Buis ,
o. huffs,dat geschikt is voor een' winke: ;
waarin een winkel wordt gedaan.-ier,
m. (des -s, mrv. -s, -en.) —ierster, yr.
(tnrv. -s,) die cell' winkel doer. —jongen,
m.—kairner , J. kamer,, waarin men zijn'
winkel heeft; karner, waarin men winkelwaren her„ t. —has, —Itast, vr. -knecht,
m. —ladder, yr.—lade, vr.—lamp.
y r. —lei, vr. —licht, o. —luik, o.
--maat, yr. maat maarvan men zich
winkels hedient; weinig gebruik. winkelhaak.
o. winkeldochter.
—nserk, o. merk , dat een winkelier op
zijn goed zet. —naald, m. in de hoofdbeenderen een naad , welke den %oral eerier V
heeft. —nering, y r. Hering in een' winkel ,
kiandizic. , vr. plank in eon'
winkel, elders winkelschap. —ratans, yr.
en o. --tend, m. hoektand. —stoel ,m.
stoel in een' winkel. —tje, o. (des -s, rnrv.
-s.) verkleinw. van winkel. —trap , yr.
trap in een' winkel. - venster,, vr. - vloer,
In. ----waar, yr. waar , die in een' winkel
verkocht wordt. —zolder, m.
UTinket , o. (des -s. mrv. -ten,) klinket.
Winnen, ongel. b. w. 6k won, gewonnen ,)
met handenarbeid verkrijgen en verzamelen :
Hoe veel hooi wint gij jaarlijks? Hen wint
in dat land Been' wijn. * -, door vleijende
woorden , door vriendelijke voorkomendhcid,
door diensten of arbeid,idoor handel of andere
bedriken , door wedijver,, door wagen of door
het spel erlangen : femands yenegenheid
winnen. Het hart ran een meisje winnen.
Den prijs winnen. De bijen hebben dit Par
veel Itonig gewonnen. Zijn brood winnen.
Den kost winiten. Eene weddensehap win-.
ten. filet is een gewonnen spel; fig. de onderneming is gelukt. Iemand gewonnen spel
geven. Het spel gewonnen yeven, zich
yewonnen geven, het opgeven. Wet men met
woekeren want , ken niet gedijen. 1k heb
nooit iets met de loterij gewonnen ; van hier :
Het winner,; fig. de overhand hebben. Bet
van iemand winnen , hem overtreffen. Op of
Aan iets winnen, aan iets verdienen. 4C.., al
strijdende verkrijgen Schoon hij menigen
veldslag won , menige stad innam. '-, door
averreding of overtuiging tot zijne partij
overhalen. *-, o. w. met H., vordering of
vooruitgang aan iets bespeuren: Ik win
dayelijks aan u. Sprw Die waagt, die wint,
die wil winnen, moet ook wagen; zie Gewonnen.De winnende hand is mild, wien
bet welgaat , die is doorgaans ook weldadig.
Aan de winnende hand zijn, beginnen to
winnen. —Her, m. (des -s, mrv. -s,) die
(mrr.-en,) hct winnen; het-
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gene men wint:De winning is slecht. ..st, yr.
(mrv.-er),)het winner; het gewonnene: Eerste
winst is korte winst , wat men in het steel
bij den aanvang wint , verliest men yaak
spoedig weder. —stderving, vr, gemis
van winst. --stgevend by. voordeelig.
—stgevendbeid , yr. —stgierig
(-er, -st,) b y . winzuchtig. —stgierigheid, y r. winzucht.
Winter , m. (des -s, mrv. -s.) het koudste
der vier jaargetijden , hetwelk van 22. Dec.
tot 21. Abaft duurt : Was het een strenge
of een zachte winter ln het hal-1)-e van den
winter. Des winters , 's winters , in den
winter ; fig. De winter van het nienschelijke
lever , do ouderdom of grijsheid. winterkoude; koude gelijk die in het wintersaizoen:
Dc winter begint dit jaar vroeg .#-, ongemak
door koude veroorzaakt : De knaap heett den
winter in handen en voeten , ja zelfs in
het aaugezigt. aardappel , m. aardappel , welke des winters wordt gegeten en
zoo lang duurt , tot de zomeraardappels
In uikbaar zijn. —achtig (-er, -st,) by.
winterscb , dat naar den winter gelijkt :
Winterachtig weir. —achtigheid , yr.
—andijvie yr. —appel m. appel,
vac den winter ()verb*. —arbeid m.

Wipb
winterkoren op het veld , veel lijden.
—hors vr. winterkers. —host, m.
-koude , yr. -kous, y r. -kraal ,
vr, —kwartaail, o. -kwartier, o.
kwartier van soldaten in den winter : De
winterkwartieren betrekken , zich naar de
winterkwartieren begeven ; fig. zijne winterwoning betrckken. —laars , yr. —lage ,
vr. in : In winterlage liggen Winterlage
houden,den winter doorbrengen -leeuwerik —leetravrik, ms --Leger, o.
tegenstell. van zomerleger. —licht , o.
pijpkruid. --look, o. -loon,
m. en o. -lueht, —naval, o.
—maand yr: maand in den winter : De
drie wintermaanden. #-, maand , waarin de
winter aanvangt , December. —mantel,
In. -made, yr. -ntorgen, m.-anuil,
yr. -muts , yr. -nacht, m. -och.

-avond,m.-avonduitspanning,

tend , m. —ooft , o. --paleis, o.
—partij, yr. —peer , vr...—pet ,m.
.plant, yr. -regen m. --refs yr.
--rogge , yr. -rok rn. -coos
y r. -saizoen 0. --salade, yr. -sett,
bv. winteraehtig m. —sjaal,
in . —sok , yr,, —Oa, yr. —slaap rn,
-spinazie , vr. -star -ster yr.
-slot', yr. stof voor winterkleiren.
--storm , m. —stuck , o. sehilderstuk

yr. -avondwermaak , o. -avond=

dat een wintergezigt of wintertooneel voor-

vertelling , o.-bloem,
yr. -borstroli, rn. -boter, yr.
-broek , yr. -bui yr. -buds o.
-concert, o. -daags, bw. 's winters,
bij winterdag. —das , y r. —dienst , yr.
—dijk m. tegenstell. van zomerdijk.
—doek , in. —dag m. —draft,
yr. —drukte yr. —en , onpers. w. met

y,
sLeit. — tafereel , o. -tart
yr. —tering, yr. teerkost voor den winter,
loch enkel gemeenz. in : Er eene winter.,
tering uit haler, er een aardig sommetje
aan verdienen. —tijd , m. —tje , 0. (des
-s,ntrv. verkleinw. van winter.— tool,m.
-ui m. -uitspanning , yr. -nor,

o. —verblijf, o. —vergadering

4

y r. —vermaak , o. — vertrek , o.
IL, koud zijn of worden als in den winter:
Iletbegint reeds vroeg te winteren. .feest,
—vest, o. —vlaag , yr. winterbui.
0. -fruit, y r. en o. garst, yr. -gast,
-vieesch , o. -voeder , -voer
0, -voerazje , y r. -voeten, m. mrv.
m. -'genoegen , 0. -gerst , yr.
-gewaad, o. -gewas, o. -goed,
winterbiclen. -vogel, m. -voorraad,
0. winterhkemen ; w intervruchten ; winterm. - vreugd , vr. -vrucht yr.
kleeren , en alles , wat men in den winter ge- weder, -wear, o. -werk , o.
bruikt. -groen, 0. -wintergroente,
—vvijk , yr. winterkwartieren. --wild,
yr. -haar, o. -haard, m..ha,Ifjaar,,
0.-wol, Yr. -wolik, y r. -wooing,
o. —handen , yr. mrit. bander), waarin
yr. --wortel , m. -zaad , 0. -zeep,
de winter is. —handschoen, in. — havr. -zijde , yr. -zon y r. -zonnever, rn, —laeand . 0.—hemairok
stand , m.
m. —hielen, m. mrv. winter in de hider). Winzucht, yr. minstgierigheid , sterke
zucht naar winst. zuchtig , by. winstm. --bout, o -huis o.
-japon , In. -ja,s , rn. -.park , Yr.
gierig.
kaai, yr. -kaars, yr. -trade , vr. Wip, (mrv. .pen,) de daad van wippen :
kale tegen het water in den winter. —haElke wip gaf hem eene nieuwe smart ; fig.:
uler , yr. -hap , yr. —winterkers,
Met eene wip ben ik terns. , 1k ben in eene
yr. steenkers, watermunt. -keuken, yr.
wip (crag , ik ben in cm' oo ffenblik weerom.
—kleed, vr. —knol,
m. —koningje , 0. vogeltj e , hetwelk tot
de kwikstaarten behoort. —kool vr.
—koorn, —koren , o. koren , dat in
den herist gezaaid wordt ; fig. Lijden als het

zeker werktnig der bronwers , enz.
waarmede vaten met gernak op een' wagen

geligt worden ; fig. Op de wip staan, op bet
punt staan om zijn ambt te verliezen. -,
brug , Yr. ophaalbrug : Nen
wipgalg.

"Stisk
Wipe'
icon de wip niet gaauw genoeg opkrijstenaar. kunst , yr. wiskunde, eerie
gen. —galg, yr. soort van galg , aan
wetenschap , aan welker oriderdeelen men den
welker dwarsstuk men een' tot stral vernaam van meetknnst , stelkunst, enz. geeft.
oordeelde bij de op den rug gehondene
—kunstenaar, In. hei,efertaar of kenner
banden snel ornhoog trok en o' er) snel weer
der wiskunde. —kunstig, by. naar de
naar beneden liet vallen waardoor zijne
gronden der wiskurist aigentel en.
armen vaak nit bet lid raaktcn , voorheen
volgens de gronden der wiskitust: Wiskanstig
eettestraf voor deserteurs. —hout.o. bout,
betoogiren , met bewijzen nit de wisktitist:
waarmede men cen t last ophelt —je , o. (des
Wi.slanstig zeker. —kunstiglijk, bw.
ais,) verkleinw. van wip. —kooi, -Wispetturig, (-er, -st,) by. en bw.
yr. elders klipkooi of klepkooi , d, kooi met
veranderlijk , onbestendig , waft: Len wiseerie toeslaande wip of klep , waarin men
pelturig mensch. Wispelturig handelen.
vogels vangt. —netts rn. news, welks tip
—heid vr.
eenigszinsnaar boven gekeerd is* -, m. en vr Wisschen b. W. met eene zachte
persoon met zulk een' net's. —pen , o. w.
wrijving iets reinigen. vegen: Het stof met
met Z.,zichsnel bewegen of begeven: Zij wipeen' doek van de Wel wisschen. Wisch de
te uit de kamer. Zij wipte er aanstonds
tranen van de wangen. —er, m. (des -s,
heen , om de zaak te vernemen; fig. Over lets
tam -s,) die wischt ; datgene waarrnede
heen wippen , los over iets heen loopen. —,
men ischt inzonderh. werktuig om het
met H., losliggen en zich naar boven of naar
kanon uit to wisschen —ersklos ,
beztedeo bewegen: De plank wipt , als men
—ersstok,m, —erstouw, o.
er op treedt. b. w. schielijk op en neer Wisse, vr: (rnr19, -n,) eene maat voor
hewegen lemand aan eene wipgalg wippen.
brandhout eerie cubieke Nederl. el, stare.
Eene brug wippen,ophalen. Jonge musschen
m. (des -s, mrv, wisselbrief
tvippen , d. haar door een' slag op het eene
d. een geschrift , waarin d4 onderteekenaar
cinde van eene plank , op welker andere zij
zich zelf verbindt eene zekere sum aan den
liggen, in de lucht doen vliegen en haar alzoo
schuldeischer te betalen or een' ander'
ombrengen cen barbaarsch kinderspel ;
opdraagt , om op eel' ge l/ evert' tijd aan
lemandwippen , hem van zijn ambt, enz.
toonder cane zekere sore to betalen: Een'
berooven. —per, m. (des
sari' . -s,) die
wissel trekken. Een' wiss '1 op iemand
w ipt. —pertje, o. (des mrv. -s.) verk
afgeven. *-, wisselkoers: De wissel op
leinw. van wipper ; aan een klavier, tangens,
Londen is gérezen. —aar in (des -s,
welke de snaar doet trillen ; inzonderh. fig.
-s, -aren ,) die zich met verwisselen
glaasie: Geef hem een wippertje. —ping,
van muntspecien bezigt houdt. —baar,
yr. —plank , y r. plank , waarmede twee
(-der, -st.) by . dat verwisselt kan worden ;
op de cinder) tegen elkander over gezeten
veranderbi k , onhesiend g: .Een Wisselbaar
personen zich met haar op en neer bewegen.
geluk. —baarheid, vr. veranderlijkheid.
—staart, m. kwikstaart.
—bank, yr. gekyoonhi k enkel bank
(-ser, -see,) by. gewis , zeker,, waarop
geheeten , gebouw, alwaar men zijn geld
men staat maker] kan : Eene wisse zaak,
tegen bankbrieven , of doze tegen geed, kart
*-, het doe' treffend : Me! een' zrissen slag.
verwisselen„ m. wissel. --daalEen wisse schoot. bw. met zekerheid ,
der, rn. fig. daalder of ander stuk geld ,
gewis: llij komt wis. Wel wis! Wis en
dat , volgens het bijgeloof, na de 'Jil l/ aye of
waarachtig !-, ,joist, raak : Wis schieten
verwisseling steeds in den zak des eigenaars
fig. bedachtzaam : Hij spreekt altijd even
tern keerde.-eu, b.w. een ding voor een anwis.
der van die zelfde snort geven of nemen: Geld
wisselen , eene specie voor eene andere geven
vr. (mrv. wisschen ,) teen, twijg.
ich, yr. (mrv. wisschen,) w ischdoek
of nemen. Paarden wisselen , andere paarden
wischlap; handvol stroo, hoof enz. ; inzonnemen. Brieven met iemand wisselen , briederh, (ondtijds ook wis , wisse) zoo veel
yen aan iemandschriiven en van hem out Yanghout, als men in eene wisch (wisse) samenen. Tanden wisselen, nieuwe twirler' krijbindt.*-, hetgene dient, om to iets te stoppen,
gen. Woorden met iernand wisselen, met
der iets nice of te wisschen of te wrijveu. Lie
hem spreken. pert' kogel met iemand wisA.arswisch, Stroowisch, Voetselen , op pistolen met hem duelleren. o.
wisch, enz. —doek, rn. veegdoek.
w. met H., veranderen ; opeenvolgende
vr. gewisheid zekerheid.
veranderingen ondergaan : Alles wisselt en
isjewasje, o. (des -s, mrv. -s,)
vergaat. Van paarden wisselen. Van tanden wisselen. *-, op weg elkander voorbij,
benzeling, kleimigheid ; fig. Wisjewasjes
maken, twist maken.
rijden ; wisselhandel drijven. —geld,
Wiskunde, vr. wiskunst. —kuudig,
p-,elast
o, geld , dat iemand in een'
by. betrekkelijk de wiskunde: Wiskundige
wordt te betalen ; golden der wisselbanke
geschriften. —kundige,
—handel,
wiskunhandel in wissel
N%
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.--handelaar, m. —handeling,
Yr. wisselhandel. —Beer, m. bestuurder
eerier wisselbank. —hoeken, m. mrv.
tegenoverstaande hoeken, —hond, m.
versche hond. huis , y r. bankiershuis.
isselijk , bw. gewisselijk.
isseling , vr. (mrv. -en ) verwisseling.
—kans, y r. wisselende kans. -kantoor,
o. kantoor van een' wisselaar. —kind , o.
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b y . naar het wit trekkende. —been, o. ecne
plant. —bek , in. een vogel. —bout,
by. wit met zwarte vlakken Eene teat.
bonte koe, —gepleisterd by. --gulden, m. soort van zilvererts. —harig,
(-er, -st,) by. met witte haren. —held, yr.
---bout , o. hoot van een' Amerik. boom.
—houtboom, m. --je o. kapel, inzonderh. nachtvlinder. —kalk, m. kalk ter
witting van muren. —kop , m. een vogel ;
fig. gemeenz. man met witte haren. —koppig , bw. met Witte haren op het
hook!. kwast, m. kwast ter witting van
muren. —lijvig , (-er, - g ,) by. wit van lief.
—004r o. naam van onderscheidene dieren.
—poot 9 m. paard met witte voeten.
o. Ides -s.) loodwit of andere stof, waarmedo
men wit rnaakt. —staart m. paard met
een'witten staart.—ster, vr. (mrv. ..s,) die
wit. -tebrood,o.brood van fijn tarwemeeh

volgens het bijgeloof een door heksen met
den duivel verwekt kind , dat , vedal
misvormd , met dat van eene kraarnyrouw
is verwisseld. —kleed, kleed ter
verwisseling. —koers , m. de koers van
den wissel. —koets, yr. 'Wets, die op
zekere plaats terug rijdt en door eene andere
vervangen wordt. —koorts* yr afwisselende koorts. —loon, rn. en o. hetgene
men voor het verwisselen van geld, papier
wisselkoers.
betaalt , ayio. —loop ,
, tn. makelaár in wissels.
—tebroodbakker, m. -tebroodsdeeg o. —tebroodskind o. fig.
—paard o. versch paard. =a-plants.,
vertroeteld mensch. —tedroodskorst 9
yr. plaats , waar men van paarden wisselt 'en
y r. —tebroodskruhn • yr. —te:,
zich ververscht. —prijs m. wisselkoers.
broodsop 9 o. —tebroodsweek
—regt, o. regt , dat wissels hoven andere
yr. eerste week , h.v. na het voltrekken van
schulden hebben; regt ten opzigte van wissels.
een huwelijk. —ten , b. w. wit maken ;
—rekening, y r. wijze oth den wisselloop
inzonderh, niet witkalk : Een' rnuur witten.
en de verhouding van de eene count tot de an—ter m. (des .s, mrv. -s,) die wit;
dere te berekenen. , yr. in den
witkwast. —verwig by. —visch rn.
handel kunstgreep van een' op het vallen
blei. —werk o. kastemakerswerk van wit
staanden kooprnan , wanneer hij zich door
bout. —werker, m. kastemaker,, die in
wissels voor 's hands nog poogt te redden.
—stelling , yr. wederzijdsche gelling.
wit hoot werkt.,
—stijl, tn. gewone handelwijze ten aanzieri 1111rede, yr. (le met onstuimige gebaren
verbondene onderdrukking van het bewustvan wissels. -tand, tn. tand in plaats van
zijn in het gebruik der rede door een' hevigen
den verlorenen nieuwe Land. -tje , o. (des-s,
hartstogt : In woede geraken. Van woede
atm -s,) verkleinw. van wissel.
schuimbekken-; fig. heftigheid-,onstuitnigheid:
(-er, -st,) bv. en bw. veranderlijk, ongestadig:
Wisselvallig krijgsyelbk. -realligheid
De woede der golven. —en , o. w. met H ,
y r. (rare. -heden.) —valliglijk, bw.
iu woede zijn en zulks doen hlijken : Van
gramschap woeden. Tegen iemand woeden
—wagen , m. wagen , die niet doorrijdt ,
fig. mote wreedheid plegen: De oorlog heeft
maar op eene wisselplaats de goederen , enz.
reeds te tang in dit land yevoed. De wind
overlaadt en terug keert. yr.
woede hevig . —end , (-er, -st,) by. door
zaak , welke den wisselhandel betreft :
woede als door eene ziekte beheerscht : Hij it
Wisselzaken doen, wisselhandel drijven.
woedend. *-, bw. met woede Woedend op
moist, yen'. tijd van weten.
`den vijand losgaan; fig. gemeenz.
Wit, (-ter, -st,) by. en bw. van de kleur der
woedend (ongemeen) gelukkig.
sneeuw,, der melk , enz.: Een wit kleed,
paard. Wit verwen. Witte donderdag, don- Illitoeker, m. (des --s,) weleer,, interest,
renter thans: winst. voordeel: Zijne zielsderdag voor paschen. Witte vrijday,, goede
vrijdag ; fig. Het is witte Flip tussehen hen ,
verinogens op woeker zetten , met voordeel
gebrudien. lets met woeker terug ontvangen.
zij Leven op een' goeden voet. De witte vlo'ed,
eene ziekte der vrouwen. Wit geld,zilvergeld.
lets met woeker betaald zetten. onregt-IV it goud , platin g , Witte neger , albino. ft-,
matige winst: Op woeker uitzetten of geven.
onbeschreven: Witpapier. De witte
Woeker drijven.Zich door woeker verrijken.
—aar,, m. (des -s, mrv. -s, -aren,) -aaritbeel.*-, op sommige plaatsen , bleek : Wet
zag hij wit ! * o. (des -s,) witte kleur;
ster, yr. (mrv. -s,) die woekert of woekerwinst zoekt. —achtig , (-er, -st.) by. en
het witte van jets : Het wit ran het ei , van
bw. naar woeker gelijkende : Woekerachtige
diet oog , van de tanden. Zwart op wit hebten . schriftelijke bewijzen hebben. In het wit
winsten. bw. als een woekeraar. —achtigheid, yr. —en, o. w. met H., zijn
ekleed.*-, doeiwit: Naar het wit schieten.
voordeel najagen : Met :tin talent of zipte
bedoeling. —achtig
'Wet wit treffen ;
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hebben , om ze bewoonbaar te maken.
bekwaamheden woekeren, daarvan de meest
Woest liggen , niet bebouwd worden ; fig.
mogelijke voordeelen zoeken to trekken.*-, b.
verwilderd , hoogst onordelijk , wild : Ben
w, verwerven , door vlijt bekornen ; door woe,woest mensch , die hoogst onordelijk en wild
ker verwerven Bijeen woekeren. a-, door
is. Woeste blikken. Ben woest leven leiwoekerwinst in zekeren toestand brengen;
den. —aardig, (-er, -st,) en bw. woest
_Fernand arm woekeren. Zich rijk woekeren.
van aard , barbaarsch, —aardigheid
—geest, rn. woekerzucht. —geld, o.
yr. —aardiglijk , hw. —elijk bw.
door woekerwinsten verkregen geld , bijeen
— eling, Ill. en yr. (des -s, mrv. -en,)
gewoekerd geld. —handel. m. woekerwoest mensch. —enij , yr. (mrv. -en,)
achtige handel. —lug, yr. —interest,
woestijn. —held, yr. —ijn, yr.(mrr. -en,)
m. woekerach t ige of ongeoorloofde interest.
eerie woeste streek , die niet bewoond is en
-winst , yr. ongeoorloofde winst. -zueht,
in dezen toestand niet bewoond kan worden :
yr. sterke neiging tot woekeren. .zuehtig,
In de woestijn preEken , fig. voor doove ooren
(rer, .st ) by. tot woekeren geneigd.
preken. —ijubewoner,
'IVIroelachtig, (-er, -st,) by. woelig. —en,
woonster,, yr.
o. w. met H., zich rusteloos been en weer
hewegen, inzonderh. in het bed ; Het is lastly Wol , yr. (mrv. -len,) fijne, zachte en korte
harem waarmee de oppervlakte van vele
slapen bij ietnand , die in het bed woelt.
igchamen in het plantenrijk , inzonderh. van
*-, spartelen: Bet ondier woelt en worstelt
e bladen bij onderseheidene planten
lang. wroeten ; De varkens woolen in den
bedekt is ; de lange meestal krullige en ineen
grond.* -, b. w. in de seheepv. een touw vergegroeide fijne draden,waarvan de zaden veler
scheidene males digt, naast elkander om iets
planten omgeven zijn , b. v. bij het wolgras-,
winden , om het daardoor vaster en sterker
de boomwol , enz. ; meer bepaaldelijk de
te makers : Ben touw om lets woelen. a., al
fijne , korte , kroeze en zachte Karen van veel
woelende of wroetende in zekeren toestand
dieren , b, v. van sommige konijnen; hoofdza.
brengen : De varkens woelen de worlds uit
kelijk echter de fijne , krullige en dooreen
den pond ; fig, De rivier woelde gaten in
gegroeide zachte haven der schapen : Wol
den dijk.—er, m. (des-s, mrv. -s,) die woelt,
koopen. Laken in de wol verwen , d. de
inzonderh. in het bed : Hij is een regte woewol tot laken verwen, eer het wordt gewevert;
ler. —erij , yr. (mrv. .en,) gewoel. —gofig. Hij is in de wol geverfd , hij bekreunt
ren • o. woelsel.—geest , m. een onrustig
zich om niets; hij is onverbeterbaar. Sprw.
gemoed , dat tot allerlei bewegingen in staat
Veel geschreeuw en weinig wol , zie
of geneigd is; woeli t, mensch.—ig (-er, -st,)
Geselareeuw. —achtig , (-er, -st,)
gestadig woelend; fig. onrustig, oproerig,
bv. naar wol gelij kende. -aelatigheid ,
zie Woelziek , —igheid, yr. -ing,
y r. —arbeid, m. het bewerken der wol.
yr. (nary. Pen,) het woelen ; fig. oproerige
m„ —arbeidster 9 V'',
heweging. —sel , o. (des mrv. .ps,)
die wol bewerkt. —baal , yr. —beest ,
betgene men om iets woelt, ten einde eerie
o. beest dat wol draagt , inzonderh. sehaap.
break te verlielpen of eerie schaving te weren.
—bereiden , o. —bereider, in.
—ster, jar. (rnrv...s.) —touw. o. woelsel
—bereitling, vr. —bereidster, yr.
--water, rn. en yr. fig. onrustig mensch,
—bloem, yr. naam van onderscheidene
mensch vol bevieging , die niet rumen kat'.
planters , welker bladen met eene fijne wol
bv. rusteloos, oproerig.
—ziek , frer,
bedekt zijn ; wolkruid. --beer m. boor,
zucht, yr. oproerigheid.
die de schapen om de wol houdt. —boom,
Woensdag in. de vierde dag van de week;
m. viltboorn. —distal, yr. kruisdistel.
Des woensdags, Hij komt woensdag , d. i.
—doors --Boren, m. naam van
aanstaanden woensdag. 's Woensdogs (op
eenige planten, welker zaad van wol omgeven
woensdag) gaat hij altijd ter kerk..a.vond,
is; inzondh. Indisehe katoenboom.—draaim..beurt,yr.-middag,m.-morgen,
Jer rn. wolbereider. —dragend by,
m.—namiddag, m. —oclatend, m.
van dieren „ welke rnet wol in plaats van haar
_dagsch , bv. van den woensdag : De
zijn bedekt : Woldragend ree. —drager,
woensdagsche bijeenkomst. Sommigen hezihij dichters , schaa).—drig,, m. (des -s,
gen woensdaagsch, dat zeker niet zoo goed is,
mrv. -s,) woidrager.
schoon donderdaagsch en zaturdaagsch
boven donderdagsch en zaturdagsch welligt Wolf, m. (des -s, mrv. -von,) een bekend
roofdier,, dat naar een' grooten sterken bond
de voorkeur verdienen.
gelijkt , zich in digte bosschen ophoudt ,
Woerhaan m. fazarstbaan. —hen vr.
vooral in koude landen , en onder de schapen
fazanthen.
dikwijls groote verwoestingen aanrigt : Vreten
VIVoert m. (des -s, mrv. -en,) waard,woorcl.
als een wolf , d. zeer stark. Sprw. Gee*
Woest,(-er, -ste,) bv. en bw. in zijn' oorsponwolf in den buik smoren, B een blad voor den
kelijk ordeloozen toestand: Eene woeste landmond nemen. Den wolf over de schapen
streek, waar de wenschen nog niets veranderd
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enhemel m. dat ge eelte van de
stellen. llut en met de wolven, met welke
oneindige ruimte, waarin de wolken zweven ,
men in het bosehis, zich naar degenen voegen,
uitspansel.—enkoioan,vr. in de geschied.
met welke men in gezelschap is. "-, cen insect
der nude Joden eerie zoodanige wolk, of
in bijerikorven , bijerivreter ; cen insect ,
betcr eerie ruokzuil welke hun op him , tout
betwelk de boomer, beschadigt ; korenworm.
door de woestjn bij da b den weg wees, zoo als
—achtig ( er, -st,) b y . naar een' wolf
bij nacht eerie vuurkolorn. —gevaarte ,
gelijkendc ; als een wolf. —angel , m;
0. menigte wolken. —ig, (-er. -st.) by. vol
—ijzer , G. ijzer om wolven , te vangen.
wolken, bewolkt ; van edelgesteenten, waarin
—je, o. (des -s, wry. -s.) verkleinw. van
wo!kjes zijn. —je o. (des -s, mrv. -s,)
wolf. -rain, o. zeker metaal. -sbezie,
verkleinw, van wolk ; inzonderh. in edelgeo. wolfsgebit.—sboon,
yr. dolbes.
steenten , vlek , die naar eene wolk gelijkt ;
yr. vijgeboon. --self . (-er, -ste,) by. en bw.
fig. donkere of sombere trek (op het Ile-Lie):
wolfachtig• —seinde o. wolvedak. _sgeEr kwant een wolkien op lunar aanminnig
bit, o. gebit van cen' wolf ; gebit, waarmede
gelaat. » —nat, o. regen.
hardgebekte paarden worden bedwongen.
o. eerie plant. —shaar , o. Wolkooper , rn. wolhandelaar. ,kruido
o. wolgras. —ma,rkt, , yr.
—sliond , m. bond voor de wolvejagt.
—stronger , tn. geweldige honger. Wolkswijze , by. en bw. in den vorm van
—shuid , vr. —sklaauw,, rn. klaauw
eene of rneer wolken. —vanger rn. fig,
van een' wolf ; zeker gewas. —skop , m.
dikke jas. —zon vr. hijzon.
-skruid , o. riaam van meer dan een gewas. 11111Tol le , yr. wol. —len , otiverb. b y . van
--skull, m. kuil, waarin men wolven wol : Wollen garen , kousen, hemden, stofvangt. —sleger , o. —smaand, yr. fen , &aloft:. —lenfabrikant , m.
weleer in gebruik voor wintermaand. —sfabrikant van wollen stoffen. —lennaaimelk , vr. melk eener wolvin ; een gewas,
jen o. bet vervaardigen van vrouwekleeduivelsmelk.—simuil, m. —smuts , vr.1 deren : Op het wollennauijen gaan, het
milts van wolfsvel. -spels , m. -spoot,
wollennaaijeri leeren. —lenna,aister,
m. —sschijn rn. eerie plant. —stand ,
yr. naaister, die vronwekleederen vervaardigt.
m. land van yen' wolf ; cen tandhoren.
—len.naald , yr. naald voor wollen stof-sveest, m. bovist. —sv el, o, -sworfen; naald , welke door wollennaaisters Betel, m. wolfskruid , akoniet. —vanger,
bruikt wordt. —lenweven, o. het weven
m. die wolven vangt ;
zwarc ruige
van wollen stoffen. —lenwever , m.
handschoen.
wever, die wollen stoffen vervaardigt. —leWolgras , o. katoenbies, —handel , m.
tje, o. (des -s, mrv. -s,) verldeinw. van wol;
handel. --b-ltandelaar m,
inzonderh. wiekje van boomwol : Steele
Wolk, yr. (am%
wolleties in de ooren. —plukken o.
eene menigte waterachtige dampen , welke , verdikt in zigt bare
het plukken of bereiden van wol.
gedaatite en saárnuepakt , meer of minder
ker, m. --plukster yr. —seiteihong in de 'richt zeeven en , wanneer zij te
den 9 'o. wol bereiden. —scheider, rn.
zwaar worderi. als regen , of bagel, enz. neder—scheidster,, yr. —spinnen, o.
vallen: De wolken trekken naar het oosten.
—spinner , —spinnerij , vr, het
Eett kerel als eene walk, cen kloeke en
spinnen van wol ; inrigting ter spinning van
rustige kerel. In de wolken zijn, gemeenz.
wol: Er zijrt twee wolspinnerijen in die
zeer verheugd zijn. Deze donkere wolk (dat
stad.—spinster, vr,
dreigende ongeluk) dreef over. *-, menigte Wolvedak , o. dak , hetwelk met drie of
of drom van dit of gene, hetwelk met eene
vier hoeken selmin afloopt. —ejager , in.
regenwolk eenige gelijkheid heeft :Eene wolk
—ejagerineester, En. —ejagt , yr.
van stof , van rook van sprinkhanen.*-,
—enaard rn. aard van een' wolf. —e..
zie
net , o. –eprent yr. –espoor , o.
Wolkaard , –kaarde , yr. kaard voor Wolverlei, yr. wolkruid.
–kaarden , o, –kaarder,, Wolverven. enz., zie Wolverwen ,
—kaardster y r.
ens. —verwen, o. het verwen van wol of
'liVolkachtig , (-er, -st,) by. naar eene
wollen stollen. —verwer, m. —verwewolk getijkende; wolkig. —achtigheid,
rij , yr.
yr.
Wolvin , yr. (mrv. -nen,) wijfje van den
Wolkam , in. kam voor wol. –kam- wolf.
men, o. –kammer,, rn. -hamster, Wolvlok, vr. vlok wo!. –wasschen ,
yr.
o. —wasseker,, in. —zak, m. zak voor
Wolkboog 9 rn. regenhoog. —breuk
wol ; wolbaal.
yr. het plotseling nederstorten van eerie Wond, yr. (mrv. -en,) wonde. —arts , rn.
gansehe wolk, waardoor eene geheele streek
heelkundige, heelmeester. —artsenij
overstroomd en alles rnedegesleept wordt.
yr., —artsenijkunde, vr, do weten-
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sehap van den wondarts ; chirurgie. .baar,
pen verwondering opwekken; fig. gemeenz.
en in scherts, buitengewoon mensch , of
(-der, -st.) by. kwetsbaar. —baarhead,
y r. —balsean , in. —e, vr. (rw. -11,) aan iernand , van wien veel gesproken wordt.
—doend , by. die of dat wonderen doet ,
een uit- of inwendig ligchaamsdeel eene
wonderdadig, —doener, tn. die wonderkwetsing, die in eerie vaneenscheiding der
daden veerigt. —dokter, m. arts , die
deelen door eenig geweld bestaat, waarna er
wonderkuren doet. —en, onpers, w. met H.,
g-erneenlijk bloed nit vloeit: Aar' zijne wonwonder geven, verwondering baren : Het
den overlipen. De wond is doodelijk, Bene
woridert mij , dat hij reeds weg is. Wondert
wood verbinden ; fig. smartelijke zielsaankern dat ? Iiet zal mij een: wonderen, of hij
doening : Dot is balsem voor zijne wonde,
terug konit. -- gaaf, yr. de gave ma
dat is een troost voor hem. Eerie pleister op
wonderen te doer. —groot, b y . ongemeen
iemands wonde leggen , zijn hider) verzachgrout , zie Wonder. —grootheid,
ten. lemands wonder op nieuw openen,
yr. ongemeene grootte. —kind , o. een
zijn Iced vernieuwen. - ekruid, o. wondkruid. —en, b. w. eene of meer wooden
vroeg wijs kind , of kind met zeldzame pestvermogens ; fig. wonderdier. —klein, by.
toebrengen , kwetsen : I/ij werd zwaar
ongemeen klein, zie Wonder.,kraeht,
gewond; fig. Het hart wooden.
yr. huitenaewone kracht. —kruid, o.
Wonder, (-der. -st,) by. err bw. de yeti?
kruid van bewonderenswaardige geneeswondering opwekkende: Zij verkaalde
kraeht: lieidensch wonderkruid , soort van
wondere zaken. Wonder schoon. Ongemeen
schoon. De woorden wondergroot, wonder,.
wondkruid.—Ituu.r,yr. eene zeldzame kuur
ofgenezing. —lijk. , (-er, -st.) b y . wonderklein, wonderschoon schrijve men liever
baar ; zonderling, vreemd ; misselijk , op bet
wonder groot , wonder klein, wonder
punt om flaauw te vallen : 1k werd op eons
schoon.*-, o. (des -s, nzrv. -en,) de gewaar
zoo wonderlijk. -lijkheid , y r. vinare,
wording van het nieuwe of ongewone : Het
Yr. vreemde mare, —net , o. een netvormig
zal mid wonder geven , of hij aangekomen
is. Geen wonder, men behoeft zich niet te
weefsel beneden aan de hersens van dieren ,
welke met den kop naar beneden gaau.
verwonderen. *-, lets nieuws of onverwachts
—rede , y r. wonderspreuk. —regen ,
en onbegrikel ii ks: Bet is een wonder, dat
in. een met buitengewone omstandigheden
hij nog terft hien wonder van geleerdheid,
verboriden regen , wanneer kikvorschen ,
van schoonheid. De zeven wodderen der
steenen,enz, daarmct nedervallen. -schoon,
wereld , h. v. de ternpel van Diana te Epheze.
Men heejt het sladhuis van Amsterdam
b y . ongemeen schoon , zie Wonder.
--spreulk , yr. wonderbare spreuk of redo;
meermaten het achtste wonder van de
schijristrijdzheid. —spreukig, (-er, -st,)
wereld genoemd. *-, inzonderh. werking of
b y . en bw. schijnstrijdig. —stuk , o. bewonverschijnsel, dat volgens de wetten der
derenswaardig sulk. —teeken , o. wonnatuur onyerklaarbaar is en dalrom voor
derlijk verschijnsel ; voorteeken , voorbeduieerie onmiddellijke werking van God worth
denis. — werk , o. werk op eene boven.
gehouden : Wonderers doer' . Gij zult teekenatuurlijk wijze verrrigt, wonder.-werker,
)ten en wonderen zii . n. — appel, m.
m. die wonderen werkt. —zinnig , (-er,
balsemappel. --boar, ( ' der, -st,) by. en
-st,) by. en bw, vreemd , grillig , wispelturig,
bw. zoodanig gesteld , dat men er zich over
—zinnigheid , yr. — zout , o. zout
verwondert , of waaryan men de mogelijkheid
van ongewone kracht , b. v. Glauberzout.
niet begrijpen kan : Een wanderbaar verschijnsel , geval ; fig. zonderling , vreemd. Wondheler , m. wondarts. —ijzer,, o.
sondeerijzer. —ing 9 y r. bet wonder). —je,
—baarheid , y r. —ba,arlijit , (-er,
-st.) b y . en bw. wonderbaar. —baarlijk0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van wond.
heid, yr. —balseui , in. een kraeiit iv ,
—koorts, y r. koorts , die bij eene zware
genezende halse.n. —beeld, o. bewoudeverwondiag p!eegt te verschijnen. -kruid,
renswaardig beeld, bij Pi.,C. wonderdoend
0. elk kruid, dat de kracht bezit om wonder
beeld. —bloein, vr. eene plant en hare
le heelen. -middel, o. middel ter heeling
van wonder], --pleister, yr. pleister voor
bloem. —boom, rn naam cener plant,
wonder,. —poeder,, —poeijer,9 o.
die in 0.-I. en in Afrika totem , boogen boom
porker ter stelping van het bloed bij verwongroeit , doeli bij ons een strnikachtig gewas ic,
dingen, —teeken , o. likteeken. --wadat slechts de zomermaanden duurt.Allaad.
ter,o. een uit wondkruiden getrokkcn water
y r. wonderbare daad; wonderwerk , wonder ,
ter heeling van wooden. —zalf, yr.
mirakel. —dadig, (-er, ,st,) by. en bw.
wonderdoend : Ern wonderdadig verniogen. liVonen , o. w, met H., zijn bestendig of
gewoon verblijf houden : Zij wonen in de
*-,als door cen wonder verrigt: Lene wonder•
stall, op het land , in cen dal, op een bovendadige genezing . —dadigheid, yr.
-dadigiuk , bw. —dier,, o. buitengehuis , naast oils , adder de kerk , in eene
voorname straat, digt bij de rivier. Bij
woon dier , welks voorkomen en eigenschap-
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iemand wonen , a.) bij iemand gehuiivest
zijn , of kamers hebben ; b.) bij iemand
dienen : Mietje woont than: bij den burgeinfester ; fig. blijven , op den duur zijr. : Er
woont Beene liefde in flat koude hart.
Waar vrede woont , woont God. —er m.
(des -s, mrv. -s,) die woont —ing yr.
(mrv. -en,) plaats , waar men woont , inzonderh. gedeelte van een gebouw , dat men
beweont. —ingje, o. (des-s, mrv. -s,) verkleinw. van woning.
Woon, yr. het wonen , enkel in : Met der
woon , als : Zich ergens met der woon
bcyeven of nederzetten , d. ergens gain
-worien. -achtig, by. zijn verblijf houdende:
Waar is hij woonachtig ? —baar , (-der,
-st,) bewoonbaar. --huffs, o. huis ter bewoning. , yr. huiskamer.
—kelder m. kelder, waarin men woont.
—pla,ats , , vr. plaats , waar men woont of
zijn gewoon verblijf houdt :Zijne woonplaats
s niet bekend. —stede , yr. woonplaats.
—vertrek 0. woonkamer.
1111roord m. (des ....s, mrv. -en,) mannetjeseend waard , woert.
Woord, o. (des -s, mrv. -en ) het hoorbare
teeken eener voorstelling als afzonderlijk
bestanddeel der rede: De woorden eener
taal verklaren. Drielettergrepige woorden.
lets woord voor woord overzetten. Geloof
zijne woorden. Eeniye woorden met
-iemand wissekn, d. i. met hem spreken.
Ik heb u sleeks een paar woorden te
zeggen, hij tvist daarop geen woord te
aetwoorden. Woordvoor woord , woordelijk.
In den woord. Een woord is den verstandige
genoeg. gezegde, dat uit een of meer
woorden . bestaat : Van woorden tot daden
komen , van eeii' woordentwist tot eene kloppartij overgaan. Er is geen waar woord aan,
er is niets van waar. Vele woorden den hals
breken , gemeenz. vele woorden bezigen.
Het woord voeren , spreker in eene vergaderingzijn ; fig. Ilet hoogste woord voeren
het meeste te zeggen hebben. Het woord
nemen. Een goed woord voor iemand doen,
ten voordeele van iemand spreken. Hij moet
altijd ket laatste woord hebben, hij zwijgt
nooit.Sprw.L'en goed woord vindt eene goede
plaats , d. doet altijd eene goede werking ;
fig. Iemand goede wont-den geven, a.) hem
vriendelijk verzoeken ; b.) hem vleijen. Een
goed woord spreken hidden of danken.
Woorden met iemand hebben, met hem in
twist zijn. Zijn woord wel weten te doen ,
a.) goed spreken ; b.) eene boodschap behoorlijk weten fie verrigten. Iemand te woord
staan , hen aanhooren. Ilij heeft of is aan
het wooed , hij moet spreken. Iemand de
woorden uit de keel tnoeten halen , hem
slechts met moeite tot spreken bewegen
kunnen. Ik hon niet aan het woord komen,1

d. Beene gelegenheid vinden om te spreken.
*-,bevel: Gods woord overtreden. be lofte:
1k verlaat mij op uw woord. Zijn woord
houden. Op mzjn woord. Ik geef it nit' jug
woord. Een man van zijn woord zijn. Sprw.
Een man e-en man , een woord een woord,
een eerlijk man houdt zijn woord. krijgsleas , wachtwoord ; in den bijbelstiji, tweede
persoon der Godheid; openbaring des bijbels :
Gods woord, de bijbel. —afleider,, m.
die de woordafleiding beoefent. —allei.
ding , vr.het afleiden der woorden, etymologie. —ailleidkunde yr. —breekster, yr., —breker,, m. die zijn woord
breekt. —breuk yr. —bulging , yr.
verhuiging der woorden. —elijk, (-er, -st,)
by. en bw. woord voor woord : Eene woor-delijke vertaling. Woordelijk vertalen.
—elijkheid, yr. enboek o. boek,
betwelk de woorden eener
(veelal)
alphabetische orde bevat,hetzij met of zGlider
verklaring. —enboekschriiver , m.
—enlijst, yr. lijst van woorden. —enpraal , yr. Ode praal met hoogdrayende
,woorden. —enrijk (-er, -st,) bv. —en-

rijkheid,vr. -enschat,m.woordenliist.
—enschikking, yr. woordschikking.
—enspel, o. woordspcling. —enstrijd
tn. woordentwist. —entwist, m, twist met
woorden; twist over den zin van een of meee
woorden. —envitster, yr.,- envitter_,
m, die op woorden vi t. —envitteril,
—envitting, yr. het vitten op woordeil.
—envvisseling, yr. woordentwist.-en.
zifteu , o. woordenvitterij. —enzif,
ter , in. woordenvitter. —enziftster,,
yr. —gronding, yr. dat gedeelte tier
spraakleer,, hetwelk de woorden in bun'
oorsprong leert opsporen , ze order zekere
,klassen brengen en de verschiitende vormen
bepalen, waarin zij kunnen voorkornen ,
woorclvorsching , etymologie. -hou.dend,
by. die zijn woord houdt. —houder , m.
houding, yr. —houdster, yr.
—je, o. (des -s. mrv..-s,) verkleinw. van
woord ; inzonderh. fig. Een woordie (eei.ige
woorden , een paar woor !en) met ietnand
alleen spreken. —liundige m. en Yr.
woordafleider. —lid , o. een der zoogenoemde kleinere rededeelen. - oinzetting,
yr. omzetting van woorden. —ontleding,
yr. in de spraakk. ontleding van een' zin in
zijne oorspronkelijke bestanddeelen , zoo als
zelfstandig naamw., lidwoord , enz. —oorspronkelijkheid, yr. oorsprong van
een woord , etymologie —raadsei , o.
raadsel , dat in een woord bestaat , we! ks
beteekeniven men , als het refi ts of links
words gelezen , of wanneer een of meer
letters aan het begin of einde weggenomen
worden , raadselachtig opgegeven heeft,
logogryph. • -seitikliing, y r. schikking

—
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van den aard cens worms. —achtig, (-er,
der Woorden , constructie. —smeder m.
-st,) by. naar een' worm gelijkende; als van
smeder van nieuwe woorden.—smederij,
een' worm : De wormaehtige (wormswijze)
y r. —smeedster, y r. —speling, yr.
beweging der darmen. wormen hebeen spel met woorden of raamen,d.i. vernnitige
bende, van wormen doorknaagd,,vol wormen.
samenstelling of tegenoverstel ling van gelijke
—arts m. arts, die wormmiddelen
woorden. —uitlating , yr. het uitlaten
verkoopt , kwakzalver. --buffs, y r. zeker
van cen woord, ellipsis. —nitspraak,
sehelpdier. —drijvend bv, de wormer,
y r. uitspraak vao het enkele woord, orthoepie.
verdrijvend. —en, o. W. met II'., als een
—verander!ng , y r. verandering der
males Dat wormt
worm wriemelen
woorden. —verbreking, yr. woordmij in het hoofd. op eene arinhartige
break. —verdraaijer m. —verwijze arbeiden : Zij moeten vreeselijk
draaijing, yr. —verdraaister
wormen, (nn aan den host te komen. if
y r. —verklaa,rder,, m. woordvorseher.
wormt nog gedurig aan dat gedicht.
--verklaarster,vr. —verklaring,
o.—ig, (-en, -st,) by. verwormd:
y r. —verplaatsing yr. —verwisW ormiz3 e plan ken. *-, van paarden , %%elke
seling, yr. woordverandering. —voeden worm hebben Een wormig paard:
ging , yr. een gedeelte der spraakkunst ,
liftekje, 0. wormmiddel in de gedaante
hetwelk leert , hoe de woorden saamgevoegd
van een koekje. —koorts , y r. koorts door
moeten worden , syntaxis. —vorming ,
o. stof,
y r. —vorsching , yr. woordgronding.
wormen veroorzaakt. —Bneel
Wordel m. (des -s, mrv. -s,) verouderd ,
betwelk de wormen uit bout boren. --mid-del
w er vel been,
, o. —nest, o. verzameling van kleinc
wormen in de darmen , en7, met het slijm
Worden, angel. o. w. met Z., beginners te
waarin zij bevat zijn. —pje, o. (des -s, mrv.
zijn , ontstaan ; doch meestal in zekeren
-s,) verkleinw. van worm. —poeder,
toestand geraken : Hij wil soldaat warden.
Koopman worden. Weduwe worden,
—poeijer o. —schade yr. schade,
door wormen veroorzaakt. —slang, yr.
wordt groot , rijk. Wat zal er van hem
soort van snel voortschietendeslang.-steek,
worden ? Kinderen warden menschen. Het
m. steak van een , worm in ooft. —stekig-,
wordt koud. Anders warden. Tot een spreekwoord worden, daartoe overgaan ; tot een
(-er, -st.) vol wormsteken , elders pierig
geheeten : Een wormstekige appel., —stespreek woord verstrekken. hulpw. a.) met
kigheid, vr. —swijze-, by, en bur,
het verl. deelvv. van een b. w. Bemind
worden. Gehaat warden ; b.) met het yell
op de wijze van een' worm : Eene wormswijze
beewging. Zich wormswijze bewegen.
deelw. van een 0. w. als onpers. met er, als:
—vormig, by. en bw, wormswijze; van
Er wordt yedanst , men danst. —end, by.
de gedaante cens worms. —ziekte , yr.
ontstaand. —ing , yr. de daad van worden.
ziekte door wormen veroorzaakt.—zweer
"Worg m. (des -s,) benaanwdheid in de
y r. zweer , waarin wormen groeijen.
keel, —en , h. w._ wurgen. —gezwel
Worp m. (mrv. -en,) de daad van werpen,
o. zeere keel. —ing yr. —koord
werping ; drags van dieren : De zeug had'
vr.—paal m.
vifftien biggen in edn' warp.' -, zoo veel als,
Work , m. (des -s, mrv. -en,) kikvorseh.
to cens geworpen wordt: Een warp schellingDoran, in. (des -s, mrv, -en,) naam van
en. Een Ivor') jonge honden. —pick, vr.
dieren , welke Been rood bloed , gecne
wcrppiek.
uitwendige zintuigen en Beene voeten
hebben , doch zich door samentrekking en Worst , y r. (nirv. -en,) eene soort van spijs,
(lie uit gehakt vicesch , vet , bloed , enz.
wederuittrekkinp; des ligehaams voortbehestaat , die men in darmen, linnen zakken,
wegen , en welke de zesde en laatste klasse
enz. stopt en rookt , kookt , braadt , enz.:
der levende wezens vormen : Door de wormen
Worst maken , stopnen , eten. Zie de samenverteerd worden. in het dagelijksche
gestelde : Illoedworst, ligraadlevee die soorten van wormen, welke in het
worst, Gort worst, Leverworst
ligchaam des menschen levers : Het kind
Meelworst Metworst, rekelheeft wormen.*-, in samenstell, naam van
worst , Itookworst launderonderscheidene insecten , enz. b„ v.
worst , Varkenswors*, enz. Sprw.
ylimworm , aorworm zijdeworm ; fig.
Het bekomt hem als een' hond de
gemeenz. klein , ongelukkig verlaten kind :
worst , hij wordt y ear dat Ballot gekastijd.
De arme women hadden niets te eten.
schcepsw. stuk touw , dat men aan de
eene zenuw onder de tong der honden
zijde van ecn schip hangt , opdat het door
door Welker wegsnijding sommigen het dolstooten niet beschadigd worde.
worden meenen voor te komen ; eene
scherpte in het bloed der paardcn ; een zeer Varorstelaar, m. (des mrv. -area, -s,)
beoefenaar der worstelkunst. —en, o. w.
aan het hoofd van kinderen , dauwworm ;
met IL, kracht en bchendigheid aanwenderk
cen wroegend geweten. —aardig by.
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WO U
ortelen weder stammen voortbrengen eri
vaak geheele streken met dezen boom
bedekken. —einde , o. eind van een gewae
naar den wortel toe. —en, o. w. met H.,
wortel schieten. 4-, met Z., door middel van
wortels in de aarde dringen ; fig. De ondeugd
is al te diep in hem geworteld. —Rout ,
hoot van den wortel. —ing, yr. -kiem,
yr. —kruid, o. een plantgewas. —land,
o. yr; letter van den wortel
eens woords. —loof, o. —mand, yr.
markt, vr..aischraapsel,-schrab sell o. —spruit, yr. sprint nit den
wortel ; asperzie. —tafel, yr. tafel welke
de wortels en bonne kwadratcn , enz. bevat.
m.
—tje, o. (des -s, mrv.
verkleinw. van
Vorsten , o. w. met 11.. worst maken.
wortel. --trekker, o• . —trekking,
—epin y r. --erij , yr. (rnrv. -en,) het
yr. in de wisk., zie o.
worsten ; inrigting tot het maken van worst.
een woord , dat enkel uit den wortel bestaat,
—horentje o. eert trechtervorrnig,
1) v. man,vrouw, kind. —worm, m.worm,
die aan den wortel knaagt. —zaad , o.
veelal blikken werkting , waardoor men het
vleesch enz. in de darmen stopt ; fig. re- list-oud , o. (des -s, tam -en,) eene met
mand door een worsthorentje voeden , d. i.
boomen digt begroeide streek van eenigen
zeer schraal. —je, o. (des -s, mrv. -s,)
omvang , inzonderh. wanneer boomen en
verkleinw, van worst. —kruid o.
struiken wild door elkander groeijen : In
kruiderijen voor worst, —niaakster,
Noord- Amerika vindt men nog uitgestrekte
y r. —maken, o. —maker , In. -mawouden. De wouden zijn in Friesland die
kerij, vr. worsterij. —meel, o. --nat .
boschach tine streken , welke ook soms de
0. nat , waarin worst p,ekookt is. -rooster,
Zevenwo uden heeten. Een boer nit de
m.—spek, o. spek voor worst. —spiji. vr.
wouden, d. een woudboer., —a,chtig.
-(-er, -st.) by. met wood begroeid.
vr.-stopster. y r. —verkooper,
moue, y r. —bewoner , m. —bem. —verkoopster, yr. —vet , o.
woonster y r. —bezie y r. blaauwe--vieeseh, o. -winkel, m. —zak
bes. —hoer, rn. zie Woud.—ezel ,
m. zak welke de plaats van ear' darm bem. wilde ezel. —gedrogt,o. monster, dat
kleedt , zie Za,kworst.
zich in een wood ophoudt. —gezang
Wortel , m. (des -s, mrv.-s. -en,) van eene
o. gezang in de busschen , wildzang der
plant dat gedeelte, waarinede zij in den grond
vogelen. —gezin, o. woudbewoners.
bevestigd is : De wortels ran een' boom
--god, m. boschgod. —godin , yr.
uitgraven, Wortel schieten,krijgen,maken.
—lieer, m. eigcnaar of opziener van een
Net wortel en al nithalen , geheel nit der)
wood —hoen, o. soort van wild hoen,
grond halen ; fig. geheel nitroeijen. Geen'
dat zich in de bosschen ophoudt. —kruid,
wortel noels tak ace iets laten settee! en
o. valkruid. m. —meester,
al ver de gen. Net world en tak of Met den
m. opziener over een woud ; naam van ver,
wortel uitroeijen. oorsprorig , hedin:
scheidene planten , die in wooden groeijen.
De gieriyheid is de wortel van alle kwaad.
—muziek , vr . —nimf, y r. boseh't-, het onderste van j ets : De wortel ran een'
nimf. —os, rn. wilde as. --raaf, vr.
tared , van een' likdoren ,
soort van raaf ter grootte van eerie hen op do
eeo nagel ,
van eel,' berg.
in de taalk. oorspronkelijk
Zwitsersclie Alpen. yr. —stad,
deel van een woord : Bock is de wortel van
yr. eene door wooden omgevene stad. -ver;orerboeken. in de wisk. grootheid enz,
blijf, o. —vogel, m. —waehter,
uit welker y ermenigvuldiging mei zich zelve
m. boschwachter.
het andere getal is voortgekomen : De Wouterman, in. (mrv. -s,) !attic, dat men
(vierkante) world van een en tachtig is
waterpas tegen lets vastspijkert, orn er het
negen. Den wortel trekken , den wow'
eind van eene plank op te does luster].
zoeken en vinden. 4 -, zeker Iangwerpig Wouw, m. (des
mrv. -en,) een vogel
aardgewas ; inzonderh. peen : Gele en Witte
kuikendiel.
wortelen. —aehtig, (-er, -st.) by. naar Wouw yr. eene wilde plant, die, met de
een' wortel gelijkende ; vol wortels. --akreseda tot een geslacht gerekend , eene gele
ker , rn. —bed, o. —blad, o. bled ,
verw oplevert , waarmee allerlei stollen van
hetwelk nit den wortel schiet. —boom ,
ziide , wol, linnen , katoen worden geverwd.
att. een indisclie boom, inzonderh. die , welks
—kuip yr.
iemand order te krijgen worstelde
met zijn' broeder ; fig. Worstelen tegen
iemand of iets , zich daartegen met inspanning verweren. 7e vergeefs worstelt hij
tegen dien geweldenaar. Men zag hem tegen
de golven worstelen. Worstelen met , veel
te Iijden hebben van , kampen tegen,
worstelt met allerlei rampen , met den
dood. —ing, y r. (mrv. -en.) —kunst ,
yr. —meester , m. onderwilzer der
worstelkunst. —perk , o. afgeperkte plaats
voor bet worstelspel ; Met of Tegen
iemand in het eorstelperk treden , yen'
strijd met iemand beginner). —plaats
y r. worstelperk. —spel, o. —strijd ,
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iiVraak , yr. begeerte , om bet oils of anderen Wreed , (-er, -st,) by. en bw. hard voor
aangedane onregt of Iced aan den veroorzaket te vergelden of vergolden te zien , en het
veroorzaakte kwaad zeif: Iets uit wraak
doen. Naar wraak dorsten, er naar streven
om kwaad met kwaad te vergelden. Wraak
aan iemand nemen. *rank oefenen. Hi)
;loeii van wraak. *-, het wreken : De wraak
is zoet loch zich te kunnen wreken en het
niet te doen, is nog zoeter. begeerte, om
eene beleediging , enz. in peroon aan den
beleediger te straffen, en deze straf zelve ; in
den bijbel , eene straf en een verlangen om te
straffen , zelfs van God : De wraak is mijn.
, (-der, -st,) b y. of te keuren ,
berispelijk , slecht. —baarheid, yr.
—gierig, (-er, -st,) by. begeerig om wraak
te nemen. yr. —godin,
vr. in de fabell. Lurie. —goed , o. uitschot.
--Baring, m. uitgeschoten baring.
—lust m. wraakgierigheid.—neming,
vr —oefening, yr. —staal , o. wraakzwaard.-uur,o. unr der wrake.-wensch,
m. vervloeking. —ziek ('er, -st,) by.
wraakgierig. —zutcht,vr. wraakgierigheid.
--zuchtig , (-er, -st,) by. wraakgierig.
zwaard o. urekend zwaard.
Wra,ddel , m. (des -s, znev. -s,) weinig in
gebruik , zoo ilia verouderd , kossem van een
rood.
ifir rak (-ker, -st,) b y. waaraan dit of gene
ontbreekt , zoo dat het uitgeschoten en voor
een' minderen prijs clan het gave verkocht
wordt: Wrak aardewerk , porselein, hout ;
fig. Een wrakke boedel, waaruit de sehulden
Met betaald kunnen worden. Dat kantoor is
wrak ,in eery' slechten staat. Het staat wrak
met hem, zijne zaken zijn' in eete slech ten
staat. o. (des -s, mrv. -ken,) een beschadigd en onbruikbaar schip ; fig. schip, dat
bijkans nict meer bruikbaar is, slecht schip.
—e , yr. wraak. —en , b. w. als gebrekkig
en berispelijk beschouwen en daarorn afkeuren Zijn gedrag wordt door elk gewraaLt.
Een' getuige wraken. —lug vr. ker,
m.(des -s, mrv. -s,) stranddief.
Wrang (-er, -st.) by. zoo zuur dat het den
mond samentrekt Wrange n' ijn ; fig. onaartgenaam , bitter: Thans geniet hij de wrange
vruchtea van zijn vroegere wangedrag
--la eid yr. —kruid o. vierkruid.
—wOrtel, m. mortel van bet wrangkruid.
r ral', yr. (airy. -ten,) eene ronde eenigszins
harde yerhevenheid op eene oppervlakte,
inzonderh. op de huirl : Zij heesft wratten
aan de handen, in het gezigt. een dergelijk uitwas van planten. —achtig, (-er,
-st,) naar eene wrat gelijkende ; wrattig. -je,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van wrat.
—tekruid, o. naam van onderscheidene
planten. --fig, (-er, -st.) by. met wratten
bezet.

gevoel d esgenen , die iets aanraakt Dui
laken is zeer wreed. Wreed zijn.
van
iemands geaardheid , hard , onme6doogend :
Een wreed mensch gemoed. Sprw. Hij ziet
zoo wreed als eene sehaap , hij ziet er alles
behalve wreed uit. —aard , m. (des -s,
mrv. s,) wreed mensch. — aardig, (-er,
-st,) by. en bw. wreed van aard , wreed.
—aardigheid, vr. — atardigli jlz ,
bw. —elijk, bw. --held, v r. (nay.
-beden„) . het wreed zijn ; wreede daad.
liVreef,, veil. tijd van wrijven. *-, yr. (vim
-even,) bet bovenste van den yoet tegenover
den hiel , vvrif.
liVreekster, yr. (mrv. - s,) die wreekt.
-Wreken, ongel. b w. (ik wreekte , gewro=
ken ,) wraak nemen over iets of iemand, d. i.
een' beleediger gelijk met gelijk of met erger
vergelden : Eene beleediging wreken. Een'
moord wreken. Iemands dood wreken.
Iernand wreken, d. i. over het hem aangedane feed wraak nemen.*-(zich), w. w. wraak
nemen : Zich aan iemand wreken. Zich
wegens lets aan iemand wreken. —er , m.
(des -s, mrv. -s.) —ing, yr.
Wremelen , o. w. met derwijze wernelen, dat bet kitteling veroorzaakt : Er
wrernelt mij jets op den rug. —ing yr.
*Wrenschen,o.w.rnet H., van een' hen gst,
naar de inerrie hinniken.
Wrevel (-er, -st,) by. en bw. kwaadaardig,
bonsaardig, bitte.r.*-, m. (des -s,) wreveligbeid. --daad , yr. snoode daad , snoodheid,
boosaardigheid. —ig, (-er, -st,) bv. en bw.
wrevel. —igheid , r. wrevel. --cooed
m. wreveligheid. —woord, o. hard woord.
Wriemelen o. w. met 11., wrernelen.

—ing, yr.
Wrijf, yr. (mrv. -ven )` wreef.

by. dat fijn gewreven kan worden.' —bak ,
m. bij papiertn. zekere bak, om de lompen
in korten tijd fijn te maken. —borstel,
m. borstel , waarmede men wrijft. —doek ,
tn. dock , waarmede men iets wrijft. -goed,
o. hetgene men behoeft om meubels te wrijven. --bout o. --lap , m wrijfdoek.
—mand, vr, mand met wrijfgoed. —mom. papiermolen met wrijfbakken.
m. paal, waartegen zich het
rundvee wrijft ; fig. voorwerp van spot.
—steen, m. steen , waarop of waarmede
gewreven wordt. —ster, (mrv. -s.)
—stof, yr. in een' wrijfbak fijn gernaakte
stof. —was, o. was, met betwelk men
meubelen wrijft.
1111rrijten, o. w. met 11., twisten, krakeelen:
- er, m. (des -s, mrv. -s ) —ster, vr.-(mrv. -s.)
Wri j wen , ongel. b. w. (ik wreef, gewreven4
de vlakte van een ligchaam min of meer,
drukkPrid over de viakte van een ander hem,
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tn bewegen : De handen wrijven, b. v,
om ze te verwarmen. Een ziekelijk deel met
warme doeken wrijven. Stoelen wrijven.
De oogen wrioren. Lets met olie wrOveno*-,
wrijvende fijn maken : Vetiver,. wrtven ; fig.
gemeenz.Hij moet den gansehen dag schrijSen en wrijven, d. schrijven en oversclaijyen. --er, m (des -s, mrv. -s,) die wrijtt ;
werktuig om te wrijven. —ing vr. (mrv.
-en.)
Wrikbaar, by. dat gewrikt kan worden.
—ken , b. w. doen waggelen wiggelen:
hij wrikt den peal keen en weer. *-, o. w.
met H., in : Ian gets wrikken , pogingen
does, our bet uit zijn' stand te brengen.
--king, yr.
ongel. b. w. (ik wrong, gcwrongen ,) van buigzame ligchamen, ineen draaijen,
met het bijdenkbeeld van groote inspanning
zjner krachten Ben' doek wringen , kern
ineen draaijen en er bet water uitpersen.
'emend jets uit de handen wringen , terwij1
men bet in alle rigtingen omdraait. De
handen wringen, ze vouwen en ze om hoog
of voor zich houdende been en weer draaijen,
als een teeken van de boogste droefheid en
angst. Sprw. Elk weet , wear hem de sehoen
wringt , waarin zijn leed hestaat. *-(zich),
w. als: Zich in allerlei bogten wringen;
fig. allerlei pogingen doen , om zich lit eene
o. (des -s,)
moeijelijkheid te redden.
vereeniging van een whip. —ling, yr.
Wrochten , b. w. werken.
Wroegen, b. w. inwendig kwellen , benaauwen of folteren Zijn gewett?zz begin,
hem te wroegen. —ing yr. (mrv. -en,)
kwelling of foltering (van bet geweten).
"Wroeten, o. w. met H., op eene wijze in
lets boren , als de varkens in den grond ,
woelen : De kinderen wroeten in het zand.
De mollen wroeten ; fig. In ziine eigene
ingewanden wroeten, zich zelven benadeelen. 4-, hard werken , slooven. b. w. al
wroetende in zekeren toestand brengen :
.Mlles het onderste boron wroeten. —er ,
m. (des mrv. -s,) die hard werkt. —ing,
yr. —ster , yr. (mrv. -s.)
Wrok, m. (des -s,) ingekankerde haat,
bitterheid , verbittering. —ken , o. w. met
II., haat of wraak voeden : Tegen iemand
wrokken. (-or, -st,) by. geneigd tot
wrokken , haatdragend.
Wrong, NTH. tijd van wringen.*-, yr. (we.
-ere ' ) bet wringen : Met elke wrong drukte
hij er eetz' vloed van water uit.*-, iets, dat
sa5mgedraaid is: De das zit u als eene wrong
om den hals. saamgewrongen doek, gelijk
de oosterlingen our het hoold dragen : « Een
wrong drukt zigne harem» *-,safngedraaide
Karen; saarngedraaid ding, om drukking te
verhinderen ; inzouderh. vals3he heap. -el,
,Yr.gestremde melk, die gewrongen en pperst

Wesp
wordt om er kaas van te rnaken. —elen,
o. W. met Z., ztrernmen , tot wrongel worden.
—etje, —je,o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw.
van wrong.
Vir uft,(-er, -st,) bv.en bw.ligt van beweging:
Het wulte gevogelte ; fig. veranderlijk
onbestendig, wispelturig: Een taupe vreemdeling. Zijne wufte tong bedwingen. - -elijk bw. --Reid yr.
Wui , yr. (mrv. -jen,) werktuig, om schicmansgaren op te winders. --t, y r. (mre. -en,)
wui.
Veruiven, o. w. met fl., been en weer slingeren ; met den hoed. enz. zwaaijen. 2*-, b. w.
iemand met-den hoed , enz. weaken.
*Wulp , zie Welp.
Wulp m. (des -s, mrv. -en,) een vogel
weiks eijeretr veel overeenkoinst met die van
den kievit hebben, doch grooter zijn; fig.
onbedachtzaam jongeling. —enei, o. e-Hest, o. —sch (-er, -st,) by. en bw.
dartel , onbezonnen ; minziek , wellustig.
—schheid Yr.
Wu.rg, zie IWorg. —en, b. w. door het
toewringen van den strot ombrengen : Hij
wend gewurgd. --ing, yr. —koord yr.
, m.
Wurm enz,, zie Worm , enz.

X.
X, de vier en twintigste letter van het alphabet
en de negentiende van de medeklinkers. Zij
komt enkel in vreemde woorden voor en lui dt
in het midden en op het einde als ks , en aan
het begin uit veter mond als s : Xerxes =
kserkses of serkses. yr. (mre. -'s,) naam
der letter.
4 X.ebek , yr. eon groot vaartuig, chebek.

V.
Ye, de vijf an twintigste letter van het alphabet
en de zesde van de klinkers. Zij komt enkel
vrcernde woorden voor en luidt als is Eg ypte ,
Cyrus. BILDERDIJK en zijne volgelingen
bezigen Naar sours in plaats der ij , bij v. by
zy. In Engelsche woorden luidt zij aan het
begin alsi: Y ork.* -, yr. (mrv. -s,) naam der
letter : De Y is eene Grieksche letter.
Z.
de zes en twintigste letter van het alphabet
en de twintigste van de medeklinkers. Zij
beboort tot de zachte medeklinkers en is
verwant met de scherpe s. Aan het einde van
een woord pat zij in s over, die echter voor
eon' klinker en voor b en d als eene z wordt
uitgesproken : Lees een hoofdstuk , verkiesbear,, volksdragt luiden, als werden zij :
Leez een hoofdstuk , verkiezbaar volkzdragt gesebreven.*-, yr. (mre. -'s,) (le naam
der letter : Eene Thogduitsche
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Zaad o. (des -s, nirv. zaden,) dat gedeelte
eener plant , hetwelk uit den bloesern of de
bloem voortkomt en de kiem van andere
gewassen der zelfde soort in zich draagt
De pitten van ooft en fruit maken het zaad
inzonderh. van veld- en tuingewassen:
Het zaad is niet half opgegaan ; zie de
,samengestelde knolzaad , koolzaad,
zaad , wortelzaad , enz.; fig. het beginsel of tie oorzaak van jets : Het zaad
des oproers. *-, teelvocht van menschen
en dieren ; in &Hand , koolzaad.
b y . naar zaad gelijkende. —a--welt—rig,
der , yr. ader , welke naar of van de
zaadvaten loopt. —aderbreu.k , yr.
—artsenij , yr. middel ter yertneeerdering van het teelvocht.—bal l rn. teelbal.
—beentje o. in de ontleedk. beentje
tusschen de gewrichten van teenen en
---blaasje, o, zeker blaasje van
den balzak. ---bolster, yr. ---break,
yr. zaadaderbreuk. --buffs yr. streng,
waaraan eel ' teelbal bangt. —dorscher,
dorscher van koolzaad. —kande' 5m.
hamlet in allerlei zaad. --handelaar,
in. —huisje , o. in sommige steden huisje
op de zaadmarkt ter beschutting tegen
regen.--je , o. (des -s, mrv. -s,) verkletnw.
-van zaad. --tient m. —kleed, o.
Heed , waarop men het koolzaad dorscht.
—14nop 9 m. —9—kool, y r. kool die zaad
,draagt. --lionper, m. die in zaad of
zaden handelt, —koopster, yr. -korNei , vr. kraal=, vr, zaadwinkel.
—leider,, m. in de ontleedk. kanaal ,
maardoor bet zaad vloeit. --ling, m.
zadeling. —lingsitennep 5 In. mannetjeshettnep.
zaadvloed.
m.
—loop

—meter, m. -parel,

Zaal
zangkruid. —rattan, vr. en o. raam
waarin bet blad eener spanzaag bevestigd
is. --set o. zaagmecl. —swijze , by. en
bw, zaativormig. —ta,nd , m. —vijl , yr.
yij1 ter scherping van zaken, —viseh , m.
snort van haai, —vormig , by, en bw.
in den vorm eener zaag.
Zaaibaar,, ( der, -st,) by. dat gezaaid kan
worden. —bloem, yr. bloem, die gezaaid
wordt. —boon, y r. boon , die gezaaid
wordt. —goed , o. zaaibloemen; zaaikoren. —jen, o. w. met H., zaad uitstrooijen :
.Het is tijd otn te zaaijen. *-, b. w. uitstrooijen om vrucht enz. tc doen groeijen : Hen
zaait rogge , boekweit , gerst , bloemen ;
Het geld is dun bij hem gezaaid, -hi) is
sleek van geld voorzien : De deugdzarnen
dan gezaaid. Tweedragt zaaijen.
—jer m. (des -s, mrv. -s.) —jing , VI'.
—koorn, —koren , o. koren , dat
korf , waaruit men
rattan zaait. —korip
bet zaad strooit. —land , o. bezaaid
of to bezaaijen land. —ling, m. en yr.
plant , die nit zaad voortkomt ; zaaibloem.
—maand , yr. —machine , yr. zaai..
ploeg. —plant, yr. plant , die gezaaid
,,vordt. —ploeg, m. ploeg met een,
toestel , waaruit het zaad gedurende het
--set o. (des
ploegen op den akker
-s, mrv, -s.) bet gezaaide. , rn.
—veld, o. zaailand„ --zaad, o. zaaikorcn. —zak, m. zak , waaruit het zaaikoren gestrooicl wordt. —weder,, -weer,
o. geschikt weer om te zaaijen.
Zaak, yr. (mrv. -zaken.) regtszaak lemands
zaak verdedigen. Niemand kan reyter
zijne eigene zaak wezen, Een advocaat ralA
kwade zaken. Wanneer zal die zaak pens
afgedaan worden ? *-, eene aangelegenheid
Voor de zaak der godsdienst stripen.
is mine zaak niet, v.t.„
I tif i n_e_.
it _oa
Z
het zaak (raaizaarn) wezen, dat ik er !Brea
l ing ? onderwerp van iernands bezigheid:
c
Pas op awe zaken. Ter zake , d. koinen
wiitot de eigenlijke zaak,waarover wij moeten
handelen. Hoe staat het met zijne zaken ?
ding: Dat is eene zaak van weinig
aanbelang. In zaken, welhe de opyoeding
betreffen. *-, voorval. --bezorger, m.
pleitbezorger , procureur ; zaakwaarnemer.

yr. k leinste pare!. —peal, yr. -schieting vr. —stof, o- stuifmeel der planten.
—ton , vr,
vat , o. —vlies o.
—vloed m. gonorrhea. — vocht o,
teelvocht,
, tn. — zaaijer,
m. —zak, rn. —zolder,, m.
Zang vr. (mrv. -za k en.) een werktuig
%%elks voornatnedeel een fang , suml en dun,
veelal met selierpe tanden voorzien ijzer is,
om deor heen- en wedertrekken een ligchaam
door te suijden : Ik hoor de zaag door het
hout gaan. —bek tn. naam van een'
—gela,stigde rn. plaatsvervanger van
watervogel. —blad o. het ijzeren blad
een' zaakvocrder.—je , o. (des -s, mrv. -s,)
eener zaag ; een plantgewas. —bok m.
yerkleinw, van zaak. —register , o.
houten stellazje , om bet te za k en bout
register van zaken, niet van woorden.-voerdaarop te leggen. --je, o. (des -s, mrv.
der,, m. gezant van vreemde hover',
-s,) verkleinw. van zaag. —ltruid , o. een
—voerdersehap, o. (des -s.) -waargeslacht van planten , zampeul. — hull ,
neuter,, m. cen gemagtigde tot bet
waarnemen of bezorgen van iernands
m. kuil , waarop men hour zaagt. -loon,
zaken.
m, en o. —meet , o. stof, hetwelk de zaag
uit het bout snijdt. --molest, m. molen Zaal , m. (de -s,mrr. -en,) zadel.
zaken,) een ruim yertrek
tot het zaken van bout. —molenaar,, Zaal , vr.
m,
Wij vonden hem in eene praehtige zaal,
,
zaaarneel, —peul 7 yr.
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—deur, yr. —tje, o. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van zaal.—venster, o.

Zaam, uitgang van by. en bw. die geschikt-

Zakb
gezadeld en optoomd. —]lent o. hoot
van den zadelboom.
Zadeling , rn. (des -s,) mannelijke hennep.
Zadelkleed, o. zadeldek,knop , m.
knop aan den voorsten zadelboog —kussen, o. het met haar gevulde deel van cent
zadel; zekere zachte zadel , die slechts uit
een kussen bestaat, —leen; o. leengoed ,
betwelk den leenheer een gezadeld paard
levert. —leer, o. leer voor zadels.
—maken, o. -maker , m.ambachtsman , die zadels , paardetuigen , het leerwerk aan r6tuigen , enz. vervaardigt,
.—makerij , yr. (mrv. -en,) het zadelmaken ; werkplaats van den zadelmaker,

heid ofgenegenheidaanduidt, b. v. Heil:aam,
geschikt em te heelen , leerzaam , genegen
om te keret),
Zaan , yr. zekere spijs van melk.
Zabberaar , tn. (des -s, mrv. -s,) —aarster, yr. (mrv. -s,) die zabbert. —doek
m. kwijidoek. —en, o. w. met H., kwij len ,
inzonderh. van kinderen , die op cen' doek ,
eaz. zuigen. ing , vr.
(-er, -st,) by. en bw. van een geluid,
ligt, flaanw, weinig hoorbaar: Eene zachte
stem. Len zacht geluid. Zachte muziek.
—makersambacht , —makersZacht gaan , spreken. Een zachte tred.
bedrijf, —makersberoep , o.
Zacht weinig merkbaar of druk—ma,kersdochter, yr. -makerskend Een zachte val. Een zachte dood.
Een zacht rerwijt. Een zacht bestuur. *-,
els, yr. -makersgereedsehap
o,—makershandwerk, o. —mainzonderh. van g cringe werking- op het gevoel:
kersjougen, m.-makersknecht,
Een zacht bed, ei. Eene zachte huid.
m; —makersleerling, m. —maZacht weer. Zacht brood ; het tegendeel
kersrekening 9 yr. —makersvan streng of koud ; toegevend, iuschikkelijk, rnenschelijk menschlievend : Eene
vrouw, yr. —makersweduw,
zach e geaardheid. Een zacht humour.
vr.—makerswerk 9 O. —makerswiniml, —paard, oe wagenpaard ,
tussehenw. bedwing uwe stem , uw' Worn,
waarop de voorrijder zit ; paard geschikt
bedaar: Zacht wat' —aardig, (-er, -st )
voor den zadel , rijpaard. —riem m.
by. en bw, zacht van aard , insehikkelijk
toegevend. Een zachtaardiy man , karakter.
sin ;el. —rug, In rug geschikt voor een'
—asirdigheid, yr. —aardiglijk,
zadel : Een paard met een' zadelrug , paard
met ce.0 hollen rug , even als een zadel.
o. cen plantgewas, mucilago.
—taseh, yr. feeren zak aan eery' zadel ter
bw.—en, o. w. met Z., zacht
berging van allerlei bettoodigdheden. -tje,
worden. —heid , —igheid, yr. —jes,
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van zadel,
bw. verkleinw. van zacht. —moedig,
o. de zadel met alles, wat daartoe
(-er, -st,) by. en bw. zachtaardig. —moedigheid • yr. —m.oediglijk, bw. 1 behoort.
s, bw. ligt , zonder moeite: Gij kunt er Zag, verl. tijd van zien.
zachts been gaan. --zedig, c-er, -st,) by. Zagen, b. w. met eene zaag doorsn :jden :
zagend of
Men zaagt bout, steenen.
en bw. weinig gehruikelijk , zachtaardig.
met de zaag voortbrengen: Planken zagen.
—zedigheid, yr. —zediglijk, bw.
*-, o. w. met H., met de zaag werken ; fig.
—zinnig, (-or, -st,) b y . en bw. zachtwanluidende toonen nit eer_ strijkinstrument
aardig, zie ook Zinnig.—zinnigheid,
halen .Hij zaagde den ganschen dag op de
yr. —zinniglijk , bw.
viool ; fig. Altijd op de zelfde snaar zagen,
Zadel, rn. (des -s,
-s,) een zetel , dien
gestadig over het zelfde onderwerp spreken.
men op een paard gesp t, om het te gemak-er, rn. (des -s, rare. -s,) die met zagen den
kelijker te rijdeu: Een paard met zadel en I
kost verdient fig. slecht vioolspeler.
loom. Zieh in den zadel zetten.,Vast in den
.zadel zitten, Iemand uii den zadel listen, Zak, m. (des -s, mrv. -ken .) eene ingesloten
ruitnte , die slechts aan de eene zijde of aan
_bon afwerpen ; fig. hem het B ras your de
het eene eind open is van hier: straat zonder
voeten wegmaaijen , hem door list bena uitgang, keerweer: Toen ik aan het elude
.deelen of oserwinnen. Iemand weder in den
kwam , bespeurde ik, dat het een zak, en
zadel zetten , hem in zijne zaken herstellen.
draagzadel. --been, o. in de ontleedk. N geene straat was.*-, zoo ook elk ander ding
zonder uitgang : De wind hoopt ket water
een gedeelte van het zeefbeen. —bong, m.
in dien zak op. Een dak met een' zak,
rijzadel , cen der twee kromme
..aan
inzonderh. een buigzaam hol ligchaam ,
itouten, welke dwars over de ruggegraat
dat eene roude gedaante heeft en slechts aan
ides paards komen te liggen en het geraamte
de eene zijcle of het eene einde open is , om
Nan den zadel uitmaken. —boom, m.
onderseheidene voorwerpen daarin te brengen:
zadelboog ; een gCW;IS een boom. —dek ,
Een linnen , leeren zak. Met zak en pak
o. dek over den zadel. —en, b. w. den
tasch aan
(met al zijne have) vertrekken.
,zwriel op (cen paard) leggen en bevestigen : j
„Een gezadeld paard. Het paard staat I cen kleed : lets in den zak steken. Zijne
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een' zak gnat. —woordenboek , 0.
zakken vullen. Zijn' zak lappen, gemeenz.
woordenboek in zakfortnaat —worst , yr.
zich verrijken. Ienzand in zijn' zak hebben,
meelworst in een' zak, tegenstell. van darmmet iemand kunnen doen wat men wil. Een'
worst. —zonnewijzer,, rn.
knecht den zak geven, hem nit zijne dienst
ontslaan. Een' minnaar den zak geven , hem Zal , enkelv. des teg. tijds van zullen
vr. (mrv. -ven,) eenige vettige stof
afwijzen. Den zak krijgen , weggezonden
welke de vastheid van boter of honig heeft ,
worden ; (van een' mirmaar,) afgewezen woren inzonderheid tot heeling van wonder'
den. In zak en assche zitten , grootelijks
strekt: Met zalf bestrijken , smeren ; fig.
bedroefd zijn. Kat in den zak koopen , iets
Er is scene zalf atm hem te strijken of te
koopen zonder het voor vooraf te zien , van
bestrijken , hij is onverbeterlijk. *-, in den
o. voeringstof,
hier :
bijbel , een welriekend smeersel , waarmee
zekere rnaat van zes oude sehepels :
de oosterlingen bet haar en het ligehaam
Tien zak aardappels. *--, zoo veel geld , als
plagten te bestrijke-i. —aciatig , (-er -st,)
er in een' zak gaat : Een zak guldens , d,
by. naar zalf gelijkende; als van zalf.
i.f600. —atlas, m. atlas, dien ruen in den
—aehtigheid , yr. —bus , vr. bus
zak kan steken. --band , m. hand of tome,
met of voor zalf, --door, yr. zalibus ;
waarmede cen zak worst toegebonden ; bindinzonderh. van een' heelrneester.—koorn ,
tonw, rn„ —boek , o.
—horen,7m. horen,waarin men zalf heeft.
—boekje,o aanteekenboekje. —bor—je , o. (des -s, mrv. -s.) verkleinw. van
stel , m„ —breuk vr. balzakbreuk.
zalf ; fig. Dat is een zal fie , dat zal goed
m. dock , welken men in den zak
does. --koopen, m. —olie , y r. die olie ,
draagt , hetzij om den nens te snuiten, neuswaarmee priesters en koningen worden
doek , of tot andere einden.
gezalfd. —pleister,, yr. pleister, waarop
Zakelijk, -st,) hv. het tegendeel
zatf irstreken is. —pot , m. —winkel,
van woordelijk : De zakelijke inhourl. Het
m.
zakelijke deel van een woord. —lteid
vr.
Zalig, (-er, -st,) by. en bw, in ruime mate
bezittende, doch enkel in samenstel ling ,
Makformaat , o. van boeken , in zoodanig
zoo wel ten kwade als ten goede zie Gelukformaat, dat men ze gevoegelijk in den zak
zalig , rampzalig.*-, hoogst gelukkig : Een
kan steken, —gat, o. opening van een' zak,
zalig genoegen. *-, in een' eeawigen staat
inzonderh, in een kleed. —geld , o. geld
van geluk deelende : Zalig maken, worden.
tot eigen gebruik en uitspanning.-gezwel,
billy spreken , als gelukkig verheflen en
0. gezwel , welks etter zich in een' zak
roemen. *-, gemeenz. dronken, door dronkenophoopt. —horlogie, —horologie
schap wezenloos. Ben zalig (effen) gelaat.
o. —je , o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van
—e , rn. en y r. (des -n, mrv. -n,) die de
zak; inzonderh, armzakje, waarmede men in
eeuwige zaligheid geniet. —en, b, w. hoogst
de kerk rond gaat. —jesbloem , yr.
gelukkig maken ; zalig maker). —er , rn.
thlaspi. —kam, m. —kedrager.
(des -s, mrv. -s.) zaligmaker. —er, b y . eim. —ken, b. w„ in een' zak of in zakken
genlijk de y r. 2. nv. van zalig in : Zaliger
doen : Is het koren al gezakt? *-, in den
gedachtenis , of gewoonlijk met weglating
zak steken. *-, o. w. met Z., dalen , lager
van het laatste woord, ter aanduiding van
worden : Het water zakt. Een' balk laten
iemand, welke zieh gedurende het leven door
zakken; fig. verminderen : De prijs zakt.
zijne deugden onderseheiden heeft, en meestal
Gij moet nog meer van uw' eisch laten
enkel in den zin van wijlen, als: Mijn vader
zakken.*-, zinken : In den madder zakken ;
zaliger, mijne moeder zaliger , mijrt overlefig. 1k zal die zaak maar laten zakken,
dene vader, moeder. —heid, y r. (mrv.
laten varen. —keilinnen , o. zaklinnen.
-heden,) genoegen : De zaligheden eener
-keroller, m. heurzesnijder. -kertje,
langdurige vrede. *-, inzonderh. de eeuwige
0. afzakk3rtje. —kijker, m, kleine kijker,
staat van geluk in bet volgende Leven : De
dien men in den zak draagt of dragen kan.
zaligheid beerven. —Jug, yr. —lijk , bw.
—king , y r. —koker, rn. —hull, m.
—makend , b y. met de kracht voorzien
onderste holte van een' zak. —lantaarn,
om de eeuwige zaligheid te sehenken : Dr
—lantaren, yr. lantaren, die men in den
zaligmakende genade. Bet zaligmakende
zak draagt of dragen kan. o.
geloof. —maker , m. die zalig maakt ;
—net , o. net in de gedaante van een' zak.
inzonderh. THUS CHRISTUS. —making,
—pijp , yr. doedelzak. —pijper m,
yr. —spreking, yr.
die eene zakpijp speelt. —pistoel v
—put , in. zinkput. —spiegel rn. Zalm_ m. (des -s, rnr: , . -en.) zekere ongemeen smakelijke visa : Houdt ge tan zalm?
m. —uitgave , yr. uitgave in zakformaat.
Gerookte zalin is voor velen eene lekkernij;
—uurwerk , o. zak horologic. —viool,
11 3% Dot is lo t neasje van den zalm , dat is
y r. Memo viool , inzonderh. der tiansnigi.shirs.
---vol , Hi,

-keri-vul.)
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het beste, mat men liebben kan.

—aehtig,
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opbedriegelijke gronden bouwen.
bv. -boer,, in. man , die zalm tangs de huim. Naas op zatidgronden. haler , m,.
zen rond vent. — , yr- lore' met rood
—henvel , m. nit zand bestaande heuvel.
vieesch gelijk dat van den zalm, —graat,
—holk , o. —hoop , m. —ig , (-er, -st,)
vr.
r. ---hop, m. --moot,
by . vol zand: Zand4e groenten. *-, nit
VI'. —net o.
, o. (des
oog , o.
zand bestaande: Een zandige grond. —ig-s, ?m.o. verkleinw. van zahn. rooheld , vr. —je, o. (des -s, mrr. -s,) verker. m.—rookerij , yr. —schub ,
kleinw. van zand, zandkorreltje : Er was
vr. — schuit vr. —staart m. —tijd,
hem een zandjen in het oog geraakt. -kar,
—vangst , vr.
m. — vanger ,
y r. —Mst , yr. , m. zekere kwaal
—visscher, tn. —visscherij yr.
in de teelballen. —knot, m. op zandgrond
Ealtaw,, by. veil geel , tanig : Eerie zaluwe
verbouwde knot. —koker, m. -korret,
tro:fie. —acktig ,
vr: —kraai , yr. fig. zandman. --knit,
y r. (mrv..n.) zalf. —en , b. w. met
_cooper , 111. een uit twee kegel vorziflf bestrij ken ; met zalf overgieten: Met
mige aan de spitsen met elkander verbondene
heilige olie tot Zoning van Israd gezalfil.
en met eene kleine opening voorziene glazen
demand tot priester zalven . gelijk dit voorbestaand werktuig, waarvan het eerie glas
beer, in Frankrij k to Rheims plaats had. De
met lijn zand wordt gevuld , hetwelk in een'
gezaltden des Heeren ; fig. Hij zalit zijn'
bepaalden tijd (b. v. in een nur) door de
bulk, zijne (lumen hij volt zijne Barmen
naauwe opening in het andere glas loopt,
met verkwikkend voedsel. Iemands handers
VI mincer het omgekeerd wordt, zoo dat men
hem een gr Schenk Leven. —erig,
het als een uurwijzer gebruiken km-J.-man,
(-st, -st,) by. van zalf; met zaall besmet of
m. zandverkooper. --mannetje, o. (des
!moist : Zulterige handen. —ing , yr.
-5, mrv. -s.) verkleinvv. van zandman ;
(mrv. -en„) het zaiven ; fig. veer , ijver :
Het zandmannetje Zona , zegt men schertVet reel zalring spreken, zeer indrukmasend tot kinderen , die siaperig beginner, to
kend spreken.
warden. --inumie, y r. mumie, die in
Zamelaar,
((Its -s, mrv..s,) verzamezandwoestijnen gevonden wordt, doch niet
laar.
w. bijeen brenfi-en , verzamegebalsetnd is. —oever,, m. zandige Dever.
len. —Lag ,
(mrr. -en,) verzameling.
—pad , 0. zandig pad, tegenstell. van
—plaats yr. verzamelplaats.
kleipad , --plant, yr. eerie zandige
Zamen, zie Satenerii.
droogte in zee of rivieren. —raap, yr. raap
Zand , o. (rtes -5. mos. den.) eene korrelige
var. zandgrond. --regen, m. door den wind
kiezelaarde , die nit N'ele Wine harde en
omhoog gevoerd zand, dat als regen nederonsamenbangende korrels bestaat :
valt. ---miter, no. fig. in: Zandruiter
zand. Grof :and. Zand graven , slrooijen;
tvorden , van zijn paard vat len. —sehip, o.
lemand zand in de oogen weipen zie
—schipper,, in. schipper, die zand
'SWerpen Het hangt.-ianeenalsdroogzand,
aanvoert en verkoopt.-sehitaitvr. -steen,
er is gem de minste samenhang in. Acs het
m. eenesteensoort, die nit naauw verbondene
zand der zee , in onherekenbare hoeveelheid.
zandkorrels bestaat eu van onderscheidene
zandhank : Tusschen de zanden doorkleur, fijnte en hardheid is. — steenraren. m. smelt. —aardappel,
groef, vr. —streek , Yr. zandige streek.
in. in eery' zandgrond verhanw de aardaprel.
—wagen, m. —weg, m. zandige wee; ,
(-er, -AO by. naar zand gelijtegenstell. van kleiweg , steenweg, enz ;
kende. —achtlip,',Eleid vr. —baai,
Zijn karretje rijelt op een' zandtveg , de
--bad , o. bad van warm zand. —balk ,
fortuin is hem gunstig. —woestijn, yr.
m. bak met zand, waarin men spuugt , enz.
zandige onvruclithare woestijn. —wolk,yr.
—bahje , o. hakje , met strooizand voor
wolk van door wind omlioog gevoerd zand.
degenen , die sehrijven. — bank , yr. zand—zalt. m. met zand gevulde zak ; log
1)Iaat. —berg , een uit zand bestaande
mensch. —zee, yr. zandwoestijn.
berg. boer , m. zandverkeoper ; hoer op
een' zandgrond tegenstell. van heitoer,, Zang, m. (des -s, mrv. -en,) het zingen: Zij
werd met snarenspel en zang begroet; fig.
tleiboer. —butsje, —doosie, o. zandHet is koekoek,denoudenzang,het is de oude
koker. —duin, o. uit zat:d bestaand duin.
deun, steeds het zelfde. *-,stuk,dat gezongen
—en , b. w. met zand bestrooijen of bedekwordt ; aldeeling van een uitgebreid dichtken ; met zand mengen. —erig , (-er, -st.)
by. met zanu gemend: Zanderig brood.
stuk. —berg, tn. bij dichters , Helicon,
Parnassus. —bergstichter , m. dichter,
—gat , 0. gat, waaruit men zand baalt.
poeet. —bergtrap ye. trap naar den
--glen, o zandlooper ; glazers zaltdbakje.
Parnassus. —boek , o.gezangboek—drift,
-goed, o. benedenste bladen van de t abaksy r. zanglust. —er, M. (des -s, mrv, -s,) die
plant. —araver, m.—groer, y r. zandzandige grand;
bet zingen verstaat en de zatigkunst beoefent:
gal, zandkuil,
za:/(Igrond bouiren ri.;ine hoop
Dc be.ste :spires lieten zich het laatste
op
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hooren ; fig. zingende Vogel : lit felijke
zanyers des wouds. *-,dichter. —eres ,
yr. (mrsi -sen,) die de zangkunst verstaat en
oefent: Ook Nederland bezit voortreffelijke
zangeressen. —erig, (-er, -st,) b y. gesehikt voor den zang of orn gezongen to
worden , welluidend; die of dat Yee' van
ziugen horult inzonderh, van vo,,,elen : Bet
zangerig koor doet bosch en veld we'drgalmen. —feest, 0. feest , waar gezongen
word t. —gezelschap, o. vereeniging
van lieden, welke zich in de zangkunst oefenen. —god, m. god des gezangs, Apollo.
—godes, —godin, yr. mine, eene der
negen begunstigsters van de dichtkunst, de
toonkunsylen zang en al de andere vrije kunsten : De zan...vodinnen waren doehters van
Jupiter en Mnemosyne ; fig. De zangyodinnen vereeren , mei] op de dieht kunst
toeleggen. k-, de persoon of het gevoel , dat
-iemand tot diehten aanspoort , zangheldin ,
.zangnimf, zangster. —godinnendom,
o. de negen zanggodirmen. —Theldin, yr.
zanggodin. - tutor, o. - kunde, - kunst,
yr. kunst des geztlogs. —kuustenaar,
m. die de zangkrinst verstaat. —les, yr. les
in 't zingen. —lust, rn zangdrift. - mast,
vr. —tneester, rn., —meesteres, yr.
die het zinger) onderwijst. —meesterschap 0. post van zangrneester. —nimf,
yr. zangster. —noot, yr. —oefening,

y r. —onderwijs , 0. —school, yr.
m. —spel, 0. opera.-stern,
yr. zingencle stern ; hetgene in een concert
gezongen w ordt. —ster, yr. zangeres ;
zanggodin ; dichteres. —stuli, o. muziekstuk , dat besternd is orn gezongen to worden.
—vereeniging, y r. zanggezelschap.
—verntogen, o. —voge1 , in. yoga,
welke zich door zkin gezang van andere vogels
ondcrscheidt. vr. wijze of melodie
van een gezang. —zoet. zie Zangerig.
*Zanthen, o. w. met IL, gernecnz. lets
gedurig herhalen, aanhoudend ea op eerie
vervelende wijze over jets spreken , lellen ,
ma/en: Jlij zanikt er gedatig over.
.`ark, enz., zie Zerk, enz.
Zat, (-ter, -st,) zo,,danig met spijs opgevuld , dat alle eetlust, bevredigd is, (loch
minder edel , dan verzadigd, als: Jl tine
zatte gasten rezen op. Zieh zat eten. Zich
zat aan lets haken ; fig. en in dezen zin zelfs
deftig, van verdere begeerte of trek naar lets
ontheven: Zat van dayen , uitgeleefd. Des
levers zat. Iets (4. nv.) zat (moede) zijrz of
worden, lk ben het burg zat. *., gerneen ,
dronken: De vent is nicer eens in 't jaar
bw. gerneenz. genoeg: 1k hebboeken
zat.
yr. verzadigdheid dronkenzat.
schapZaturdag, m, de zevende of laatste dag der
week, die hij do Dudes can SATURNUS was

toegewijd , walrom soludgen ‘‘.‘ illen , dat
men 8 iturday zal sehrijven. Deze spelling
strijdt, eehter met de gewone uitspraak. Des
Zaturdags, op Zaturdag. 's Zatardays 's
morgens middays 9 's nachts, 's aconds,
—avond, m.—middag, rn.

gen, m. —nacht, —namiddag,
—ochtend , m. —s, hw. eigenlijk
Zaturdags , op Zaturdag: Zal ik Zitardays
korner'? ;fig. ter dege, verdniveld : Zrj fopte
hem Zaturdags. tusselienw, verdui veld.
—self, lw. dat tot den Zaturdag belymrt
De Zaturdagsche bijeenkornst ;
&frommelsch : Die Zaturdagsche rent laat mij
o.
weer verlegen
°Cavell, o. (des -s,) weinig gebruikelijk , zaud.
—achtig, (-cc, -st,) by.
Zavelboont , m. zeveraboarn.
Zavelgrond , m. zavelachtige groat.
, m. zandkuil.
Zavenboom , rn zivelboom.
Ze, pers. yoornaarnw., dat , behalve hid' en del
2. nv. bet voornw. van den 3. pers. vervangt.
Na een voorzetsel, gelijk bet nu en dan veerkornt , is het niet aan to radea , en worth door
alle taalkun,ligen afgekeurd.
Zebra, rn. (des -'s, lore. .'s,) eea fr3ai
gestreepte eel aan de Kaap de Goede [loop
en hooger naar het nowden van Afrika : De
Zebra wordt ook eel Kaapsuire ezelgenoernd.
Zede, yr. (wiry. -n.) hehalye irr samenstel ling
is slechts het meery. in gebruik , zie
den. —bederf, o. bederf ofbedorvenheid
der goede zeden. —deugden , yr.
zedelijke deugden. —kunde , vr. leer van
de goede zeden in het maatsehappelijke
verkeer ; de leer van de gezarnelijke pligten
der redelijke wezens ; een gesehritt , waarin
deze leer vervat is. —lkuntlig , liv. van de
zedekunde ; in de zedekunde ervaren.
onderwijzer in de zedeleer.
—les , vr. les, onderrigting of verrnaning
ten aanzien van 's menschen handclwijzc
omtrent zijne wezenlijke verpligtin gen.
—lijk by. betrekkelijk 's menschen
bandelwijze ongrent wezenlijke verpligtingen
ten aanzien der goede zeden : fiat zedelijk
gedrag. Een zedelijk wez,re , d. een
wezen , hetwelk datgene kart in acht nernen ,
wat wezenlijke verpligtingen hem voorsebrijven of verhieden. Zedelijk ortmogelijk is
datgene, wat door andere, darn uitwendige
beletselen, verhinderd wordt.—lijklteid,
Yr. —loos , (-er, -ste,) b y . en bw. zonder
goede zeden : Hen zedeloos nzensch,gedrag.
--loosheid , yr. gemis van goede zeden.
—meester , m. opziener over de zeden.
—pre 'Mier , m. lastige of scherpe
zedemeester. —spreall , yr. een kernachtig gezegde, dat eene goede zedeles bevat.
—voogd , m. zedemeester.
Zedig, (-er, -st,) 10, en bw. in zijn uitwendig
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Zede
gedrag welvoegelijkheid en ingetogenheid
vertoonende en zich daardoor in den orngang
aangenaarn makende : Een zedig meisje
jongeling. —heid , vr.
, bw.
Zee , yr. (Ho y . -en,) de menigte water, die
bet vaste land ea de eilanden omgeeft : In
zee steken. Ter zee varier,. In voile zee.
Over zee gaan. 111 zee gaan ; fig. Met iernand
to diep in zee gaan , zieh to ver met hem
inlaten. Refi t door zee gaan voor de vuist
handelen. *-. een gedeelte van die menigte
waters: De Indisehe zee. De Middellandsche
zee. De Atlantische zee. De zeein op de
kaart tan Europa ; fig. groote menigte :
Eene zee van tranen , geld , vuur.
sorntijds ook voor meir : De Caspisehe zee.
groote baar of golf: De zeeen spoelden
alles van het dek. —aa,l, —aap, m.
soort van haai , zeevos. —adder, yr.
eerie zeenaald. —agaat, m. en o. kostbai e
steer , welke de kleur van zeewater heeft.
- ajuin, m. zeelook. m. zeker
gewas. —anemone, Yr. erne zeenetel.
—anjelier, m. eene zeenetel. - appel,
m. een insect. —arend, m. viseharend ;
een rock, —arm , m. arm of streek der
zee in het vaste land. —aster , m. eene
zeenetel. —atlas, o. verzameling van
zeekaarten. —baak, yr. eene baak aan of
in zee. —baar, y r. zeegolf. —baa,rs,
m. —bad o. bad in zeewater : Het gebruik
van zeebaden is in de laatste jaren toegenomen. —bal, m. soort van zeewier.
—bank, yr. zandbank in zee. —barbeel, m. zeekoning. —beer , m. beer,
die zich aan en in zee ophoudt eene soort
van kleine robber,. --beret, m. en o.
zeeagaat. —besclarijver, in. —besehrijving , yr. —bears, vr. soort van
zeeblaas, —bewind, o. bestuur over de
zeezaken ; de bewindhehbers over de zeezaken. —bewindhebber, rn. -bezem,
m. een zeeheester. -bies, vr. eon zeeheester.
—blaas , yr. zeker vi aterdier. —bloem,
yr. soort van zeerui. —blutstak , m. een
zeeheester. —bock, o. boek met zeekaarten
en dergelijke. —boezem rn. inharn der
lee. —bout, yr. zeeboezem. —boom,
In. zeeheester. —boon, yr. cone soort van
stuipboom ; de yrucht van dat gewas.
—bonwer, zeevaarder. —bra,nd,
m. branding ; bij sommigen , weerlicht
(zonder dondeq —brasem, m.
m. een der papieren , waarvan een koopvaardijschipper is voorzien. --bait, in. zeeroof.
—burg, Ill. vesting of kasteel aan zee.
—cipres,m. cen zeeheester. —Citroen,
In. zeescheede. —commissaris, m.
commissaris der zeezaken. —daad, yr.
beldendaad ter zee. —den, m. soort van
zeerui. — dennenboom, eon koraalgewas. —dienst, yr. krijgsdienst ter zee.

Zech
—flier , o. Bier hetwelk in de zee leeft.
—dijk, m. dijk tegen bet geweld der
zee. —dorp , o. dare aan zee. —drank,
rn. een kraakbeenig zeedier. —draakje
o. een visschengeslacht in 0 .-Indie. - drift,
yr. in zee drijvende goederen. —druif, yr.
vr. een zeedierije.—duivet m. een geslaebt
van visschen. —duizendbeen o. eeri
waterinseet. —eend, y r. —eenhoorn,
—eenhoren, in. narwal. —egel, in.
een zeeheester.
,
eon zeeappel.
m. een haai. —sertigte , yr.
zeestraat , straat.
Zeef, yr. smaak van dranken.
Zeef, yr. (mrv. -zeven,) zift Lets door eene
zeef laten loopen. —achtig, bv. naar eene
zeef gelijkende. —been, o. een met vele
epeningen voorzien been in bet I-mold van
den rnensch. —bij , yr. zeefpoct. —je, o.
(des -s, nirv. -s,) verkleinw. van zeef. - poot,
in. soort van wesp. —spons, y r. eene soort
van spons.—swijze, by. en bw. op de wijze
van eene zeef. —vormig, by•
Zeeg, veil. tijd van zijgen.
Zeeg, yr. (mrv. zegetiegeit.
Zeegaren , o. soon van zeerui. —gat, 0,,
eene diepte tuschen zandbanken, era. waariiit
men in voile zee geraken kan: De zeegaten
van Texel ; fig. Hij moot het zeegat nit , hij
moot naar zee , dewiji hij tot wets anders
deugt. —gedrogt, 0. zeemonster. —gedruisch, 0. gedruisch eerier onstuimige
zee. —geklater, o. zeegedruisch. —gereedschap, o. al wat men op de zee
noodi8 heeft. —geregt, o. zeebewind.
—geschal, 0. zeegedruisch. - gevaar ,
0. gevaar op zee; in scherts , zeevaart : '1 Gevaar van 'I zeegevaar. —gevecht, 0.
gevecht op zee. —gewas, 0. gewas , dat
aan of in tie zee groeit.
Zeeghaftig, (-er, -st.) b y . bw. zegevierend , zegepralend, overwinnend. —heid,
yr. —lijk, bw.
Zeegier, m. fregatvogel. (Zeegje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van zeeg.)
—god, tn. in de label]. god der zee,
NEPTUMIS; een der mindere godheden der
zee. —godin, vr. vrouwelijke godheid ,
wae de zee bewoont. —golf, Yr. golf der
zee, zeebaar. o. een strandkruid
soort van zeewier. —groen,, by. en o.
lichigroen , zoo als zich de zee veelal vertoont.
—haft', m. eon zeevisch van een tiesiacht,
dat verscheidene soorten telt , waartoc ook
de yliegende visch behoort. —haar, o.
soort van zeerui. —laaas, m• soort van
snottolf; soort van zeevierm. —handel,
m. handel in waren , die over zee gaan of
komen : Gedurende het stelsel van het vaste
land er in Nederland geen zeehandel
worden gedreven, —handschoen, 111.
handschoen voor zeevarenden ; soort van
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-spons. —hard, by. tegen de ongemakkets
der zee gehard. —haven, vr. haven aan
zee.—heester, rn. koraalgewas. Amide,
yr, soort win zeeheester. —hersthoorn,
—hertshoren, m. zeekantsweeghree.
—hond, m. zeekalf; soort Yap haai ,
hondskop. —hoofd , o. zeeofficier ; moeije
in zee. --hoorn, --Doren. rn, zekere
horen ; een koraaigewas. —horlogie,
—horcl.Ggie o. horlogie, dat op
zee wordt gebruik en inzonderh. besternd is
om de lengte op zee to vinden. -- pout, o.
zeker bout op een schip. —kaart, yr.
paskaart. —ktiartenboelk, o. - kalf,
0. zeehond. —haznp, m. zeestrijd,kant,
—kantsviolier m. een gewas.
—kantsweegbree, vr. zekere weee,bree, die aan den zeekant groeit. —hap,
matrozenkap.—kapitein, me kapitein
ter zee. —kasteel, o. zeeburg ; bid
dichters, whip, —kat , vr, geslacht vats
dieren „ waartoe de inktvisch beboort.
—katje, 0. cell beenvisch. yr.
klip in zee. —lit yr. zeeappel. - hnoop,
zeeklit. —hoe, y r. soort van rob;
rivierpaai d. kogel, m, zeeklit. - hornpas , o. scheepskompas. honing ,
zeebarbeel ,, dus genoeind, dessijI men wil
dat hij alle andere visschen overtrett.
—kous, yr, eene z-eenetel. —krab, Yr.
—kreeft,m. —farijg, m. zecoorlog.
—krijgsraad, m. krijgsraad ter zee.
—kroon, yr. een zeeegel. trust, yr.
Zeel,rn. en o. (des -s, mrv. zelen.) trek band,
trekreep.
Zeeleenw, m. een rob....lieden, m.
mrv. vats zeetnan. —bong, y r. een
zeedier. --look, o. zeeajuits.
Zeelt, Yr, (wr y . --en,) een vise! ' welke tot
de karpers behoort. —je, o. (des -s, ?nee,
-s,) verkleinw. van zeelt. —hop, m.
—staart, in. —vin, vr.
Zeetueht, yr. luck aan of op zee. —lui,
—luiden, zie Zeelieden.
Zeem , o, (des -s,) zeemleer.
Zeemagt, y r. seheepsmagt. —mann,
vr. eene zeester. —man, m. (airy. -lieden,)
zeebeumer, zemarder. — manschap
0- hoedanigheid van zeeman ; fig. Zeemansehap gebruiken, zieh naar de ornstandighefiefs schikken.—manslinnst, vr.zeevaart.
Zeembereider,vr. bereider van zeensleer.
Zeemeermin, y r. cen sieeht yoord,
dewijI ineermin het denkbeeld genoeg
uitdrukt, zeewijf. --meeuw, yr.
b. w,
!freemen, onverb. by. zeemleéren,
tot zeemleer hereiden.
Yr. 1. 1 ii uur
Zeemerk , o. baak.
gaans.
Zeemleder, —1e6r, o. y, ezecmd leer,
i
wit leer. —le eren,
overb, lw, van zeem :
Een zeetnle6 :en lap.

Zeep
Zeemogendheid, Yr. mogendheid
die aan zee gelegen is : En8eland en Neder.
land u'orden in oude stnatspapieren
meermalen de zeemogendheden fienoemd.
—monster, 0. grout zeedier. —nios,
0. mos, dat in de zee groeit, vr.
eerie zeerups.
Teen, ‘r. (mrv.zenen,) zenuw.
Zeenaald, yr. naaldvisch. —navels,
sr. eene trosnarcis zeekaritsche narcis.
nat., 0. zee-Aater. — nest, a. nest vats
col geslacht van zeedieren , waartoe ook de
zeelongen en de zeevijgen behaoren. -netel
yr. eene soort van waterinseeten , waartoe de
zeeanjelier en de zeekous behooren.
yr. zeegodin. --never, rn. —oftleier,
m. bevelbebber ter zee. —oorlog, m.
oaring ter zee. —overste, ni. opperbevelliebber ter zee.
Zeep, yr. (mrv. -en,) een met pen vuurbestendip; loogzout verbonden en daarin
opgelost vet , dat in water oplosbaar is en
hooldzakelijk tot het reinigen vats stoffen
wordt gebezigd: Zeep zieden, bereiden,
',taken, Met zeep wassehen. Welriekende
zee ' s. Spaansehe zeep, veelal witte zeep,
die van boomolie berm] wordt. Groene zeep,
gewone zeep. Harde zeep. its de scheik.
ieder met cen vet gemengd zout ja iedere
stof, welke die met water yermengbaar
maakt.
Zeepaard , o. walrus.
Zeepharde , yr. vollersaarde, eerie vette
aarde, welke ter reiniging van wol dent.
Zeepaardje , 0. een naaldvisch.
Zeepaehtig, (-er, -st,) bv. naar zeep
gelijkende. —Appel, M. zeepnoot.
Zeepas, m. zeebrief , pas op zee.
Zeeptiseh , yr. asels, waarvan ziels de zeepzieders tot het bereiden van zeep bedienen.
—bak,rn. zeepdoos, —bat, savonnet.
=.bekken, o. scheerbekken. —bet,
vr. geklcurde bel o' blaas,welke zich , door
PEW pijpestecl geblazen, its de blast verheft;
fig. icts , dat zeer schoon is duels spoedig
verclwijnt. —boom, rn. een groole boom
zee*.
its de boide Indicts, walks vrtielst
pel , zeepnoot eene voortreffelijke zeep
oplevert. —brood, o. ten yierkant stob
harde zeep. —door, yr. duos , aarits men
zeep bewaart. en , b. w. suet zeep hest
ken. —er, m. (des -s, nay. -s,) zeepzieder.
Brig, (-er, -st,) by. zeepig. —erij , yr.
(nire.-en,) het zeepzieden ; zeepzicderij.
Zeepeterselie, —pieterselie, yr,
cen gewas.
Zeepig, (-er, -st,) hv. met zeep besmeerd.
Zeepijnboornut, m. soort van koraal.
—pinksternakel, Yr, snort van stekelkroon.
Zeepketel, m. ketel, waarin de zeep wordt
gezoden. —koker, zeepzieder.
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Zee p
per, m. --kraa gn , yr. waar men
zeep vcrkoopt. —krang er, rn. zeepyerkooper. —kruid, o. eene plant : Zeepkrnid

Zeet
--roof, m. roof of rooven op zee, zeerooverii ;
het op zee geroofde. —room , y r. zeep;aren.
—roover, m. die op zee roofs eu zicir

met water gevreven schnitta als zeep en
eigenmagtig van anderer eigendom mcester
vervangt sores hare plaats.
maakt. --rooverij, yr. —rot, vr.
Zeeplaats , yr. plaats , die aan zee list.
seeaap ; een zeedraak. —rots, yr.
—plant , yr. zeegewas.
Zeerst, overtr. tr. van seer , enkel als ern
Zeepnoot, y r. zeepappel , zie Zeepoils. zelfst. nw. gebruikt in : Op het zeerstr',
boom.
op de sterkste wijze. Om het zeersi , in de
Zeeporselein , y r. zeepeterselie.
wed , om el kander te overt refren.
Zeeppil, y r. zetpil van zeep. —pot, m. Zeerui 0. een zeep,ewas , ook meermaien
—propje, o, zeeppil. —sehuim., o.
Wier en zeedik gehecten. —runs]. 0. zee—schuld , yr. —sop, 0. vet zeepwater.
koe. —rups , yr. zeeslak. —schade,
—ton, yr. —vat, o. —water, o.
y r. averij. —scheede, yr. zeker seedier.
water, in hetwelk zeep is opgetost. —zie—sehijr, yr. eet, sehijfvormig zeedier,
den, o. het vervaardigen van zeep. —ziezeeappel. —schilpad, y r. —sehip
der, m. —ziederij, yr. het zeepzieden ;
o. schip hetwelk de see bevaart ; Een
ongetnakkelijk zeeschip , een lambs tne,tsch
inrigting tot het vervaardigen vat, zeep.
—ziedersdochter, yr. —ziedersin den om gang. Een sal zeeschip van een
jongen. ,m.—ziederskneeht, m.
wijf. o. schuim der zee ; beet,
—ziedersvrouw, y r. —ziedersvan de Spaansche zeekat. —schuigner,
weduw, vi.—ziederszoon, m.
m. zeeroover. —schuimerij , vr.
Zeer, (-der, cost,) by. smartelijk , pijnlijk,
—serpent, o. soort van zeeaal. —slag,
gekwetst: Eene zeere keel. Een zeere vinger,
rn. scheepsgevecht. —slak, y r. seernps
Zeere oogen. sehurftig Een zeer hoofd.
eene andere soort van zeedieren. —slang,
y r. slang , due in de zee feeft ; een visch , die
Zie ook Zeerst.*-, o. (des -s,) pijn, smart :
Iemand zeer doen , hem pijn veroorzaken.
tot de ale!, behoort. —sinaak , tn.
—snoek m. —soldaat, soidaat
Zich zeer doen , zich bezeeren. Kwaad 'veer ,
op een ooglogsschip. —spin, yr. een zeedier.
nen besmettelijke uitslag op het !mord. *-,
zweer ; fig. remand op of in zijn zeer Casten,
—spook, o. soort van zeeblaas. —sta.d ,
vr. stad aat, zee. —star,—ster, y r. seehet gevoel van eenig teed bij hem opwekken.
worm. —stilte, vr. windstilte op zee.
bw. in eerie !wage mate , in een' hoogen
—stoel, rn. stoel aan boord van een schip
raad ongemeen : Zeer fang , kort , dik ,
dun , kowl , warm , bitter, zoel , zuur,,
tot sterrekure tige waarnerningen. —storm,
hoot', lang. Niel veer rijk. Gij plaagt hem
in. - strand, o. -streek, vr..strijd
te zeer, at te erg. Trek het u niet te zeer
, o. sehilderstnk ,
m. zcegeyeeht.
dat eerie zee vowst el L.
berg) aan. Wit trof u tocis zoo zeer ? Niet
;zoo zeer. Zoo zeer geen .... als wel, min- Zeet , yr. (num zeten,) het zitten : Ter zeet
zitplaats;
der dan : Het is uiet zoo zeer de schade,
konten, , aan 't zitten komen.
fig. Dat heeJt zijue Sect genomen !weft
,als wel het ottgerf. Het is zoo zeer Beene
zijne plooi gekregen, *-, vcrtrekje otn in Le
flroefheid , als wel spijt , die Item zoo
nedrslagtig maakt. Hoe zeer is hij verzitten.
lieugd , d. i. in welke hooge mate. Gii moogt Z eeterm, m. woord of bewoording van
Aem nog zoo zeer haters. Al haat gij hem
zeclieden. —tijding, vr. tijdiug nit of
soh nog zoo zeer d. i. in welke groote mate
over zee.
gij hem haat. Even (zoo) zeer w als , tot Zeetje, o. (des -s, mrv. -s.) vcrkleinw. van
cene gelijkc mate als. Het bevalt Naar even
zeet.
deerals (het) my (bevalt.) Hoe zeer, yoegw. Zeetogt, togt ter zee ; seereis.
sic het betere Hoezeer).
—ton, yr. ton . weike op zee als bank
Zettraa,d , m. adrniraliteitsgeregt
een
client.; eel) zeehorentje. —touw, o. een
raad
zeeheester. —trompet, y r. scheepstrorn. van verscheidene leden , welke het opslat over bet gansche zeewezen voert. -raaf,
pet. —ui m. een snotdolf —uurwerk,
T. eene raaf in Lifland ; waterraaf. —rat,
o. zeehorlogic. —uw, in. (des -s, mrv. -en.)
voorheen eene count ter waarde van f 2.60.
yr. seerot. —reaal, m. zeeappel. —regt,
o. het regt betreffende het zeewezen ; eene
—vaarder m. wie ter zee vaart , zeeyeegadering van koopheden , die in zaken
bouwer. —vaart, yr. vaart ter zee; van
betreffcnde den handel uitspraak doen.
her : De zeevaart verstaan, in de stuurmanskunst en het zeevaren bedreven zijn.-vaart—reis , yr, reis op of over zee: Land- en
kunde, y r. scheepvaart. —vader, m.
zeewezen.
voogd van iemand , welke ter zee vaart.
Zeerheid, yr. pijnhjkheid , smart.
—varen, o. —va,rend, by. die ter
Zeerob , m. ecn rob; fig. zeeman : Hij is
see vaart. —veder , yr. zeeheester.
een regte zeerob, —rolk, m, matrozenkleed.

—

Zeev
Zeever, yr. kwijI , speeksel.: De zeever loopt
hem gestadiy nit den mond. —aar rn.
(des -s. mrv. -s,) —aarster vr die
zevert. —baard, m. kwijlbaard. -doek,
m. kwijldoek. —en o. w. met H., kwijlen.
—lug yr.
Zeeverwig , by. zeegroen.
Zeeverzaad , o. worrnkruid.
Zeevijg y r. zeelong. —viselt m.
—vias o. soort van zeerui. —voet , m.
enkel in: Zeevoeten hebben, op bet land niet
good te regt kunnen. m. vogel,
die aan en op de zee leeft. — y olk o. de
zeemansehap. —vond, in. strandvond.
—voogd , m. zeegod ; admiraal. - voogdij , yr. opperhevel ter zee. —vow rn.
zeeaap. —vriibuiter, rn. vrijbuiter.
-waaijer, m. een zeeheester. --waarts,
bw. naar de zee , naar zee toe : Zeewaarts
stevenen.
wagen, tn. wager) van

water , o. —werkstalk o. werkstuk betreflende de zeevaart. —werving , y r. werving voor
de zeedienst. —wetten , yr. mrv, wetten betrefTende het zeewezen. - wezen,
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e. al wat de zeevaart eons staats betreft.
—wier , 0. eene soort van zeegras, wier.
--vvijf, o meermiti. —wiig , rn. wilg,
die aan zee groeit. —wind , m. wind, die
rn.
van de zee naar bet land waait.
in de noorde!ijke zeeen van Europa een vraatzuchtige visa) met vreeselijke tanden.
—wolfsmelt: , yr. zekere wolfsrnelk
aan zee. —wonder , o. —zaak yr.
zaak betrekkelijk de zee. —zielt , by. door
zekere walging) bevangen.
zeeziekte (d.
ziekte, vr. zekere walging , waardoor
sommige persorien, die aan de zee niet gewoon
zijn , dikw ki ls overvallen order ' ; ziekte aan
zeevarenden eigen. —zog 0. zie Zog.
zon , vr. eene Zeester. —zonn.elitteloem , Yr. cone zeenetel. —zwaluw
y r. naam van onderseheidene zeevogels ,
inzonderh. van eenige meeuwen. —zwaluwzaad o. wormkruid.
Zegaelttig -5 (-er, -st.) by. genegen tot
praten of oververtellen , babbelachtig.
Zege, yr. (mrv. -1).) zeeg , geit.
Zege , Yr. het verkrijgen der overhand in een
gevecht : De zege behalen, overwinnen ,
zegevieren , triumferen.
*Zegebok , m. geitebok
Zegeboog, rn. triumfboog. —dieht o.
gedieht op eene zege. --galm
m. t ri m lga kn. —kar,5 in. triurnfkar , d. i.
een rijtuig , waarin de Rona. veldheeren na
eene zege rondgevoerd erden. —koets ,
y r. zegekar. —krans m. kratts, maarmede een oven; innaar gekroond wordt.
—kreet m. zegegalm.
Zegel, o. (des -s, nrrv. -s.) eerie flour,
+
waarvan men zieb
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ti tling of ter verzekering als een tklen op
jets te drukken : ZOI zesel op lets
drukken. Een ze!,el snijden. "-, de afdruk
van zulk eene rigour in ten zaeht ligehaarn ,
b. v. lak , lood : Een zegel van was aan
eene oorkonde bevesftgen. Zijn zeg el op lets
drukken. Het zegel van een' brief open
breken ; fig. Zijn zeget can lets heehten
of hanyen. het goedkeuren. Zijn zegel op
lets drukken, het bekrachtigen of bevestigen. Het zegel afnemen , van iets, hetwelk
door 't geregt verzegeld is. het werktuig
waarin dit teeken Resneden is, vooral in
sannenstelling: zegel is verloren. -,
ook : klein zegel merk van staatswege op
papier gesternpeld , betwolk tot onderscheidene einden moet gebruikt worden ; dit
papier zelf, een gezegeld blad : Hoe reel
zegels hebt ye noodig ? —aar m. (des
-s,mrv. -s,) die zegelt. --bewaarder,
m. staatsdienaar , die bet groote zegel van
staat in bewaring beeft,kanselier. -doosje,
o. doosje, waa tin het zegel, dat aan een
gesehrift hangt, hesloten is. —en , b. w.
met een zegel bekraebtigen of sluiten
Geteekend en gezegld. *-, een zegel op iets
slaan of drukken, sternpelen : Gezegeld
papier. —geld, o. geld , dat men voor
zegels of voor het zegelen betaalt.
Zegelied 0. zegezang.
Zegeling, het zegelen. —klopper,
rn. degene , die de zegels op papier slaat.
—kosten rn. mrv. kosten voor zegel.
o. Iak voor zegels , zie Lak.
—lasten, m. mrv, zegelkosten. —merk,
0. zegel.
Zegelof, m. lof op of wegens eene overwinruing. —loon, m. en o. belooning voor eene
overwintting.
Zegelpers vr. pets , om te zegelen.
—pink , yr. fig. last des zegels. -ring,
in. vingerring , die met een zegel voorzien is.
--snijder, rn. cachetsnijder. —tie o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van zegel.
—was, o. gekleurd was, dat men in de
kanselarijen voor zegels bezigt. —wet , vr.
wet op het zegel.
* Zegemelk , y r. geiternelk.
Zegen , y r. (mrv. -s ) zeker vischnet , dat
over den grond wordt voortgesleept.
Zegen, m. (des -s,) eigenlijk het teeken des
kruises , dat met de band gemaakt wordt , en
een daarmede verbonden gebed of wensch ter
bekoming of afwering van iets ; de plegtige
met bet teeken des kruises verbondene
kondiging der toekomstige genade van God
lernand zijn' zrgen yeven. Den zegen
spreken. Oat seder t de bervorming het teeken
des kruises bij vele Cbristenen weggelaten
wordt , is bekend.
bet tritwerksel van milk
eerie plegtige 'getting , b. v. V er in eni8vuldiging van tijdeli,jk vermogen bet gehikken
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onzer ondernerningen : Van Gods zegen
gedaan, wat ik gezegd heb, is gedaart.
Iemand goeden morgenveden dag zeygen ,
hangt alles af , (Sprw.) Aan Gods zegen is
alles gelegen. lemand heil en zegen wend. wenschen. lemand dank zeggen, hem
sch n. zegen verzelle u overal ! God
danken. te kennen geven , aanduidcn :
schenke daarover zijn' zegen ! Daar is yeen
Wat wilt ge daarmed zeggen ? Dat wil
zeggen, dat beteekent. Dal zegt niets. Dat
zegen bij. Kinderen zijn een zegen van God.
wil niet reel zeggen. Zes gu'den , wet zeyt
—aar , m. ides -s, mrv. -Ps, .aren,) die
is te zeggen, dat beteekent. 't Is
zegent. —en , b. w. cert.' zegen uitspreken
dat ?
onder het opzeggen van zekere formulieren ,
wat te zeggen ! hetis van belang. bevelen,
waarbij het teeken des kruises al of niet
gebieden : Hij heeft daarin weiniy te
zeggen. lieb ik Bier niets te zeggen? *-,
gemaakt wordt, en alzoo de goddelijke genade
mededeelen; verhalen: lk heb niets te zegyen.
en over 't algemeen a Iles goeds toewenschen :
Men zegt. Er wordt gezegd. *-, oordeelen :
De predikant zegende de gemeente; fig Zich
Wat zegt gij van die schilderij ? hoe
zelven zegenen , zich van iets bedienen.
oordeelt gij er over ? hoe viridt gij die
Sprw. Wie het kruis heeft, zegent zich , wic
de gelegenheid heeft , maakt er gebruik van.
schilderij Wat zal ik er van zeggen?
Een gezegend (gelukkig) land. In eetegezeaanmerken : Wat hebt gij op zijn gedrag te
zeygen? *-. verwijten toevoegen:Zoo iets laat
genden slant (cl.i. zwanger) zijn. Gezegettde
ik tnij niet zegyen; fig. Ik laat mij dat Beene
(voordeelige) amstandiyheden. Zich yezetweemaal zeggen, ik volg dat bevel aanstonds
gend (d. i. ter der) van iets voorzien. filet
kinderen gezegend zijn, veel kinderen
op ; ook ik wreck er mij aanstonds over.
Veel spreken,maar weinig zeggen. Hij houdt
hebben. Wel yezegend (wel verdord) wat
drinkt gij een water I 4 -, loven; geluk of heil
meet. van zeggen , clan van down hij belooft
toewenselien ; voorspoedig maken ; den zegen
veel maar doet weiniy. Hij is niet veel van
over iemand of jets nitspreken , wijden ,
zeggen , hij zegt niet veel. o. (des -s,)
inwijden. , yr. (mrv. -en,) het zegede daad van zeggen : Het zeggen van goed
nen ; het voordeel , enz. dat men erlangt :
gelid. gezegde : Dat is een leelijk zegyen. 1Vaar mijn zeggen. Het kornt op Naar
Aardsche zegeningen. --rijk • (-er, -st,)
by. rijk in zegeningen ; zegen brengende
zeggen ult. —ger,, m. (des -s, mrv. -s,) die
Eene zegenrijke vrede. —rijkheid , yr.
zegt Een zegger van goed geluk. zegsZegeoffer o. offer, waardoor de zege
man. —slieden m, mrv. van zegsman.
—ging, yr. (mrv. -en,) zinsnede , phrase,
wordt verkreffi en. —palm, yr. palm der
zegswijze , uitdrukking. —swan, m (mrv.
overwinning. —poort, yr. eerepoort voor
, -luiden , -lui ,) degene , die iets zegt,
een' overwinnaar. —praal yr. triornl,
of gezegd heeft , hetzij vrouw of man : Wie
praal met of over. eene behaalde zege , zegezege, overwinning
staatsie ; behaalde
is utv zegsman ? wie heeft het u gezegd ?
Wellington's talrijke zegepralen. —pra—ster , vr. (mrv. die zegt. -svronw,
yr. die iets zegt of gezegd heeft. —svvijze,
len , 0. w. met H., (ik zegepraal ,
enz.) zegepraal houden ; cane zege behalen :
—wijze yr. mijze , waarop iets gezegd
wordt ; eene bijzondere samenvoeging van
Over zone rijanden zegepralen. —rijk.
woorden zinsnede.
(-er, -st,) by. en bw. rij k in zege, vele
overwinningen hehalende of beliaald heb• Zeik yr. bag woord , pis. —en , b. en o. w.
met pisseri. —er m. (des -s, mrv. -s.)
bende. --schot, o. schot bij gelegenheid
—staler , vr. zekere groote mier. —pot ,
eerier overwinning. —staatsie, yr. zegem. —ster, yr. (mrv. -s.)
praal. —standaard, rn. standaard ten
teeken van overwinning. —teeken o. Zeit , o. (des -5, mrv. -en,) een ligte , donne
en buigzatne lap, (voorheen hoiden, matten,
teeken van overwinning. —togt, nt.. triomftegenwoordij sterk hennepen doek,) zeildoek,
togt. —vaan y r. vaan ten teeken van
welke aan den mast van een schip wordt
overwinning. —vers , o. zegelied. --vie
vastgemaakt en tmgespanneti , opdat de wind
ren, 0. w.met tI , (ik zegevier, enz.) de
daarin worde opgevangen en het schip voortzege belialen : Over een' viand zegevieren.
drijve Zeil en treil , alles wat tot cen schip
—vuur,o. vrengdevutir over eene behaalde
,til i oort. De zeilen inhalen , negrhalen ,
zege. —wagon tn. zegekar. -Zartg
hl'ischen , ophalen, strijken. Ondee . zeil
rn. zegelied.
, Zich onder zeil begeven , afvaren.
Zege, vr. poelgras.
Zqti maken , zeilen ophalen of bijzetten.
Zeggen , onreg. b. w. (ik vide or zei,
Meer zeil maken. Able zeilen bijzetten. Een
gezegd en gezeid ,) met woorden te kennen of
schip met voile zeilen , dat al le zeilen heeft
te verstaan geven : lk zei het wel, dat het
uitgespannen. Onder zeil wezett, met opgezoo vaan zoo. icy rnij uw , imam. Ik rang
haa'de zeilen varen. Sail onder zeil zijn ,
het niet zeggen. Ik zei Item vonduit dat
ik het of ketirde. Zoo als gezeyd is, zoo a!s
grr^'d vont" s' evener Met tie zeilen, row- den
get H van ‘s ind niet
ik , enz. geZejd tub. Sprw.
7/1115t lid yea
Dot
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vorderen. Met liggende zeilen vaart maken,
voortroeijen. Bet zeil in top zetten
of halen , de zeilen zoo hoog ophalen ,
als men kan. Zeil minderen , een of sneer
zeilen strijken. De zeilen garden , aan de
raas binden. Weinig zeil voeren. Dc zeilen
laten vallen , a.) ze strijken , b.) ze ontrol len
of ontgorden ; Alle zeilen bijzetten , al le
krachten inspannen. Met een opgestreken
zeil , in toorn , driftig , in pp-atm-nen moede.
Stijl onder zeil wezen , voor een klein
stooge niet vervaard zijn. Met een nat zeil
loopen , beschonken lams de straat loopen.
Met de zeilen voor deo mast liggen , in zijne
zaken rtiet voorspoedig zijn. Bet zeil in top
halen , zetten , alles inspannen orn vertoofling te rnaken. Een oog in 't zeil houdert,
op zijne hoede zijn en blijven. 't Geluk blaast
in het zeil, alles gaat voorspoedig. Met de
laalste schepen onder zeil gaan , de
gelegenheid verznimen. Big is weer onder
zeil, aan den zwier of beschonken. Onder
zeil gaan , Zich onder zeil begeven , zich te
slapen leggen , in slaap rakes. *-, zeilend
schip : Wij zagen ten westen van ons vier
zeilen. *-, lap zeildoek of 'Innen , welke tot
onderscheidene einden gebruikt worth , b. v.
aan de wieken van een , windrnolen , over een'
vrachtwagen , ter dekking van een' vloer :
De molenaar ro il' de zeilen op. Er ligt een
geschilderd zeil op den vloer. —azje , yr.
zeiltuig. -.--boar (-der, -st.) by. geschikt
om er in te zeilen : Zeilbaar weer, —blok,
o. —boot, yr. —doek, o. hennepen
doek , waarvan men sclieepszeilen rnaakt.
—en, o. w. met H., wanneer de voortduring,
. en met Z., wanneer de plaatsverandering
bedoeld worth , door middel van zeilen en
wind van plaats veranderen of voortgevoerd
worden , van zoodanige vaartuigen , die zeil
voeren : Wij hebben den gansc hen nacht gezeild. Hij is naar het noorden gezeild. Aan
den grand zeilen, b. w. door zeilen beaverken of in zekeren toestand brengen: Een schip
in den grand zeilen. Eene kaap te borers
zeilen. Den vloed toad zeilen. —er, Vim.
(des -s, -s,) iemand , die een zeilend
vaartuig bestuurt: IN is een goed zeiler.*-,
een zeilend schip: Dit schip is een der beste
zeilers. —garen , o. zeilmakersgaren.
vr. het zeilen. —jagt , o.
—kam.er,, yr. kamer, waar de zeilen hewaard worden. —kieed o. kleed van een
zeil. -,-koers m, rigting van een zeilend
schip. —maker, m. die zeileti rnaakt.
—makerij yr. (mrv. -en,) handwerk
van den zeilmaker ; plaats, waar zeilen gemaakt worden. —maltersdochter
yr. -,-niakersgaren,o. garen, waarme6
zeilen genaaid worden. —makersjongen , rn. —makersknecht 9 m.
—malkersnaald , yr. —makers-

Zeld
vrouw , yr. —makersweduw
o. —makerswerk o. —makerszoon m.. —naald , yr. naald tot het
naaijen van zeilen , zij is naar de punt toe
driekant. —reé bv. zeilvaardig.-schip,
o. schip, dat van zeilen voorzien is, -schuits
yr. , yr. zeker schelpdier,
nautilus. stee p , m. magneet. —.tje,
0. (dss -s, mrv. verkleinw, van zeil ; fig.
Bet waait hem in zijn zeiltje , het gaat hem
voorspoedig. Sprw. Onder een staand zeiltjen
is het goed roe den bij een vast inkornen
verdient men nog ligt zoo veel dat men een
bestaan heeft. --toga, rn. scheepstogt.
—vaardig , by. gereed orn onder zeil te
gaan. —vaartuig, o. vaartuig , dat zeil
voert. voerend by. --weder, o.
zeilbaar weer. —wind , m. cen gu.nstige
wind voor zeilvaartuigen,
Zein ,vr. (mrv. -en,) zeis.
Zeis , yr. (mrv. -en,) werktuig , dat uit eene
lame , breede sikkelvormige klina en een'
langen steel bestaat , waarmede men Bras,
enz. maait. Sprw. De zeis in eens anders
koren sluan , zich eens anders voordeel
aanmatigen , of eens anders werk op zich
nemen. —en, yr. (mrv. -s,) zeis Dit woord
begint meer en meer voorzeis plaats te maken
—enkram.er, m. iernand , die zeisen
fangs de huizen verkoopt, —ensmeder,
In. —ensmederij , Yr. het srneden van
zeisen ; plaats , waar zeisen gesmeed worden.
—ensmid , m.
Zeker , (-der, -st,) b y. en bw, zorgeloos
gerust, veilig : Zeker wonen,*-, verzekerd :
fk ben hier niet zeker van mijn Leven , mijn
leven niet zeker. Daar knot gij zeker van
gewis , vast : Bet is nog niet zeker,
tint hij kornt.*-, bijv. aanw, voornw. deze of
gene , dit of gene ; Zeker vriend of Een
zekere vriend, welke laatste door sommigen
afgekeurd wordt. Zekere vrouw deed eens
die vraag. Zeker iemand. Bet nam allengs
zekeren vorm aan. *-, bw. gewis , vast ,
ongetwijfeld ; Zijt gij er geweest ? Zeker!
zie ook Woorzeker. —held , yr. veiligheld : lets in zekerheidbreng.ert. gewisheid : 1k heb er nog Beene zekerheid van.
waarborg , onderpand: Welke zok2rheid
kunt gij nog meer verlangen ?
bw.
halve, bw. orn zeker te ztjn.
voorzeker , ze ker , gewis.
Zeiden , (-er, -st,) hw. nu en dan
en enkel na een Lang tijdsverloop, zoiclzaam :
Hij komt titans zeldener dan ooit. De overtr.
tr. zal niet ligt voorkomen.
Zeldzaam., (-zamer, -st,) b y: dat zelden
voorkomt of plaats heeft : Zijne bezoeken
worden zeldzamer.*-, vreemd , wonderlijk :
Een zeldzaam mensch , luehtverschijnsel.
bw. zelden : Men ziet hem zeldzaam.
_heid , yr. (mrv. -heden,) hoedanigheid
149
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van zehlzaam te wezen ; zeldzaana ding :
Dergelijke zeldzaamheden treft men hier
n i et aan.
Zelt ecn woord , betwelk ter naauwkeurige
bepaling van een zelfstandig of persoonlijk
voornaamw. gebruikt wordt en eene uitsluiting aanduidt van alle vreemde hulp of
medewerking van persoon of zaak , waartoe
bet behoort bet staat veelal achter bet
substantief of voornaamw.,waarop het betrekking heeft doch komt ook wel eens ter
bevordering van den nadrilk vooraan. Dat
het Been eigenlijk bijv. naamw. is, zoo als het
bij WEILAND beet , kan blijken uit de
verbuiging :
Enkelvoud.
1.
2.
3.
4.

Va.
M.
0.
Zell. Zelve. Zell.
Zelfs. Zelfs. Zelfs,
Zelyen. Zelve. 'Leif (zelven;.
Zel y en-Zelve. Zelf.

Meervoud.
VR. 0.
Zelven.
Zelfs.
Zel
Zelveta.

M.

bewustzijn van zijn' eigenen inzonderb.
zedelijken toestand; gevoel van eigene waardc.
—haat , m. het oaten van zich zelven.
—heerseher m. persoon die zelf
heerscht, autocraat ; onbepeperkt beerscher. —heersehing y r. —heid
y r. het afgetrokken begrip van bet eigen ik ,
de eigen persoon : Zijne zelIheid verlooche nen, zijne neigingen, eigenliefde, enz., onderdrukken. eigenlicfde. —kant m. een
der beide kanten of zijden van ecn weefsel. hij
mole er bij bet gebruik aan blijven of afgescheurd worden : Een breede self karat.
afgescheurde zelikant : Pantoffels van self_
karat. In de laatste beteekenis 'weft men
daarvan : Zelfkanten , onverb. b y . van Mt.-.
kart vervaardig : Zelfkanten pantoffels.
—klinker, tegenstell. van niedeRinker , en daarom juister dan het racer
gebruikelijke klinker zie
—kweller m. die
zich zelf kwelt. —kwelling,vr.-kwellster, yr. —liefde, yr. lielde voor zich
zelven : De ongeoorloofde zelfliefde wordt
veelal eigenliefdegenoemd. —moord m.
vermoording van zich zelven: Wij hadden hier
in minder dan een jaar vijf zelfmoorden.
—moordenaar , m., —moordenaarster, y r., ---moorder, m. die
zich van het !even berooft. - onderzoek,
o. het onderzoeken van zijn' zedelijken
toestand. —s, bw. ook, daarenboven , tevens:
fk heb den man niet enkel gezien,maar Item
zelfs gesproken.—schatting, vr.. sehatting en waard,ering van zich zelven , welke
ongeoorloofd wordt, zoo dra men zich zelven
to hoog schat. —standig, (-er, -st,) by.
die of dat,op en door zich zelven bestaat : God
alleen is zelfstandig ; fig. vaststaande in
zijne beginselen, enz. Een zelfstandig man.
in de spraakk. het wezen eener zaak
aanduidende: Zelfstandig naaniwoord.
bw. op zich zelf, als een zelfstandig naamwooed. - standigheid, yr. (mrv. ,heden.)
bet zelfstandig zijn.; lets zelfstandigs.

Ik zelf ben er geweest. Zij heeft het zelve
gedaan. Het meisje bracht mij de bood:chap over. Die zaak is op zich zelre niet
kwaad N. Het spreekt van zelf, dat
behoeft niet.gezegd te worden. Het zal van
zelt welgebeuren. Zelf kan ik er niet heen
gaan. Om mijns zelfs . zijns zelfs, haars
zelfs , ons zelfs ,utvs zelfs, hams zelfs wil.
Eij wederkeer. werkw. behoort men wel acht
te geven , op zelf op den 1, of op den
gehogen. naamv. betrekking heeft, Er is
onderscheid tusschen: De kamerdienaar
kleed zich zelf en kleedt zich zelven ; fig.
in eigen' persoon was de vriendeNkheid
zelve, Zij viel van zich zelve, d. in onmagt.
flij heeft geene rijkdommen van zich 2.elven.
Irene eigene rijkdommen. —ftelating,
vr. achting voor zich zelven. —bedrog,
o. bedrog omtrent,zich zelven, wanneer men
tot zijn eigen nadeel dwaalt.— behagen,
o.behagen, dat men in zich zelven vindt.-beheersching , yr. het beheerschen van
—standigiiik , bw. —strijd,
izich,zelven. —behoud , o. zorg .voor eigen
strijd in en met zich zelven. —verbranlevet' Op zelfbehoud bedacht zijn. —beding , yr. verbranding van een dierlijk
lang, o. eigenbelang.,beoordeeling,
yr. beoordteling van zich zelven. - beproeligehaam door inwendige oorzaken : De zelfving, y r. beproeving of onderzoeking van
verbranding wordt door sommigen erkend,
zich zelven. —bevielkking, yr., ondoor anderen geloochend. —verdediging,, y r. verdediging van zich zelven.
kuischheid aan eigen ligchaam gepleegd ,
—verheffing, yr. bet zich self verheffen
,onanie. —bevrnehting, yr. be y ruchboven anderen. - verlaging , yr. het verling van zich zelven , ook door zich zelven.
lagen van zich .zelven, - verlooehening,
—bewust, b y . bewusb van zich zelven.
yr. het verloochenen van zich zelven.
- bewustheid, y r. - de, b y . (eigenlijk de
4)Yertr. tr. van zelf, vonrheen zelfste,)
—vernedering, yr. vernedering van
vroeger gcnoemd , bedoeld Bet is de zelide
zich zelven. —verveling, Yr. —zuelat,
span, d. i. de bedoelde man; fig. onveranderd:
N r. eigenbaat.
(-er, -st,) bv.
baatzuchtig.
Ilij blifft steeds de zelfde. Hij is de zelfde
rnan niet meet. . —egge y r. zelfkant. !elk, yr. (mrv. -en,) yuilnishoop.
o. zelfkant. —gevoel o. bet Zelling , y r. (ince. -en, plants , waar een
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othip of wilier vastgezeten heeft; son den
Hollandschen Llssel ., met riet oingroeide
plaats waaruit men de klei voor de steenbakkerijen haalt.
*Zelve , bv. genoemd , gedacht , vermeld ,
hoewel ten onregte dikwijls met het lidwoord
vereenigd , als ware het een voornaamw. :
a De regelen, in de zelve spraakkunst
voorgesteld. »
Zemel , yr. (mrv. -en, -s,) doch enkel in het
mrv. als : De zernelen van tarwe, rogge ,
d. i. de klein gema len bast van graangewassen,
dien men door zeef of buil van het meet
afgescheiden heeft. —achtig, (-er, -st,)
by. naar zemelen gelijkende ; zemelig.- —ig,
(.er, -st,) by. vol zernelen Zemelig brood.
—knoopen,o w. met H., (ik zemclknoop,
enz.) fig. mriggeziften , haarkloven. -knooper, m. uitpluizende Iijmelaar.--knoop-

ster , yr.
1iGendbode, m. weiniggebruikelijk , gezant.
—brief m. iedere brief ter onderscheiding van brief , dat voorheen elke andere
oor konde aanduidde; inzonderh.eenige deelen
van het Nieuwe Testament : De zendbrieven
tier Apostelen. , rn. en yr. (des -s,
'trim -en,) iemand, welke ter verrigting van
jets wordt of gezonden ; inzonderh. iemand ,
die afgezonden wordt , om bet evangelie aan
de heidenen te verkondigen. -

gembotschap o. —elingsijver,5
tn. - -elingswerk o. —en, ongel. b.
w. (ik zond, gezonden,) maker' , dat
iernand of jets op eerie andere .)-laats kome,
sturen : Ik zal hem eels' bode , eels' . brief ,
eels kik boeken zenden. Eene meld naar
Itais zenden, nit de dienst ontslaan ; fig.
lentand naar de andere wereld zenden, hem
vermoorden of van kant maken. *-, in de
godgeleerdh. van de noodige volma 8 t voorzien. —er m. (des -s. mrv.-s.) —Jog, vr.
(tart. -,) toezeirding ; het zenden van een'
gevol magi igde ; volmagt, —*ter, yr.
(mrv. -s.)
Mene , y r. (we.
zeen,
Zeneblad, o. seneblad.
Zengen , b. w. sebroeijen Gij zult use fa:
zengen ; van bier ; fig. De gezengde luchtstreek , zie lirerzengen. boveu&de
vlarn houden en de vet eren , haren , enc.,
afbranden : Een geplakt hoen zengen.
Zenuw, yr. (titre. -en,) een Bier fijne witaehtige draden, welke door het gansche ligchaam
verspreid zijn en de van uitwendige voorwerpen veroorzaakte gewaarwordingen naar de
hersenen voeren fen aan de spieren,enz. den wil
overbrcngen Sterke zenuwen hebben, your
zenuwaandoeningen niet zeer vatbaar zijn.
Het op de zenuwen hebben , een' zenuwtoeval hebben. pees; fig. de sterkte , de steno:
De koophandel is de zenuw van den staat.

— aandoening

—achtig, (-er,

Ties It
-st,) by gevoelig van zeutrweir; zetirmig.
—achtigheid yr. —ader , vr. -beschrijver, —beschrij ving , vr.
gesiet , o. alle zenuwen als een sameoha-mend geheel : Eels sterk zenuirgester
hebben —ig , (-er -st,) by. vol zenuwen of
pezen. —knoop, verscheidene vt-treenigde zenuwtakken , die te zamen een roodachtig knoopje vormen. —koorts, vr.
koorts , die nit cell' ziekelijken toestand der
zenuwen voortkomt. —kwaal,. yr. kwaal,
die in een' ziekelijken toestand der zenuwen
Naar' oorsprong heeft. —leer , vr. -loos,
(-zer, -ste )
zonder zetnzwen ; fig. krachteloos zwak. —middel o. middel ter
versterking der zenuwen. —tje ,
(des-s,
mrv. verkleinw . van zenuw. —toeval
0. toeval door zenuwaandoeningen veroorzaakt. —sterkend, -versterkend
by. —vocht o. cent fijne vloeistof , die
in de zenuwen ondersteld en voor den zetel
van de gewaarwording en het Leven gebouden
wordt. —water, o.zenuwvocht.
slechten staat der
, yr. ziekte, die nit
zenuwen voortspruit.
Zerk vr. (mrv. -en,) vroeger grafstede ;
doodkist ; thans: grafsteen; groote langwerpig
vierkante steen voor een huffs. -.eligter,
m. werktuig ter opheffmg eener zerk. —je,
o. (des -s, rare. -s,) verkleinw. van zerk.
Zerp (-er, -st,) by. elders tamper, wrang,
zuuraclitig: Eenzerpe smaak. —held , yr.
—zoet, b y. zuurachtig zoet.
Tees telw. getal tusschen vijf en zeven : Zes
vrouwetz. Zes en dertig patriizen. Wrij zaterr
met ons zessen in de boot. Te zes uur komt
de post. Het is tien minuten over zes. Vats
zessen klaar zijn, van paarden r goede beenen
en oogen hebben; fig. in alle opzigten gereed
zijn, tot al les geschikt zijn. *-, yr. (ntrr. -sell,)
de naam van het cijfer: Er staan twee zessen op 1 zie Vijf. kaars van zes in
een pond kaart, waarop zes punten staan ;
zijde van een' dobbelsteen, waarop zes oogert
staan. —bladig , by. —daagseh, by.
dat zes dagen duurt of geduurd heeft ; zes,
dagen —do-gig , by. van zes dagen.
—de, b y. raugseh, telw. van zes als :
Karel de zesde. De zesde (dag dor maand)
Mei. in de zesde plaats. Ten zesde.
o.
zesde deel: Vier vijf zesde pond. 'Lie illehtste. yr. (mrv. -n,) in souanige kaartspelen, zes opeenvolgende kaarten: Eene zesde
van den koning. —dehalf , by. vijf en
een half: Zesdehalve el. —draadscit
by. van zes deaden. --duizendste , by,
rangsch. telw. van zes duizend. o. zesduizendste deel. Zie A.chtste. —ender.
tiger , zie Achtendertiger.
—hock , m. al wat zes boeken heeft Het
gebouw is een zeshoek. —hoehig,by. met
zes hocken. —honderd5te 3 bv. ranasehs
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telw. van zes honderd. o. zes-honderdste
deel , zie Achtste. —hoofdig, by. van
of met zes hoolden. —hoornig , by. met
zes horens. —jarig , by . dat zes jaar duurt
of geduurd heeft; zes jaar oud. —je , o. (des
, A, mrv. -s,) verkleinw. van zes. —kaart
vr. eene zesde. — kant — kantig bv.
met zes kanten. —kantje o. ding met
zes kanten. --kapselig , by. met zes
zaadhuisjes. —kleurig, by. —korrelig , by. —ledig, by. zie Vierledig.
—lettergrepig , by. —,Waal, bw.
—maandelijksch, b y. dat om de zes
maanden plaats heeft. —maandig , by.
van zes maand. —maandsch , by. zes
maanden oud; dat zes maanden duurt of
geduurd heeft. —malig, by. zesmaal
herhaald....-man , m. (mrv. -nen,) een van
zes mannen , welke te zamen een bestuur,enz.
uitmaken„ —mannig , by. met zes meetdraden. —wianschap , o. (des -s,) bestuur der zesmannen. —ponder, m. ding
van zes pond ; kogel van zes pond ; kanon ,
dat kogels van zes pond schiet. —pondig,
—pondsch, by. van zes pond. —rege-

lig , —serhande, —serlei,
onverb. by. van zes soorten. —snarig , by.
met zes snaren. —tal o. getal van zes.
—tallig, by. —thalf (des-s, -ven,)
weleer eene zilvermunt van 27 112 cent. Zie

Zesdehalf, dat echter meestal zestehalf
wordt uitgesproken.

itiestien, telw. viermail vier: Zestien centen. Zestien honrierd gulden. Zestien duizend dukaten.*-, vi'. (mrv. -en.) naam van
bet cijfer (16). -=-daagsch, by. dat zestien dagen duurt of geduurd heeft. —de,
1w. rangsch: telw. van zestien : De zestiende
(dag der maand) 'April. LODEWIJK de zestiende. Ten zestiende , in de zestiende plaats.
, co. zestiende deel , zie Achtste. —dehalf, bv.vijftien en een half. - -duizendSte; by. rangsch. telw. van zestien duizend.
0, zestien..duizendste deel. Zie Acht--erhande, —erlei, onverb. by.
van zestien soorten, --hock , m. ding met
zestien hoeken. —hoelag , by. --honderdste , by. rangsch. telw. van zestien
bonderd. o. zestien-honderdste deel. Zie
Achtste. —jarig, by. dat zestien jaar
geduurd heeft, duurt of oud is: Eene zestienjarige maand. —maal , bw, zestien keer.
—rrnaandig , —maandsch , by. dat
zestien maand duurt, geduurd heeft of mid
is. -=-Knalig, b y. zestieamaal herhaald,
tal , o. getal van zestien. —urig, by.
`van zestien tun. , —voud, o. (des -s, mrv.
zesiienmaal genomene hoeveelheid of
getal. —voudig , bv. zestienmaal geno, by. van zestien weken.
men. —
Zest ig , Eck'. zesinaal tien : Zestig schepen.
if'zj waren met ons zesti,gen. Zij loopt naar

Zetij
de zestig (jaar)en haar bid=der is midden n
de zesttg, (d. tusschen zest ig en zeventigi;
fig. geineenz.: Zijt ge zestig t zijt ge mal ?
yr. (ins-v. -en.) getal zestig (60). *=, o. (des
-s, mrv. -en.) zestigtal. --duizendste,
by. rangsch, telw. van zestig duizend. o.
zestig-duizendste deel, zie Achtste. -er,
m. (des mrv. -s,) lid eerier vereeniging van
zestig personen ; man van zestig jaar; wijri van
zestig jaar of van 1760; schip van zestig
stnkken.—erhande, onverb.
by. van zestig soorten. —jarig, by. dat
zestig jaren geduurd heeft , duurt of oud is
Eene zestigjarige vrede. —uiaal, bw.
zestigmaal herzestig keer. —malig,
haald. —ponder, m. ding van zestig
pond. , by. rangsch. telw. van zestig :
Min zestiyste veriaardag.*-, zestigste deel,
zie Achtste. —stehalf, by. negen en
vijftig en een half.—tall, o. getal van zestig.
—urig , bv. —voud, o. (des -s, mrv. -s,)
zestigmaal genomene hoeveelheid of petal:
Bet zestigvoud van Brie is honderd en tackJig. —voudig, by. zestigmaal genomen.
—werf, bw. zestig keer.
Zesurig by. van zes uur. —voetig by.
met zes voeten ; van zes voeten : Zesvoetige
rijmen. —voud , o. (des -s, mrv. -en,)
zesmaal genomene hoeveelheid of getal.
—werf, bw. zes keer,
Zet (des -s, mrv. -ten.) bet zetten : Ian
Wien is de zet? d. , hij schaak- of damspelers . wie moet zetten ?; fig. een moeijelijk
werk: Dat zware blok marmer naar boven
te kriigen, was een heele zet. *-, douw,,
stool: lk gaf hem eels. , zet dat hij viel; fig.
lemand zetten (steken under water) geven.
vond , list , middeltje : Ik weet er een' zet
op. *-, oogenblik , dock weinig gebruikelijk :
In e'en' zet. Net edn' zet. --boas, m. baas
die b. v. eene smederij voor den eigenaar
bestuurt. —boord, o. in den seheepsbouw ,
breede diinne plank , die men op het boord
eener boot zet , om bet inslaan der golveu te
beletten zetgang. —el, m. (des -s, mrv.
-s,) verhevene zitplaats, eergestoelte : Een
koninklijke zetel , een troon ; fig. Iernitna op
den zetel tillen, op een' hoogen eerepost
plaatsen. Ienzand nit den zetel schoppen ,
van zijn , eerepost ontzetten.*-, yerblijfplaats
van de oppermagt , de regering , den vorst :
Parijs, de zetel van het Fransche keizerrvjk; fig. De zetel (het tooneel) des oorlogs
was Languedoc. —en, b. w. plaatsen
zetten , doen zitten. 4C, o. w. met H., zitten.
—gang , losse gang; plank om in en
nit een schip te gaan. —haak, m. haak,
waarop de letterzetters de woorden vormen ;
zekere haak der scheepstimmerlieden.
—haamer, m, groote baffler met een'
o. werktuig
vierkanten kop. ---ijzer
waarnice de tanden cener zaag worden gezet
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naar eisch gebogen. —je, o. (des -s,
toonkunst. : Een lied op noten zetten , de
mrv. -s,) verkleinw. van zet. —meet, o.
muziek voor een lied vervaardigen.
in
bij sebeik, een wit poeijer, dat uit het sap van
verscheidene uitdrukkingen , waarin de
geperste kruiden verkregen worth. —pil
opgegeven beteekenissen niet te miskennen
vr. steekpil. —regel, m. grondregel:
zijn: Eerie geheele provincie onder water
—scluipper, m. schipper op een vaartuig,
zetten. Kruiden te trekken zetten. Zij zette
dat een' ander' 1oebehoort : Als zetschipper
kamillen te trekken. Zen paard in een' drill'
varen ; gemeenz, die voor of in plaats van
zetten, doen draven. Eene stad in rep en
een' ander' iets verrigt: Ik ben naar zetmet. zetten.brengen. In verwondering zetten,
schipper,,ik ben voor een' ander' werkzaam,
verwonderd maken. lk zal het u betuald
—sel, 0. (des -s, mrv. -s,) zoo veel thee,
zetten , u er voor doen boeten. De tering ran
kruiden enz. als men in eens (te trekken)
iets zetten, krijgen. De doodverw zetten,
g et:: Het eerste zetsel was goed. —seltje,
doodbfeek worden. lemand wel molten
0. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van zetsel.
zetten , lijden. 1k zet het u, om er in een
—ster, vr. (mrv. -s,) die zet, vooral
uur heen te gaan, d. ik wed , dat p;ij er in
in zamenstell. b. v. stovenzetster. —ten,
een nur niet kunt been gaan. lk zet verwed)
b. w. doen zitten: Zet het kind op den stoel,
er een' gulden onder. Zijne zinnen op jets
aan de tafel, bij het vuur,, achter de
zetten, genegenheid voor iets opvatten ; ti an
kagchel. Eene hen te broeden zetten. lemand
hier: Gezet zijn op , zie Gezet. lemon
op den troon zetten; fig. Iemand in den
jets in r t hoofd zetten, hangen. —ter, rn.
zadel zetten, hem in betere omstandigheden
(des -s, mrv. -s,) die zet ; inzonderh. bij
brengen.
(zich), w, w. gaan zitten,
boekdrukkers, degene die een week zet :
plaats nemen : Let u, mijn Vriend ! Zij
Zijn al de zetters weg ?
bij korendragers ,
zette zich aan tafel. De vogels zetten zich
iemand , welke hun bij bet opnemen der
op de takken. Zich op den troon zetten; fig.
zakken behnipaaam is; werktuig van bout,
zich met geweld daarvan meester maken.
metaal , enz. waarmede het terugloopen van
Zich te paard zetten. De pond zette zich op
een rad wordt verhinderd. —terid.vr. (enre,
de achterpooten. Een schip zet zich op den
-en.) bet zetten (van letters) ; hij hoekdrukgrond, wanneer het den grand raakt en
kers, plaats, waar de zetters werken. -ter
strandt. Len vloeibaar ligchaam zet zich,
tje, o. (des -s, fire. -s,) verkleinw. van
wanneer het dik naar den bodern zinkt. *-,
zetter. —ting, y r. (mrv. -en,) bet zetten ;
b. w. doen staan Zet het g las op de tafel,
inzonderh in : De zetting van het brood, d.
het boek in de kas , den emmer achter de
vaststellinp; van den prijs des broods.
deur. remand den voet op den nek zetten, Zeug, y r. (rare. -en,) moederzwijn , dat reeds
fig.hern onderdrukken.rk zalqeen' voet meer
geworpen heeft, zog: Eene zeug met zes
over uw' drernpel zetten , niet meer in uw
biggen. Sprw. De zeug is met den tap gaan
finis komen. Boo,nen zetten . poten. Voet aan
loopen, zie Tap. *-, pissebed.
Oval zetten. lemand aan; land zetten Een Zeulen, h. w. siepen, voortslepen.*-, a. w.
hnis te troop, te huur zetten, zie Hoop ,
met H., met een door een paard getrokken
111-[uur. Gelagen zetten, van tappers,
net vissehen ;
gerneenz. Oat moet zoo
zitters houden ; fig. bestemmen , hepaleu
wat heen zeuten, zoo wat been sukkelen.
yerordenen : Tijd of Dag zetten. Geld op rieu.nie, Yr. (tnrv.
-s.) varkenstrog :
iemands hoofd zetten. Den prijs van iets
Wij moeten ons rarken slayten , dewijl het
zetten. Op gazette tijden.
eerie bepaatde
kreupel is geworden en niet bij de zeunie
pfa4ts aan jets geven : Zet den hoed op het
kan komen.
hoopliernand het pistool op de borst zetten. Zeur, cr. (mrv. -en,) lap, km, vod , zie
lemand in de gevangenis achter de tralies
Lenr —en, o. w. met 11., smarten; 1astig
of gevangen zetten, waarvoor ook gemeenz. :
vallen; dwingen, gelijk kinderen doer ' . —ig,
remand zetten. Geld op rente zetten. Visch
(-er, -st,) by. gerneenz. lastig, onaangenaarnb
an een' vijeer zetten. Knoopen aan een vest
—igheiti , yr.
zetten. Erne gouden snuifdoos in den Zeven, b. w. ziften.
lomberd zetten. Lets ter zijde zetten , niet in Zeven, telw. getal tusschen zes en acht :
aanmerking nemen. Lets te pand zetten,
.Eene week heeft zeven dagen.De kerk begirt
Verwarde zaken uiteen zetten. lets nit zijn
te zeven uur. Wij zijn met ons zevenen.
hoofd of zone gedachten zetten , er niet
loopt naar zeven (uur). Zeven en tnsintig
inner aan denken. Zijn gansche vermogen
gulden. De raad van zerenen (beter:) van
op eerie kaart zetten , d. i. in eens wager); fig.
even, d. i . vau zeven personen. *-, yr. (mrv,
lemand het hoofd rent zetten , hem doer
-s,) het cijfer zeven : De zeven is te klein.
gehoorzamen.*-,hij letterzet t. gegoten letters,
kaart met zeven punten:Hartenzeven draagt
enz. uit de vakjes nemen en in behoorlijke
in het omberspel , wanneer zij de tweedq
orde op den haak brengen : Hoe veel bladtroef is, den naam manille. —armig, by,
zfiden kan hij in cent' dag zetten 9 *-, bij
—Mad , 0. zekere plant met zeven bladen,
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bladig , by. (Zevenboom m. zeventien , telw. tien en zevcn Zeventien
musschen , guldens. Wij zijn met one
tavelboom.) —daagsch, by. dat zeven
zeventienen.*-, m. doch enkel in het mtv.:
dagen duurt, geduurd heeft of oud is. ‘-daDe zeventienen , (weleer,) de bewindhebbers
gig, by. van zeven dagen, by.
rangsch. telw. van zeven: De zevende (dag
der 0.-Indische maatschappij. yr. (mrv.
der maand) Augustus. Ten zevende in de
-en,) het cijfer,, dat zeventien voorstelt (17).
—daagsch, - dagig. by; dat zeventien
zevende plaats.*-, o. zevende deel : Drie vijf
zevende el, zie Achtste. IC, yr. (mrv: -n,)
dagen duurt , geduurd heeft of oud is, --de,
by. rangsch. telw. van zeventien : De zevenzes opeenvolgende kaarten , zevenkaart :
tiende (dag der maand) November.*-, o. het
Eene zevende van het aas.
by.
zes en een half. — dehalfje , o. weleer
zeventiende gedeelte , zie Achtste. yr.
eene zilvermunt ter waarde van 32 1 /2 het
(nirv. -n,) in het kaartspelsoms voor zevende,
achtste van een' zeeuw,, dikwijls pietje
zevenkaart. --duizendste , by. rangsch,
geheeten. —draadsch, by. van zeven
telw. van zeven duizend.*-, o. het zeventiendraden. --duizendste, by. rangsch.
duizendste deal, zie Achtste —erhan -;
telw. van zeven duizend. o. het zeventie, —erlei , onverb. b y. van zeventien
duizendste gedeelte, zie Achtste. —ensoorten. --bonderdste , by. rangsch.
Beta) van zeventien honderd. o. zeventien.
dertigeji,, m., enz.zie A.cittendertiger,enz.—erhande,—erlei, onverb.
honderdste gedeelte, zie Achtste. —ja.
rig, by. dat zeventien jaar duurt , geduurd
by. van zeven soorten. —gestarnte,age.
sternte, o. zevenster. —getijde, - geheeft of oud is : Eene zeventienjarige maagd.
tijdekruid, 0. riekende klaver. - hock,
—maal bw. zeventien keer. —malig
m. ding of figuur met zeven hoeken. - hoeb y . zeventienmaal herhaald. —maandig,
kig , b y. --itonderdste , by. rangsch.
—maandsch , by. dat zeventien maand
telw. van zeven honderd. *-, o. zeven,honduurt geduurd heeft of oud —maall. ,
derdste gedeelte, zie Achtste. —hoofbw. zeventien keer. —malig, by. zeventier,
dig , by. met of van zeven hoofden : Een
maal herhaald. —tall , o. getal van zevenkevenhoofdig bestuur. —jaarsbloem ,
tien. —"trig, by. van zeventien uur.
y r. eene plant gnaphalium. —jarig, by.
—voud, 0. (des -s,mre.-en,)zeventienmaal
genornen hoeveelheid of getal.
dat zeven jaar duurt, geduurd heeft of oud
is. —kaart, vr. eene zevende. —klapby . zeventienmaal genomen. —wekig , by.
per,, m. een vuurwerk , dat zeven slagen
van zeventien weken.
geeft. —kant, —kantig, by. met zevcn Zeventig , telw. zeventnaal tien : Zeventig
kanten. (Zevenikramer,, m. kramer,,
dagen. Wij waren met ons zeventigen. Dc
zeventig overzettcrs. De zeventig, d. cle
die zeven verkoopt.) —lettergrepig ,
b y. —maat, bw. zeven keer. - maandig.
zeventig vertalers , die, volgens het aangenoby . dat zeven maand duurt , geduurd heeft of
merle gevoelen , op bevel van Ptolemaeus
Philadelphus , bet oude testament nit het
oud is. —maandsch, by. zevenmaandig;
Hebreeuwsch in het Grieksch overgezet
inzonderh. in : Zevenmaandsch kind , kind
hebben. Zij is 7ziet ver van de zeventig
dat sleeks zeven maand in de baarmoeder is
geweest. (Zevenntaker , in die ziften
(jaar), d. bijna zeventig jaar oud. —er
maakt.) —malig, by. zevenmaal herhaald.
m. (des -s, mrv. -so lid eener vergadering van
zeventig personen ; man van zeventig jaar ;
—man , In. (mrv. -non,) een van zeven
schip van zeventig stukken ; wijn van zeventig
personen , welke een bestuur vormen, inzonaar ; wijn van 1770. --duizenste , by.
derh. in de Rom. Gesell. een der zeven
rangsch. getal van zeventig duizend. * a, o.
overheidspersonen , welke over de offeranden
zeventigAnizendste gedeelte, zie Achtste.
en de maaltijden der opperpriesters het opzigt
—erhande , —erlei, onverb. bv. van
hadden. - manschap, o. (des-s,) waardigzeventig soorten. —jarig. by. dat zeventig
heid van zeveninan. —oog , yr. eene
jaar geduurd heeft,duurt of oud is. - maal,
pijnlyke bloedvin , zie Xegenoog.
bw. zeventig keer. —mmHg , by. zeventig
—ponder , m. ding , hetwelk zeven pond
maal herhaald. —ponder , m. ding van
weegt ; fig, in sommige streken , naazn eener
zeventig pond. —ste, by. rangsch. telw.
zeer groote soort van aardappelen. —slavan zeventig Zeventigste jaar. # , o. zevenyer m. slaaprot ; een der zeven brooders
tigste deel , zie Achtste. —stehalf, by.
van Epheze , die volgens de overlevering
negen en zestig en een half. —tall, o. getal
gedurende de vcrvolging der Christenen and r
van zeventig. —urig , by. van zeventig
Keizer Decius , in het jaar 35 , in een hol in
o. (des -s, mrv. -en,) ze yentigmaal
sfaap vielen en , 155 jaar later , onder Keizer
genomene hoeveelheid of getal. — voudig,
Theodosius,weer ontwaakten., - ster
-star,
yr. naam van een noordclijk gesternte , ook
b y . zeventigmaal genornen. werf , bw.
wagon of groote beer geheeten. —tat o.
zevent igmaa 1.
getal van zevcn.
1 Zich , wederk. voornaamw. van den 3 pers. ,
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Zich
dat zonder verbuiging enkel in den 3. en 4.
nv. enkel. en meerv. voorkomt Hij gaf zich
de moeite niet. Zij zagen zichbedrop,en.
Zieht , yr. (mre.-en,) een werktuig , dat naar
ecne zeis gelijkt , doch kleiner is , en met
eene hand bestuurd wordt, orn er koren en
plaggen me g te maaijen Eene zicht karen.
Zieden oagel. b. en o. w. met H., (ik zood,
gezoden.) koken dat meest in gebruik is :
Zeep zieden. Zic ook Gezoden. —er,
In, (des mre.-s.) —haring, m. haring,
die gekookt is of zal worden,
Ziek , (-er, -st,) b y. in eenige mate van de
gezondheid beroofd : Ziek zijn. Eene zieke
vrouw. Het zieke deel. Naar ziel en lige haam
ziek zijn. Ziek liggen ; fig. In het zelfde
gasthuis ziek liggen , het zelfde gebrek
liebben. sterk verlangend doch enkel in
samenstel ling , zie Manziek TrouwAiek. —aard ,m. (des -s, mrv. -s,) zieke.
--acting; by. eenigszins ziek. —bed, o.
bed , waarop de zieke Iigt; fig. Vele jaren op
ziek liggen.
het ziekbed doorbrengen, d.
-n,) die ziek is,
e m. en vr. (des -n,
lijder , lijderes. —elijk , ( - er, by. aan
ziekte sukikeleride : Een ziekelijk mensch.
Een ziekelijk gestel. Er ziekelijk uitzien.
—elijkheid, y r. —en, o. w. met H.,
ziek zijn , met ziekten te kampen hebben.
–enbewaarder, m. -enbewaar-

ster,, yr. -,-enbezorger, m. –en-bezorgster yr. --ennuis, o.
–enkamer vr. –entroost, m.
–entrooster,, m. –envertrek o.
—enwagen m. bij een leper , chariot
d'ambulance. —te , y r. (mrv. -1),) toestand
van

een' zieke : Eene aanstekende ziekte.

—tekunde , yr. —teleer, yr.
Ziel yr. (mrv. -en,) leven De ziel is u'it
hem gevaren.*-, het vermogen om gewaar te
worden en te begecren : De zielen der dicren.
De mensch heeft eene redelijke ziel. Bet
smart mij in de ziel. Op mijne ziel ! Bij
mijne ziel ! op mijn geweten. het wezen ,
dat in ons denkt : De menschelijke ziel.
A. zielen dag , in do R.-C. kerk , een
feest , dat op den 1. Nov. valt.*,,een met rede
begaafd wezen: Deze stud bevat tusschen de
twaalf en dertien duizend zielen. Daar is
Beene levende ziel in het gansche huis. Eene
vrome ziel. Eene losse ziel ; van hier: Eene
ziel , een sake'; fig. hetgene leven aan ids
geeft: De eerlijkheid is de ziel van den
handel ; gemeenz. Geld is de ziel van de
het voornaamste , w ezenlijkste.
negotie.
aan een stuk geschut , inwendige Nolte,
waarin de lading worth gebracht ; in een'
schoen , stuk leer tusschen de zolen ; aan
flesschen het holle gedeelte van den modem ,
hetwelk naar boven steekt en de inwendige
ruimte vermindert. —angst , yr. angst
des gernoeds. —braken o. kwelling des

Zien
geestes. —ebeul kwelgeest. —edwang, m. gedwongene toestand voor de
ziel. —egift, o. vergift voor de ziel,
—eheil o. Neil der ziel. —eleer, yr.
psychologie. ental o. getal zielen (in
Beene plaits). —erust y r. rust der ziel.
—eslaap, m. die toestand der ziel, waar-,
in zij weinig of Been gevoel toont ; toestand
der ziel , wanneer zij zich na de afscheiding
van het ligchaarn tot hare hereeniging daarmede volgens sornmiger oordeel in cen' toe,
stand van donkere en onduidelijke gewaarwordingen bevindt. —esmart, yr. zielsverdriet. —estrijd m. strijd der ziel.
-,-evreugd , yr. vreugd der ziel.
—ekractit, yr, bet vermogen der ziel
otn veranderingen in zich voort te brengen.
—.14unde, yr. zielleer. —loos , by,
levenloos. mis , yr. bij R.-C. mis voor
de rust der ziel. Sprw. Koperen geld , koperen zielmissen , zoo geld , zoo waar.
roerend, (-er, .st,) b y. en bw. in eene
hoop mate aandoenlijk. --roeren.dheid , vr, –sgedaehte, y r. –sge141ag 9 o. klagten. –sgenot, o. –sgestalte yr. karakter,, inborst. —sgezigt , droomgezigt. –shoedanigheid ,vr, –skwelling, vr. -smart,
yr. –streelend by. –sverdriet
o. –sverhefling yr. –sverhuizing , yr. de overgang van de ziel eens
menschen in een ander ligchaam. —sverlangen o. –svermogen o. –sverrukking, yr. –svertrouwen,
0. –svervoering yr. –tje , o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van ziel. —togen o.
w.met H., (ik zieltoog, enz.,) de laatste ademhaling doen , op sterven —toging ,
y r. -verkooper, m. in zeesteden iemand,
die anderen door list of verraad voor de dienst
aanwerit en zich daarvoorruirn laat betalen ;
in de Nederlanden degene , die matrozen
vooraf aanneemt , hen tot hun vertrek
onderhoudt en bij bet vertrek uitrust , waarvoor hij uit hurme aanstaande soldij betaald
wordt, dus eigenlijk woekerachtige werver van matrozen ; thans ook schinipnaam
voor een' makelaar in plaatsvervangers voor
de landdienst, —verpestend , (-er, -st.)
by. --ziekte yr. ziekelijke toestand ,
waarin de ziel niet vrij kan werken. —zoeker, m. fig. moord'priem , dolk. —zor,
ger , m. predikant , pastoor , geestelijke.
Zien, onreg. 0. w. met H (ik zag, gezien
eerie zekere gestalte, uitzigt of voorkomen
hebben, hetwelk echter door een bijv. naamw.
uitgedrukt wordt: Zij ziet scheel, Meek ,
rood , zuur,, zwart , donker.
zekere
raant ziet op de
rigting hebben :
straut. 9E-, b. en o. w. met H., met de oogen

den indruk der lichtstralen ontvangen en zit:4
door middel van de stralen, Welke van de

Zien
voorwerpen in hetoog vallen,het beeld daarvan
voorstellen : In de duisternis kan men zien.
De kitten zien bij nacht.Uit zijne oogen niet
kunnen zien, van den slaap. lets niet willen
zien, zich houden, alsof men het niet ziet.
Ziende blind zijn. De blinden ziende maken.
Door een' bril zien; fig. Nu ziet gij uit
andere oogen, nu hebt gij een beter voorkomen. Uit zijne eigene oogen zien , naar
zijn eigen oordeel te %erk gaan. Lets door de
ringers zien , het opzettelijk ongestraft
laten. Op lets zien , op jets letter zich oin
jets bekrennen. Sprw. In het veen ziet men
op geen turfje. Iemand in de kaart zien
zijn plan ontdekken en verijdelen. Naar jets
zien, op jets passer , er your zorgen. Zie
?mar de kinderen , wanneer ik achter ben.
remand in het gezigt zien , hem aanzien.
remand goed onder de oogen zien , hem te
keer gaan. remand near de oogen zien
hem in alles gehoorzamen. Uit het venster
zien. Zij begint reeds naar hare hielen te
zien , begint zich reeds te B ev ()e'en. Over
,t hoofd zien , vcorbij zien , bernerken.
lcmand (4, nv.) irts laten zien het hem
vertooroen. Laat eens zien durft zich
niet laten zien. Zich laten zien,zich vertooten. .11s dat gebeurt, zal ik mij laten zien ,
mij doen Belden. Zie dear een uitmuntend
hock. Er werd gebeld en , zie dear mijn
vriend stond aan de deur. gevolgd van
.dat, als: Ik zie , dat hij ?nisi bedrogen heeft,
dat hij komt , voor welk laatste men p;ewoonlijk zegt : Ik zie hem komen. Gevolgd van
de onbep. wijze van ecn ander werkw., verandert het yen!. dw. (gezien,) in de onbep.
wijs (zien), als : Ik heb hem den komen. Ik
zag hem slaan, ik zag dat hij sloeg of geslagen
werd. *-, het wordt overdragtig gebruikt , om
verseheidene werkingen der ziel uit te drukken , Welke door het gezigt worden veroorzaakt lets gaarne zien , gaarne molten
lijden. Ik zie niet gaarne , dat kinderen laat
opstaan. Ik zal eens zien (beproeven) , of
1k hem tot zijn' pligt kan brengen. Ergens
niet gezien zijn, d, er met tegenzin ontNangen worden of er geene achting genieten.
Ik zou hem zoo gaarne geluhkig zien, Bij
kon geen kwaad in zijne kinderen zien , bespeuren. Men ziet aan hare Heeding,
dat zij geen' smack heeft. Ik zal zien,
(beproeven,) of ik hem er toe bewegen
kan. Zie, dat gij uwe zuster mede,brengt. Wij moeten zien, dat wij voor
den midday wegkornen. Zie , (d. zorg zelf,)
hoe gij er komt. Op zijn eigen voordeel
zien , d, i. het bcoogen. Zie (let) niet te
veel op uiterlijke schoonheid. —er,
(des -s,) die ziet, doch,enkel in samenst. ; die
toekomstige dingen voorziet profeet.—ing,
yr. —lijk , (-er, -st,) hr. wat gezien kan
worden: Zienlijkedingen.

Zijde
Zier, y r. cen ongemeen klein en naauwelijks
met het bloote oog zigtbaar insect ; fig.
kleinigheid Geen zier, niets hoegenaamd.
Zij is er geen zier &cider om. —tje, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw, van zier ; inzonh,
fig. gemeenz. een weinigje , beetje : Gee f mij
een ziertje boter. Er ligt een ziertje stof op
de tafel.
Zift, y r. (mrv. -en,) een van paardehaar
gevlochten of van trommelvel vervaardigd en
met gaten voorzien blad , tussehen twee ran' den bevestigd , orn droge lijne dingen door
schuddenvan de groveredeelenaf te scheiden,
of ook om er vochten door te zij den , 3erneenlijk zeef , zie Zeef. —been, o. zeelbeen.
--en, b. w. door eene zeef schudden :
Neel ziften ; fig. naauw nitpluizen. --.er,
m. (des -s, mrv. -s.) —erij , yr. fig. bijna
enkel in samenstelling , b. v. Woordenzifterij. —ing , yr. —sell, o. (des -s, mrv. -s,)
zoo veel in eens gezift wordt. —seltje,o.
(des -s, mrc, Ts.) verkleinw, van ziftsel.
—ster, yr. (mrv. -s.)
Zigt, o, (des -s, mrv. -en,) gezigt, loch enkel
gebruikelijk in den wisselhandel: Een wissel
op zigt , betaalbaar bij de vertooning.
Een wissel op acht dagen (na) zigt , eerie
week na de vertooning. —baar,, (-der,
-st,) by, en bw. dat gezien kan worden :
Zigtbaar worden , zijn. De zigtbare kerk
de door gemeenschappelijke godsdienst verbondene geloovigen. vertoonbaar, die of
dat zich laat zien lilijne nicht was niet
zigtbaar. —baa.rheid, yr. —einder,
enz. zie
En. gezigteinder. —kunde
Gezigtkunde, enz.
Zigtmaartkruid, o. naam van een
wondkruid dat, volgens het bijgeloof van
vroegere dagen , onkwetsbaar maakte.
Zij , yr. (rnrv. -en,) zijde.
Zij , pers. voornaamw. de vrouwelijke vorm
des derden persoons , van wien gesprokeu
wordt, en het persoonl. voornaanaw, voor de
drie geslachten in den 1, nv. des Eneervonds:
Zie 111-1lij.*-, yr. wijfje van eenige diersoorten,
zie
Zijbalk m. balk aan de zijde.
Zijblad , o. zijdeblad.
Zijd , bw. enkel in : Wijd en zijd , heinde en
ver.
Zijdalk, o. dak op eene der zijden van een
gebouw. —dam , m. dam op de zijde.
Zijde, vr. (mrv. -n,) elke vlakte van cen
ligchaam : De bovenste zijde. De zijde van
een blad , bladzijde. Zie ook Zijdje.*-,
de vlakte van een ligchaam , behalve de
bovenste en de onderste : De zijden van een'
dobbelsteen , van een' berg , van een' huis ;
fig, de ruimte buiten ons : De westelijke
zijde. Aan alle zijden. Zij komen van alle
zijden opdagen. *-, de wijze , hoe zich cen
ding vertoont of men het aanziet : lets van
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de gunstiyste zijde beschouwen. *-, meer
bepaaldelijk eene van die vlakten des
ligehaams , welke zich naast of tusschen de
voorste en de achterste vlakte bevinden :
De zijden van ern has , van een schip.
Een schip op .zijde halen om het te kalefateren. lemand op zijde kornen. Aan de
andere zijde ran het graf , na den dood.
Bebt gzj uwe tasch op zijde ? De handen bin de zijde zetten. Den vijand op de
zijde aa-ngrijpen. Eene zijde spek, bet spek
van eerie der zijden ems varkens. remand
op zijde komen. lernand een' sleek in de
zijde geven. Op de zijde liggen. Pijn in de
zijde hebben. Van ter zijde, zijdelings.
Aan eene zijde gaan , zich verwijderen nit
den weg gaan. Scherts ter zijde , we willen
niet schertsen. Zijne droeflteid ter zijde
zetten, verbannen. femand ter zijde nemen.
zich met imamd een weinig van het gezelschap verwijderen , oraafionderlijk met hem
te spreken. Aaniemandsgroetze zijde zitten,
d. aan de zijde van het hart. Ter zijde,
staat in tooneelstukken bij datgene , betwelk
geacht met worden als gesproken , zolder
dat de overige spelers het hooren , waarbij
men Let gezigt een weinig ter zijde keert.
Dit is ntijne zwakke zijde, daar ben ik het
zw*kste. a-, partij : Op iemandszijde wezen,
tot zijne partij behooren. Fernand op zijnr,
zijde hebben; fig. Van zijne zijde (van kern)
is alles te vreezen. Van mijne zijde (wat
mij betreft) zal ik alles doen , wat ik kan.
Pan vaders zijde is hij aan de fund& 0.
verwant.
Zijde, vr. (mrr. -n,) het rzine, glanzige-vaste
spinsel der zijderups, hetzij raw of getwijiid :
Met zijde naaijen. Sprw. Daar heb ik geene
zijde bij gesponnen , pen voordeel bij gehad.
zijden stof: Zich in zijde kleeden. De
zijden worden veel duurder.
(-er, -st,) by. naar zijde gelijkende zacht
als zijde.
Zijdebalk, m. zijbalk. —"dad , a. blad
op de zijde van een gewas.
Zijidedrukker,, in. die zijden stollen
drukt. ,--fabriek, yr. fa brick , wane allerlei
stoffen van zijde worden vervaardigd. —fabrikant, in. —handel , m. handel in
zijdewaren. —baspel rn. haspel , waarmek de draden van de popjes worden -gewonden.
bw. van ter zijde, het tegendeel
van regtstreeks : Wij hoorden er zijdelings
van gewayen. , by. dat van ter zijde
komt : Eene zijdelingsche beschuldiging.
een' zijtak: Zijdelingsc he erfgenamen,
collateralen.
Zijdemolen, m. werktuig , door middel
van hetwelk eene menigte op spoelen gewonden zijde to gelijk afgehaspeld en getwijnd
kan worden.
n onverb. b y . van_ zijde
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vervaardig d : Zijden kousen, doeken, stoffen.
Zijdeplj n yr. pijri in de zijde.
Zildeplant , yr. eerie plant. —reeder,
m. —rup s , yr. een beter woord dan
zijil,wortn„
Zijdesteek rn sleek in de zijde.
Zijdeteelt, y r. het winnen van zijde.
—twijuder,, m. —tvvijuderij yr.
—twijnster yr.
Zijdeur, yr. deur,, welke zich op de zijde
beyind t.
Zijdeverver, ens., zie Zijdeverwer.
—verwer, m. die zijde verwt. —ver
werij , vr. het verwen van zijde; inrigting
ter verwing van zijde. —waar, vr. waar
van zijde.
Zjdewee, o. pleuris.
Zijdewerker , m. die in zijdo werkt.
—wever , in. —weverij , vr. —winkel , --worm , eene groene rups ,
welke het masker van den vlinder der zijderups
is , in de warme !andel) , inzonderh. in Azle,
op moerbezieboomen leeft et, zich voor hare
gedaanteverwisseling in een fijn en vast
spinsel wikkelt , dat nit fijne en vaste draden
bestaat, welke wider den naam van zijde
bekund zijii,,
Zijdgeweer , o. elk geweer, dat men aan
de linkerzijde draagt , b. v. degen , sabel.
o. (des -s, wry. -s,) verkleinw. van
zijde;_ inzonderh. zijde van een blad in een
boek, ens.: Piet bee ft twee zijdjes gelezen.
• Zijen, b. w. in vele streken , zijgen. In
dezen vorni wordt het woord gelijkvloeijend
vervoegd is de rnelk al gezijd?
zugang, zn. gang aan de , zijde; fig.
zijdelitigsche gang , zijdelingsch middel :
Zijgangert gaan , niet voor de vuist te
week gaan,
Zijgen, angel. w. met Z. , (ik zeeg , gezegene) eene loodregte of eenigszins sehuine
rigting naar mideren nernen : Hij zeeg op den
grond, d.
hij zakte ineen en viel op den
grond. b. w. doen vallen , doch enkel :
eerie vloeistof door fijne openingen en tusschenruimten doen vallen of loopen en op die
wijze van d:kkere gedeelten of van onzuiverheden reinigen , bij scheikundigen filtrdren
geheeten : De melk zijgen. Een afkooksel
van kruidendoor eeedoekzijyen. -ing, yr.
zijdehandel.
Zij handel
Zijkamer, y r. eene kamer aan de zijde
van een huis, inzonderh. wanneer zij op de
straat ziet , elders voorkarner genoemd.
Zijkooper,, in. die in zijden stoffen
handelt.
Zijl, yr. (nun,. -en,) een water; eene waterlozing ; een water , dat achter en wider
sommige huizen loopt.
Zijlaan, y r. laan aan de zijde. —lat, yr.
fat aan de zijde . - Hugs, ens., zie ZijdeHugs, enz. -muur,, na, tnuur der zijden
150
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De voor- en achtermuur zen yoed; de zfmuren daarentegen laten veel te wensehen over.
ZijIpoort yr. poort aan de zijl. --refit,
0. refi t van waterlozing. regter,9 m.
Zijn bezittel. voornaamw. van hij en het.
De verbuigiug is de zellde , Welke bij Haar
is opgegeven.
Zijn onreg. o. w. met Z., (ik ben , hij is,
wij zijn ; gij zijt , zij zijn ; ik was, hij was,
wij waren , gib waart, zij waren; geb. wijs,
wees , weest of zijt ; veil, dw. geweest,)
bestaan , gevonden morden Ik denk , derhalve ben ik. Er is een God. Zij is niet
sneer, is dood. Er zijn dii jaar weinig
pruimen. Er zijn nog mensehen, die aan
tooverij gelooven. zich beviaden: Hij is
op refs. lYlijri vader is in de stad. *-,als
koppelwoord ter verbinding van het onderwerp met bet gezegde: De wind is koud.
Bet weer is zacht. Die vrouwen zijn schoon.
is smid. Deze man is zeer braaf. Ik
ben zijn vriend niet. Dat is iets antlers. Bet
is de waarheid. Uit de mode zijn. Alks
is teyen hem. Is het wane? Het zij zoo. Ik
Gen van meening , het aan te iwemen.
Hij is a1t0 yoedstnoeds. Zij is er slecht
aan, bevindt zicli in slechte omstandigheden.
11 at is er van uwe dienst ? *-, gevolgd van
een ander werkw. in de onbep. wijze: Bet is
Icier yoed wonen. Met die ziekte is niet te
spotten , Haag men niet spot ten. *-, gevolgd
van eerie onbep. wijs, als Zij is hoar halen,
uit of uitgegaan orn Naar te halen. In de
tijden bezigt men bier wezen
(niet zijn) in plants van geweest , als: Ik
ben het wezen zien. inzonderh. met te
%oar de onbep. wijs van een bedrijvend
werkw., dat iu zulke gevallen eene lijdende
beteekenis aanneenit als: Dat boek is bier
niet te lrijgen , te rinden. Het huis is van
.daag te zien, kan van daag gezien worden ;
fig. met den 3. ny. des persoons: Het is mij
lief , Iced , aan yenaam. Bet was mij een
genoegen. hutpw. ter vorming der
sameugestelde tijdeu van zoodauige onzijdige
werkw., die eene plaatsverandering aanduiden : Bet paard is nit den vial geloopen.
Ilet kind was van de trap get alien.
Zijnent, enz., zie Mijnent, enz.
Zijpad o. een ter zijde afloopend pad.
Zijpelen 0. w. met Z., langzaam afdruipen : De wijs zijpeit nit het vat. —eling,
vi. . –en, zie Zijperen. –eren zie
Zijpelen. –ering, vr. –ing, yr.
lirAijplanIi yr. plank aan tie zijde. -raam,
NC. C11 0.

Zijreeder, m. zijdetwijnder. — smoIII. --slen m. –swinkel
zijde, yr.
Zijs 9 enz. zie Skis , enz.
Zijsprong ,
sprong ter zijde;
kroinnie sprong. —straat vr. achterstraat.

Zilv
—stult o, stuk aan of van de zijde. -tak
m. tak aan de zijde. –venster o.
Zilverwer9enz.zie Zijdeverwer,enz.
Zijwand , in. wand aan de zijde. –weg
m. ter zijde afloopende weg.

Zijwerk, o. zijden stofren.
Zijwind, m. wind van ter zijde.
Zijworm 9 zijdeworm.
Zijzak , m, zak aan of op de zijde.
Zilt , (-er, -st,) b y . zont, zoutachtig. -held,
yr. —ig, (-er, -st,) bv. zilt.
Zilver,, (des -s,) een edel wit en blinkend
rnetaal,dat naast het goud en platina bet incest
geacht wordt: I ijn zilver; fig. zilverwerk: Het
zilver weybergen. zilvergeld Betaalde
men iv in goud of in zilver ? ; fig. zilverwitte
kleur. —aehtig , (-er, -st.) b y . naar zilver
gelijkende: Zilveraehtig een geluid
naar den klank van zilver gelijkende :
Ben zilverachtige (zilveren) stem. -tech.tigheid y r. --ceder, y r. ader,, waarin
zilvererts worth gevonden. —arbeid, m.
werken in zilver. –bergwerk , o. zilvermijn. --bewaarder,, m., --bewaarster, vr. persoon aan het hof, enz. die het
zilver in bewaring heeft. —blad , o. zilver
it) bladen bladzilver. —blank, b y . zoo
blank als zilver —blende, vr. —boom,
m.boom met zilverkleurige bladen;inzonderh.
een boom aan de Kaap , weiks bladen met
zijdeachtige zilverkleurige haren bedekt zijn ;
in de scheik. een mengsel van opgelost zilver
en kwikzilver,, dat boomachbige voorwerpen
doet ontstaan. —draad o. draad ti an
zilver. –dra.adtrekker,m. -draadtrekkerij , yr. –drnk , m. een , zoo
als men vroeger meende , met zilveren
letters gemaakte afdruk , die echter
°iaerb. by.
niet mogelijk is. —en
van zilver Een zilveren kandelaar ;
als zilver blinkend : Eene zilveren beck.
Zilveren bruiloft , viering van een vijf-entwintigjarig huwelijk. Eerie zilveren (zilverachtige) stem.
b. w. verzilveren. -erts,

m. —geld , o. —glans , —glid
o. zekcr scheikundig voort brengsel. -yoed,
0, zilverwerk. —groef, yr. zilvermijn.
— kamer,9 yr. kamer,, waar het zilver
wordt bewaard. —kas —kast y r. kas,
waarin bet zilver wordt bewaard. -klank,
m. —kleur yr. —kleurig , by.
—klomp m. kiomp zilver. —koek,
rn. zilverklomp. —korrel, y r. korrel
zilver. —kraam vr. kraam , inzonderh.
op kerunissen waar allerlei zilverwerk Yen.
kocht worth. —hruid o. ganzerik.
—ling in. (des -s, mrv. -en,) in den bijbel,
eene zilvermunt der Joden , w'elke met den
sikkel van gelijke waarde geacht wordt.
—ma,ndje o. 'L mandje , waarin tafelzil ver , inzonderh. repels en vorken, bewaard
, Yr. tneid , die bet opzigt
Nvordt.
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een of meer voorstellen bestaan : Een zin
over bet zilver heeft. —mlin vr„ Averwordt sours in twee deelen geseheiden
groef. ---..munt, y r. zilveren munt.
waarvan het eerste het voorzindeel en het
-..-plant, vr. zilveren plaat. —poeder,,
laatste het nazindeel heet,
—poeijer o. —proef, yr. proef , om
by. en hw. net , prode zniverheid van het zilver te onderzoeken Zindelijk (-er,
per , zuiver Rene zindelijke kleeding. Een
prod om te onderzoeken , of ecn erts zilver
huis
bewonen.
op netheid
bevat. —rijk (-er, -st,) by. veel zilver
steld : Eene zindelijke meid. Zij is niet
bevattende. —salmon , yr. zilverkririd.
zindelijk op haar NI. —held, yr.
_servies 0. het hij elkander hehoorende
tafelzilver. —schnim, o. —smid , m. Zingen , ongel. o. w. met H., (ik zong
gezongen,) een fiin geluid , dat het woord
kunstenaar, die allerlei zilverwei k vervaarzelf nabootst, voortbrengen : Bet water zinkt,
digt. —smidsdochter, yr. —sm idsruischt. *-, afwisselende liefelijke tootle it
jongen rn. —smidskneclit , m.
voortbrengen , welke te zarnen een geheel
—smidskolen y r. mrv. houtskolen.
uitmaken : De vogels zingen. "-, inzonderh.
smids—smidsleerling , m.
van de menschelijke stem , wanneer de
vrouw, y r. - -smidsweduw,, yr.
toonen met woorden gepaard pan : Leeren.
—smidswerk , 0. -smidswinkel,
zingen. IN het klavier zingen. Door den
m. —staaf,
m. —smidszoon
b. w. door gezang uitdruknews zingen.
In. verhard
y r. staaF zilver, —steen
ken: Men zinkt een lied , een' psalm, eene
zilverschuirn. —stof yr. met zilver
mis. Den bas zingen.*-, zingende in zekeren
doorwerkte stof. *-, o. zilver in de gedaante
toestand brengen : lemand van de wigs
van stof. —verguld o. vergald zilver.
bezingen. Een kind in slaap zingen.
—verwig , by. zilverkleirrig. —visch,
zingen , in gedichten roemen : 1k zing den
m. eerie s000rt van spiegelvisch. —vloot ,
held van Waterloo.
yr. vloot , die jaarlijks nit Sparje naar Mexico
plagt te stevenen , orn het aldaar gewonnen Zingenot , 0. zinnelijk gen ot.
zilver over to brengen. —werk 9 O. allerlei Zinger, m. (des -s, mrv. -s.) zani er. —gezelschap , o. zanggezelschap. --glas
gewerkt zilver. —werker, m. kunstenaar,
0. muzikaal glas.
die in zilver werkt. — wit, hv. --zand, o.
een fijn zand dot als zilver blinkt en vooral Zink 0. (des -s,) zeker metaal , hetwelk vaak
de plaats van 100(1 vervangt. —en , unveil).
tot schuren gebruikt wordt.
by. van zink : Eene zinken plant.
Zinn 0. enrel in : Onder het zing houden,
Zinlken , o. w. met Z., (ik zonk , gezonken,)
in bedwang houden„
door eenige zwaarte loodregt nederzakken of
Zin , m. (des -s, mrv. -nen,) een vermogen en
nederdalen : 1)e steen zinkt in het water.
werktuig der ziel , door middel van hetwelk
In den growl zinken. Bet schip zonk
gewaarwordingen en voorstellingen in haar
Men het aan den mond der haven was
ontstaan , zintnig : De mensch keeft viif
Hi, zonk in de sneeuw , in een moeras.
zinnen , Welke het gezigt , het gehoor,, de
onmagt zinken, vallen. In een' diepen slaap
reuk , de smaak en het gevoel heeten , en ook
zinken ; fig. eenigermate vernederd worden
wel uitwendige zinnen worden genoemd ;
zich verlagen: Hoe diep zinkt de mensch, die
fig. enkel in het mrv. bewustheid van zich
Beene schaamte meer heeft!
langzamerzelven : 131j zijne zinnen zijn. Van zijne
hand afnemen: Den cooed laten zinken.
zinnen beroofd zijn. *-, enkel in het
—ing 5 yr. (wry. -en,) het zinken; zekere
mrv. het vermogen em Le kennen en te beoorkwaal , bij welke k wade vochten naar een
deelen , verstand : De zinnen verblinden.
ligchaamsdeel trekken en het pijnlijk aaiihet vermogen om te willen : Sprw. Veel
doen: Zij heeft eene zinking op het oog. Bet
hoofden , veal zinnen, zie "Roof& *-,
plotselinge overgaan ran hate tot koude
meaning , gedachte : Er kwarn mij iets in
veroorzaakt list zinkingen. - ingachtig,
den zin. lets nit zijne zinnen zetten ,
by. —ingkoorts vr. koorts met zinkingvergeten. in den zin hebben. Van 's sins
en op de Borst gepaard. —ingpijn, yr.
zijn , gemeenz. voornemens zijn. *-, lust ,
—ingpleister , yr. —ingsnuif, vr.
(a Haar den)
genoegen : Gaut het naar
—lood , o. dieplood. --moot yr. voile
zin ? Ik had geen' zin in dat meisje. Ztj
Hoot.
begon allengs zin in hem tekrijgen.
lemands zin doen. feman,d zijn' zin geven, Zinkpla at , vr. plaat zink.
doen of laten doen , wat iemand verkiest. Zinkroer o. weinig gebriiikelijk, pistoo1,
sel, o. (des -s, mrv. -s,) bezinksel.-ton,
Doe er aw' zin in , volg daarin uw eigen
yr. voile to u. --- turf, m. zware turf, die in
hoofd.
beteekenis : Ik vat den zin van die
het water zinkt.
uitdrukking, van dat wooed niet. Bet wordt
/tier in een' oneigenlijken zin gebruikt. *-, *Zinledig , by . zonder zin of beteekenis:
Zinledige woorden. —nebeeld o. eon
volzin , d.
eene volkomen en duidelijk
ligcliame1ijk ding, hetwelk iets onligcharneuitgedrukto hoofdgedachte , zij range nit
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lijks herinneren moet Een anker is het
zinnebeeld der hoop. --nebeeldig (-er,
-st.) b y . en bw, een beeld bevattende , heeldelijk : Eene zinnebeeldige voorstelling.
—nebeeldiglijk bw. —nelijk
(-er, -st,)hv.en bw, tot de zinnen behoorende:
Zinnelijke werktuigen, die ligchaamsdeelen,
waardoor wij uitwendige indrukken waarnemen. *-, door de zinnen veroorzaakt: Zinnelijke gewaarwordingen. Zinnelijke htsten,
genietingen. Zinnelijke liefde , waardoor de
zinnen worden bevredigd. geneigd of
gewoon zich aan zijne zinnelijke neigingen
over te geven : Een zinnelijk mensch.—nelijkheid , yr. —neloos (-zer, -ste,)
by en bw. van zinnen beroofd ; fig. dwaas ,
verkeerd. —neloosheid , yr. —nen,
ongel. o. W. met H., (ik zon , gezonnen,) nadenken , peinzen : Op iets zinnen. - nepop,
yr. zinnebeeld. —newerk 0. werk voor
de zinnen. —riik (-er, -st,) b y . en bw.
rijk in zin , d, i. in verstand : Zinrijk zijn,
spreken, sehrijven. Zinrijke spreuken.
Eene zinrijke scherts. —rijklaeld , yr.
sbegoocheling, y r. - selhieiding,
y r. zinteeken. —slot, o. slot van een' volzin.
—suede, y r. deel van een'
o. spel , dat iets onligcbamelijks zinnelijk
voorstelt. —spelen, o. w. met H., (ik
zinspeel , enz,) in : Op iets zinspelen , bedektelijk aanduiden of te kennen geven.
speling , yr. (met.. -en,) spreuk,
vr. spreuk , die cell' nadrnkkelijken zin heeft
of een zinnebeeld ten opschrift dient en het
verklaart: Zijne zinspreuk is : Eerlijk duurt
het langst. —spreukig, (-er, -st ) by.
—sverblistering, yr. —teelien,o.
sehrijf- of leesteeken , h. v. cornma. —twig,
o. een van de vijf zinnen : Bet zintnig
des gehoors. —tuigelijk by. — twisten, o. w. met H., (ik zintwist, enz.) twisten
over den zin van een woord.cene uitd faking,
enz. ; redetwisten. —twisting , vr.
--tailing, y r, het uiten van zijne meening.
—vermaak , o. —verwant, bv. in
beteekenis verwant, synoniem : Zinverwante
woo rde n
Zit, rn (des -s.) het zitten : Dat was een
heele (lange) zit, ik heb daar tang moeten
zitten ; fig. gemeenz. Zij heeft gees , zit in
gat, zij kan Met lang aaneen zitten.-bank,
yr. —been, o. een been, dat aan bet
bekken naar beneden
—dag m. een
dug, waarop een geregt, enz. zit d. vergadert ; fig. Zitdag over iets hordes, vergaderen om zieh met jets te vermaken. —gelag o. een drinkgelag van zitters. —Lalater , yr. karner, waarin men gewoonlijk
zit, tegenstelling van eetkamer,, sfaapkamer,
enz. kussen, o. —plants, y r. - stede, y r. —ster, yr, (mrv. -s,) die zit; die
een zittend leven
—ten, ongel, o. w.

Litt
met H., (ik zat, gezeten ,) zich op zijn achterste gezet bebben en aldns het ligchaam laten
rusten , ter onderscheiding van staan , liggen
en knielen : Op den grond zitten. Hij zat te
paard. Ik heb den ganschen morgen gezeten. Sows zit ik. sores stn ik. Aan tafel
zitten , spijzen. Bij het rum. zitten. Ztj zat
ace het roam, voor de deur,, tegenover
hare nicht. Op eijeren zitten , broeden. De
hoenders zitten op het rek.*-.tot een bepaald
doel zitten Poor den :charier zitten , zich
Wen nitschilderen. In het geregt zitten,
geregt houden. in den raad zitten , lid van
den rand zi:n. Op den (roan zitten, regeren.
Aan het roer der regdring zitten, lid der
reOring zijn. p de markt zitten, met een
stalletje om dit of gene te verkoopen. zich
ergens ophouden,of bij voortdnring in zekeren
toestand verkeeren zijn : Hij zit meestal te
huis.Steeds bij zijne boeken of met den nests
in de boeken zitten , altijd leeren, studeren ,
schrijven. Waar mug hij loch zitten? Er
goer of warm in zitten , hemiddeld zijn. Stil
zitten , zich niet verroeren; fig. de burden in
den schoot leggen. In de gevangenis zitten,
oak enkel: Zitten. Hoe tang moet hi) zitten?
Op den dood zitten , om eerie misdaad ,
welke de doodstraf verdient, in de gevangenis
zijn, Wegens of Om schulden zitten. Laten
zitten , a.) zonder zijn' wit achterlaten verliezen : He list er pen aardig sommetje
zitten; b.) opzettelijk verlaten: lie(
vrouw en kinderen zitten ; c ) niet nemen of
trouw en: Hij lief haar zitten; d.) acbterlaten : Hfj heeft zijne rronw in een' goeden
doen laten zitten, haar in ruime omstandigheden achtergelaten. nlijven zitten. (van
ongehnwden,)geen' man krijgen.*-,van leven!ooze voorwerpen, zieb ergens of in zekeren
toestand hevinden zijn : Bet sehip zit vast,
zit aan den grond. De pet zit Item al te vast
op het hoofd. Er zit mij veel slijm ap de
borst. Het zit (hapert) ,nsj aan de lever. Zit
(past) die rok mij goer? Zit het boorcyeregt?
Daar zit (is) niet reel. Dear zit de knoop,
dat is de zwarigheid ; fig. I emand in het haar
of in de veiren zitten zich tegen iemand
aankanten. *-(zieb), w. w. door zitten in
zekeren toestand geraken : Zieh nsoede
zitten. Zie Staan Lie Liggen ,
Aaiun'. 2 ), 3) en 5 ). Zie oak Gezeten.
tend . by. van iets , waarbij men veel of
gewoonlijk zit: Een zittend leven , beroep.
Eene zittende houding. Een zittende lessenaar,, lessenaar , waaraan men zit. --ter,
m. (des -s, mrv. -s. ) die zit; die veel zit ; in
berbergen of tapperijen , iemand , die gaat
zitten om zijn' borrel te drinken , b. v.: Men
houdt daar Beene zitters , d. men verkoopt
daar slechts voor de toonbank, tijd m•
tijd der zittingen. —flag , y r. (mrv. -en.)
bet zitten ; bet vergaderen van een geregt
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zonden. —dood m. dood van jun ter
enz. dewiji de leden daar zitten Zitting in
verzoeningonzer zonden. —en 9 w. knsden read hubben. In de eerste
sen : Een meisje zoenen.*-, verzoenen. -er,
gedeelte van cm" stoel maarop men zit :
In. (des -s, mrv. .s.) —geld o. geld , dat
Stoelen met trijpen zittingen.*-, bril van
men betaalt ter verzoening. —offer, o.
een sekreet. uur,, o. mir eener zitting.
offer ter verzoening. offerande , 0.
—vleesela , o. fig. gemeenz : Zitvleesch
zoenoffer. --offerers, o. w. met H., {ik
hebben , gaarne zitten.
zoenoffer, enz.) een zoenoffer brengen. -ster,
*Zjelei , yr. (wry. -jen,) gestold kalfsnat.
vr. (mrv. -s.) —tje, o. (des -s, mrv. .s.)
Zocht , yeti. tijd van zoeken.
y eekleinw. van zoen.
Zode, yr. (mrv. -n,) koking : Bet water is
aan de zode , slecbts hier en daar nog in Zoet (-er, -st,) by. en bw. den hoogsten
graad van aangename gewaarwording op de
gebruik. *-. zeker onaangenaam gevoel van
smaakzenuwen voortbrengende , zoo wel van
bitte en scherpheid omtrent den kolk der
degewaarwording zelve , als ook van de ligmaag, dat soms van walging en braking
chamen , waardoor zij wordt voortgebracht :
verzeld gaat , op sommige plaatsen heete zode
Zoet zajn , smaken. Zoete kersen. Zoo zoet
genoemd Zij krijgt veer ligt de zode. *-,
als suiker. Zoeter dais honig. °-, soms van
zoo veel men in eens-kookt of koken kan :
cent- geringen graad der gewaarwordmg:
Eene zode Frisch erwten , peulen.
Zoet brood , ongedeesemd brood. Zoet water,
'Zode, yr. (vire...no een veelal langwerpig
bronwater. Zoete melk, tegenstell. van zure
en met eene schop afgestoken stnk grastand :
melk of karnernelk.*-.hoogst aangenaam voor
Zodensteken. dijk met zoden beleggen.
het gehoor en voor den renk , vooral in den
Sprw.Dat brengt zoden aan den dij k,dat geeit
verheven' stij1 : Zoete toonen. Een zoete
voordeel. -n, oriverb. by. van zoden gemaakt:
gear; fig. hoogst aangenaam : Zoete droomen,
Eene zoden bank.
tranen gewaarwordingen , woorden. Een
Zodiak m. (des -.s,) dierenriem.
zoete sleep. *-, van k Leine kinderen , gehoorZoek , m. een afgeknotte inlinitief van zoezaam , gezeggelijk Een zoetikind. Is Jantje
ken, veelal vooraf gegaan van te, doch ook
zoet geweest ? *-, 0. (des -s,) hetgene zoet is :
soms al teen , als Te zoek zijn , verhorgen
Ferlangt hij iets zoets ; Zoet en zuur
zijn , niet gevonden kmmen worden. 7e zoek
(lief en heed) ondervinden. —acting , by.
,o1 Zoek waken , iets zoodanig bergen of
plaatsen , dat bet niet te vinden is. Te zoek Zoetelaar m. (des -s, inn). -s,) —aarster, yr. (mrv. -,) die in het leger spijs en
Taken , wegraken , verloren raken. Zich te
drank verkoopt ; marketenter, marketentster;
zoek waken , zich verbergen. —en , onreg .
in sornmige streken die op erfhilizen enz.
b. w. (ik zocht , gezocht,) iets , waarvan men
met een tafeltje staat en sterken drank , enz.
niet meet , op welke plaats het zich bevindt
verkoopt. —en o. w. met H.. bet bedrijf
trachten to oritdekken . door overal naanw.
van zoetelaar ofzoetelaarster oefenen.
keurig road te zien zocht hem lang te
rergeefs. lk zoek mijn' hond ; fig. Zoo iets Zoetelijk, bw. met. —emelksch , by.
van zoete melk vervaardigd : ioetemelksche
had 11bij of achter hem niet gezocht Met
kaas. —en , b. en 0. w. met H., zoet maverrnoed. Wet hebt gij hier te zoeken? le
ken: Eene artesnij zoeken. Welke suiker zoet
doen ? Ik wee' viet ,wat hij daarmede zoekt,
het best ? —held , yr. —bout, o. de
beoogt. Zie ook Gezocht trachten te
gene wortel eener plant : Drop is het verdikte
verkrijgen of te bewerken Eene vronw zoeafkooksel van ooethout. -itlaeid,yr.(mrv.
ken , verlangen te tronwen. Deze meid zoekt
-heden,) zoetbeid; iets zoets : Geef den kindeeene dienst. De schaduw zoeken, zieh in de
ren niet te veel zoetigheid ; fig. aangenaamschaduw begeven. Iemands geluk , rerderf
heid. Dezoetigheden des ierens *-, voordeel,
zoeken. Hij zocht een voorwevdsel orn weg
voorileelje ; vleijerij Ilij zeide Naar allerlei
te komen. Hid zocht hulp bij zijn' buurman.
zoetigheden. -jes, bw. zachtjes Zoetjes
Men zoekt eene gelegenheid een ambt , de
aan ! —luidend (-er, -st.) by. en bw,
waarheid. °-, o. w. met H., gevolgd van te
aangenaam luidend, liefelijk. -luiidendmet can' infinitief,, trachten : Hij zocht hem
heid,vr.-sappig, (-er,-,t.)bv.en bw. zoet
te benadeelen , hem van '1 leden to berooven.
van sap : Zoetsappige druiven ; fig. laf,
gevolgd van near, als: Naar iets zoeken,
walgelijk. —sappigheid , y r. —sap.
iets trachten te vinden. 1k zoek overal near
piglijk, bw. —sprakig 9 —spremijn' hoed. —er, m. (des -s, vim -s.)
—ling, yr. —ster , yr. (mre. -s.)
kend ( er, -st,) by. die zoete woorden
spreekt. —vijl, vr. eene fijne vijh , die zacht
Zoel , enz. zie Zwoel enz.
en glad afneeint ; fig. De zoetvijl over jets
Zoen m. (des -s, mrv. -en.) kus : Geef mij
laten gaan , het naauwkeurig besehaven.
een' zoen. *-, inzonderh. kus der vrede en
—vijlen , b. w. (ik zoetvijl, ens.) met de
der liefde. verzoening : Zoen bieden. Tot
zoen harer misdeed. —bloed o. Wed
zoetvijl bewerken. —vloeijend (-er,
door JEZUS gcstort ter verzoening outer
est,) by. van verzen , die aangenaam luiden :
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Fen zoetyloeijend dichtstuk. —vloci-

lendheid , vr.
Zog, yr. (mrv. -„ en,) zeug. *-, 0. (des •s.)
moedermelk , vrouwemelk : De vrouw heeft
te weinig zog. *-,spoor, dat een schip aehterlaat : In het zog van een ander schip varen ;
fig. In iemands zog varen , hem volgen
betzij uit gemak of om voordeel. —eling,
m. en yr. (des -s, mrv. -en.) zie het meer
gebruikelijke Zuigeling. —en , h. w.
te zuigen geven , laten znigen : Eene
• zogende inzonderh. de horst aan een
kind geven : Een kind zogen. • Eene zogende
moeder. —gat, o. zeker gat in een schip.
—koorts yr. bij zogende vrouwen eene
koorts , die uit overvloedige en hedorven
melk ontstaat, —stuk, o. scheepsw. digt
aan den voor- en achtersteven staande houten
van eene gaffelvormige gedaante. —ver-

plaatsing , yr.
Zolder, m. , (des -s. mrv. -s,) planken viper

Zona
dijk , m. lage dijk. .-..Hoek, m.
—draad, m. herfstdraad. —dragt , yr.
--en, onpers. w. met zomer of warm
worden : let begint"te zomeren. —feest ,
o. - fruit , yr. en o. - garst yr. die in het
voorjaar gezaaid wordt. —gerst, y r. zomergarst. —gewas , o. —goed , o. bloemen.,
enz.. die slechts den zomer duren ; zomerk leederen. groen , o. —groente , yr.

- raar,, o.—/talfjaar,o. —handschoeu , m. —haver , yr. haver , die
in de lente wordt gezaaid. —hemd , o.
—Mite, yr. —hoed , m. --huis , 0.
kris , dat men des zomers hewoont , zomerwooing, ; prieel inzonderh. het verkleinw.
zornerhuisje. —jas, m. —kaai, - kade,
yr. kleine zomerdijk. —kamer, yr.
—lieuken , yr. —kleed , yr. - Meeding. yr. —knot, m. voorjaarsknol.
—kool, yr. —koorn , —koren o.
koren dat in het voorjaar gezaaid wordt.
–kous , yr. –kwartaal , o, de Brie
zomermaanden. –laars vr. –loon,
m. en 0. , yr. —maand , yr.

boven woonvertrekken of in andere gebonwen:
Hill diet nieuwe zolders legyen. De landlieden hangen het vleesch can den zolder.
–mantel, m. -morgen, m.
de ruimte, welke boven een' zolder is en
als bergplaats client: Deze zolder kan tien
yr. –nacht, m. –ochtend , m.
–tuoft., a. –pad, o. –paleis , o.
last Loren bevatten. Koren op den zolder
partij , yr. –pet, m- –plant,
brengen. Zie Label. —deur,, yr. - en ,
yr. –regen, m. –reis, y r. ---rouge ,
b. w. op zolder brengen : Koren zolderen. *-,
yr. rogge , die in bet voorjaar wordt gezaaid.
van een' colder of zoldering voorzien. —gat,
rok , m. —roos , yr. —saizoen ,
o. gat in den zolder. , yr. —ing,
o. —self (-er, -ste,) by. ais in den zomer :
yr. (wee. -en,) bet zolderen ; verdieping ;
De maand Maart pee ft Bit jaar geen' enkebenedenzolder van een vertrek. —kamer,
len zomerschen dog opyeleverd. -salade,
yr. kamer op een' zolder. —flat, vr; soort
yr. —schoen m. —sok. vr. —spijs ,
van donne lat. –licht, a. –luik , O.
yr. —spinazie , yr. —stof , yr. stof voor
-iiagel , –plant:, yr. –raam,
zomerkleederen. —strut:, o. sehilderstirk ,
0. en yr. –acute) m. –slot, 0.
't Welk den zomer voorstelt. —tafereel,
—spijker, rn. —tje , 0. (des -s, mrv.
0. —tarwe, vr. tarwe , die in bet
-s,) verkleinw. van zolder. --year, yr.
voorjaar gezaaid ‘Nordt. —tje , o. (des -55
bij timmerl. snort van veer, waarrnede
9nrr. -s,) verkleinw. van zomer. —tatin,
zolderplanken gevoegd warden.
yen–ster, o.
m. trio met zomergewassen , tegenstelling
van wintert&n. –ni, m. – nor , 0.
dormer, rn. (des -s, mrv. -s,) het warme
–verblijf, o. –vergadering , yr.
gedeeite des jaars , tegenstell. van winter :
-vermaak ,o.-vertrek,o. -vest, o.
Des zomers en des winters, d.
in den
–vlaag, yr. –vleesch o. –vlelk ;
zanier en in den winter. van de vier
yr. sproet. –vogel, m. –voren, b.
iaargetijden dat,hetwelk van den 21. Junij tot
w. (ik zomervoor,, enz.) op sommige plaatsen ,
den 23. September dunrt : Morgen begint de
hraak laten liggen. —vreugd, yr.
zanier; tig.bij dich tors, jaar: Bpi was achttien
-vrucht, y r. -wagen, m. —weder,
zomers and. *-, de mannelijke ouderdom :
Iseer , o. yr. zomertarwe.
IIij stierf in den :loafer des levens. - aard—werk 5 o. —woning, yr. —zaa.d
appel, rn. vroege aardappel , die
o. zomerkoren. —zeep , yr. tegehstell. van
des zomers wordt gebruikt. —achtig,
winterzeep, die zachter is. —zijde , yr.
(-er, -st,) b y . zomersch. —achtigheid
zuidzijde. -zoo , yr. —zonn.estand , m.
yr. –andivie, y r. –appel m.
-arbeid, 111 –avond rn. -avond- Zon , y r. (mrv. -nen,) een; met cigen licht
schijnend hemelligehaam , dat aan andere
stond , m. –avonduur, o. -avondop zich zelven donkere hemelbollen licht en
verinaak , O. -avondwandeling ,
warm te geeft , des elke vaste ster; inzonderh.
vr.–bed,os –bloem, yr. -borstrok,
dat lichtende en verwarmende hemelligm. --boter,, yr. –broek , y r. –bui ,
chaam , hetwelk aan onze aarde en de
yr. –buis, O. –concert , o. –daiags,
overige planeten fiat en varmte geeft ,
-bw. in den zomer. ---Bag , m. —das , yr.

Zona
voor ons nicer dan eerie schijnbare beweging
heeft: De zon grant op en onder. De zon
schijnt niet ; fig. De rijzende zon aanbidden,
zie Opgaan. Hij kan niet zien , dat de
zon in het water schijnt, hij kan niet zien ,
dot een ander eenig pilot heeft. Met de
noorder zon verhuizen , zie Noorder;
gemeenz. De zon haalt water , wordt gezegd,
wanneer zij tiisschen twee digte wolken
doorschijnt. eene afbeelding der zon ; lets,
dat naar eerie zon gelijkt ; aan destokene en
ronddraaijende sehi.if van eeu vuurwerk ; fig.
zonnestralen : De zon Brandt st( rk. Van de
zon verbrand zijn. In de zon gaan zitten.lets
in de zon zetten , leggen, drayen , hanyen.*-,
in de taal der liefde, oog; bij &ide dichters,
jaar. —achtig, (-er, -st,) by. zonnig.
tijd van zenden.
Zond
Zondaar, m. (des -s, mrv. -s, -aren,) die
zondigt , overtrcder var. goddelijke en mensehelijke wet ten.
Zondag, m. eerste dag van de week, die
bij alle Christenvolken aan de openbare vereering van God is toegewijd: Aanstaanden
Zondag komt hij. Des zondags, 's Zondags , op zondag. *-, een hoofdstuk van den
lleidelbergschen catechismus, dat op zondagnamiddag in de kerk worth behandeld. —avond m. —middag —dagmorgen m. —nacht, m. —dag-

namiddag, m. —ochtend ,ro.--sbeurt, yr. preékbeurt , enz. zondag.
—sch, by. dat tot den zondag behoort:
Zondaysche kledren. In plants van zondagsch schrijft men vele woorden met zondays saarngesteld, b.v. zondaysklegren. —skind , o. kind , dat op eery' zondag geboren
is en, volgens het bijgeloof van vroegere
dagen , geesten enz. kan zien. --el agskleed o.—dagskost m. -sletter,
yr. in de tijdrek. letter,weike in den almanak
bet gansche jaar de zonda 8 en aanwijst. —spak, o. zondagsche pak. —spreek yr.
—sschool, yr. —sweer. o. schoon
veer op zondag. —swerk o.
Zondares, yr. (mrv. -senj die zondigt ,
overtreedster van goddolijke en nienschelijke
wetten.
Zonder, voorz. dat eene afwezigheid of emu
gebrek aanduidt, tegenstell. van met, als:
Zonder u kan ik niet leven. De kinderen
zonder opzigt laten. Zonder onderscheid
van stand. Zonder mijn weten. Zonder dat ik
het weet. Zonder ophouden. Hij nanz het
roorstel ann , zonder to bedenken , dat hij
er reel bij verloor. Dit voorzetsel heeft nog
het eigcnaardige, dat bet niet bepalende
lidw. voor het volgende substantief in een'
eenigszins algemeenen zin veetal weggelaten
wordt: IN is zonder paraplie uitgegaan.
De yoede vrouw zat drie walla zonder meld.
—bear , (-der, ..st,) by. en bw. ondersehei-

Zonn
dene eigenschappen bezittende, welke echtcr
niet nader opgegeven worden , zonderling :
Een zonderbaar voorval. ongewoon:
Een zonderbaar mensch , in welke beteekenis wen veelal,zonderling gebruikt.-ba.arheid, yr. —ling, (-er, -st,) by. en bw.
zonderbaar: Het zijn zonderlinye menschen.
bw. fig. in hoop mate , zeer.*-, m. en yr.
(des -s, mrv. -en.) zonderling mensch, die
zich op menigerlei wijze van anderen onderscheidt. —lingheid, yr. (mrv. -heden.)
Zondig , (-er, -st,) by. en bw. met zonde
besmet, tot zonde geneigd : Zondige menschen , werken , yedaehten. —en, o. w.
met H., zonde doen Tegen God zondiyen.
—igheid , yr. —oiler, o. zoenoffer.
Zondvloed m. overstrooming van grooten
omvang; inzonderh. de vloed van Noach:
Voor den zondrloed.
Zoneklips , yr. zonsverduistering.
Zong, verl. tijd van zingen.
Zonk, verl. tijd van zinken.
Zonnebaan, vr. zonnecirkel. —beeld,
o. bijzon , het door bet breken der lichtstralen in de verdikte lucht voortgebrachte beeld
der zon. —bloem, yr. eerie nit Amerika
overgebrachte plant, welker gele bloem
eenigszins naar eene zon gelijkt. —bloemenzaad, o. —cirkel, m. zonnekring.
—dak, o. tentdak. —dauw, m.
welke kort voor den opgang of na den ondergang der zon valt ; naam van planten , die in
de sterkste zon dauwdrsppels op hare bladeren
vertoonen. —glas, o. verrekijker met
gekleurde oogglazen , door hetwelk men de
zon kan waarnemen , zonder dat het oog er
merkelijk door lijdt. —gloed , m. —god,
m. god der zon , Helios, Phoebus , Sol.
—hoed, m. hoed ter beschutting tegen de
zonnestralen. —jaar, o. tijd, gedurende
welke de zon de twaalf teekenen van den
Dierenriem doorloopt = 365 dagen , 5 uren,
49 minuten en 5' 645 seconde, ter onderscheiding van het burgeriijke jaar, dat op 365
dagen wordt gerekend. —keerkring,
m. keerkring. —klaar, bv. en bw. zoo
klaar als de zon; fig. hoogst duidelijk: Eene
zonneklare waarheid. --Licht, o. —neloop, in. de schijnbare loop der zon.
—maagd, yr. in bet voorrnalip,e Peru ,
aan de dienst der zon gewijde maagd.
—maand, yr maand, welker during door
den schijnbaren loop der zon wordt bepaald;
de tijd, waarin de zon een der twaalf hemelteekenen doorloopt , of volgens de middelbare
beweging der zon , 30 dagen , 10 uren , 29
minuten en 5 seconders. —meter, rn.werktuig ter meting van de schijnhare middellijn
der zon , heliometer. —n , b. w. in de zon
leggen : Vlas zonnen. paard , o. paard
voor den zonnewagen. —poort, y r. -ring,
m. ringvormige zonnewijzer; weleer eel%
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werktuig ter waarneming der zonshoogtei
aard. Eliertoe behoort ook de beteekenis ,
dat in een'platten gordel bestond.-seherm,_
wanneer het met bevreemding als vraag
o scherm buiten voor de ramen tegen de zon;
gebruikt wordt:. a Hij komt van daag. »
parapla. —schijf, y r. —schijn m.
ix Zoo.? 1) Op gelijke wijze zegt men: Roe
—sehuliv, b y . de zon .ontwijkende.
zoo? wanneer men naar de wijze of mauler
—stand, stand der - zon ; vooral de
vraagt. Zoo zoo wordt in den gemeenzarnen
tijd, wanneer de zon op bet hoogste (Junij)
spreek- en schrifirant gebruikt,. om iets op
of op het laagste (December ) is en eenige
eene twijfelachtige wijze of iets middelmatigs
etrnalen stil selitint te staan, zoo dat de dagen
aan te duiden « Hoe gnat het? D a Zoo
schier filets korten noch lengen. —steek ,
zoo ! a Kan of wil men iets niet naauwkeurig
m. in warnie landen , eerie door sterke hitte
bepalen , dan drukt men zulks in het
der zon veroorzaakte ziekte in het h )(AU, eene
dagelijksehe !even door zoo en zoo uit: Zoo
soort van razernij. —steen m...eett groenen zoo veel. Zoo en zoo groot. b.)
achtige of geelaelitig graauwe , ook geelachBetrekkel ij k wordt het gebruikt voor: op
tig bruise edele steen die, geslepen , een'
zoodanige wijze, in zulk eene mate, op de
witachtigen glans verspreidt ; zekere onede le
geniienide wijze. In deze beteekenis verliest
steen met gtoote stralende vlekken.
het den toon , behalve wanneer men er
o. de ion met de sterren , die zich om
nadrtik op wit leggen , in welk geval bet
Naar bewegen, ens. —nestof, o., —netot de opgegevene aanwijzende beteekenis
stofje o. ten in een vertrek ornzwevend
nadert : Doe zoo als ik, d. op de zelfde
stofje, dat men enkel dan ziet , wanneer de
wijze. Het is niet zoo. De zoogenoemde
zon door eene kleiiie opening in het vertrek
goede vrienden , die het slechts heeteu,
schijut; fig. een Leer klein deeltje, atoom.
Met zijn. Meermalen dient het enkel ter ver—straal, m.—tafel vr. tatel , waarop
sterking der beteekenis: Hij nzeent het zoo
de schtjtsbare beweging der zon en Naar stand
goed met u. flat heb ik reeds zoo dikwijls
naauwkeurig berekend wordt en waarvan
gezien. Hij sal niet zoo spoedig wear
men zich bedient ter bepaling van den meritrouwen. In den gemeenzamen spreek- en
diaan.
yr. zoneklips. —viseh,
schrijitrant bekomt het soms nog bijm. een spiegelvisch. viak , yr. vlak
beteekenissen , en dient vaak ook slechts ,
op de wit. —vlecht vr. eene zenuwom den stijI te ronden : Zoo geheel ongelijk
vlecht in den (=trek des onderbuiks.
heeft zij niet. Zoo joist weet ik het niet
—viek , y r. zonnevlak. —vogel, m.
weer. Meermalen heeft het betrekking op
feniks. vuur , o. —wagen , tn.
lets, dat volgt , en heteekent de wijze , die
wagen van den zonnegod.—weg, rn. zormein bet volgende wordt bepaald: Doe zoo als
barns. —wende, yr. eene plant, heliotrope.
ik gezegd hebt. Wees zoo yoed en leen mij
—newijzer , een werktuig , op:Itetdat boek. Zoo goed als mogelijk. ilij was
welk de zon de urea aanwijst. —wijzerniet zoo yoed , of hij moest het doen. Ter
bord , o. --wijzerkunde , yr.
aanwijzing van eene vergelijking: Zoo klaar
—zwijan , m., —zwijming, yr.
als water. Zoo rijk als CROESUS. Zij kan
zoitnetarung.
het zoo yoed als ik. Zoo dra ik ken , zal ik
Zonnig, (-er, -st,) •v. aan de zonnestraten
komen. Zoo waar ik leef. Zie ook Als.*-,
blootgesteld : Eene zonnige plants. *-, die
voegw. indict), als : Zoo God met ons is , wie
of dat veel zonneschijn heelt. : Een zonnige
zal teyen ons zijn ? als het gevolg eerier
dag. -shoogte, y r. -sverduistering,
voorafgaande rede DewijI gij het weet , zoo
y r. verduistering , wanneer de maan tusschen
behoefik er niet van te spreken. Zoo is het
de aarde en de zon staat.
gelijk : Uwe voter komt
dan niet waar?
Zoo , zie Zode.
terns , zoo ik hoof ?
Zoo , bw. dat op deze of die wijze deze of Zood , yea. tijd van zieden. 4i-, yr. (mrv.
die mate beteekent, en ten deele aanwijzoden,) zodezend , ten deele betrekkelijk gebruikt worth. Zoodanig , aanwijz. voornaamw. sulk,
a.)Als aanwijzen d, wanneer men als ware
dergelijk : Zoodanige schepen waren bier
het op de zaak , waarop het betrekking heeft,
vroegrr niet bekend. Zie de verbuiging bij
met den vinger wijst , in welk geval het den
illoedanig.Gevolgd van een niet-bepalend
toon heeft : Hij is zoo groot, hij heeft de
lidwoord blip het on verbogen : Zoodanig
grootte, die ik aanwijs. 1k yeef er niet zoo
eene tWOUW. 4L, by. deriielijk : Een zoodaveel em, waarbij aim een teeken maakt ,
nige Boer. De zoodanigen , zulke lieden.*-,
hetwelk den graad meet aanduiden, in welken
bw. in dier voege: Hij gedroeg zich zoodanig,
men er filets om geeft. Zoo meende ik het'
dot men hem moest wegzenden.
',let, op die wijze. Zoo koud is het noy niet Zoodje, o. (des -s, tnro. -s,) verkleinw.
yeweest , in die mate. Als de zaak zoo is.
van zood.
Zoo dwaas heb ik nog gees' mensch gezien. Zoog,
tijd van zuigen. —broeder,
Nu zoo, dan zoo. Zoo lets, lets van dien
m. knaap , Welke met ma' ander de zelfde
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knmst : Zonder zorg levee. Veel zorgen
borsten zuigt of gezogen heeft. --diet, O.
een met borsten of uijers voorzien dier
hebben, In zorg en kommer leve's. Sprw. zie
Borgen ; fig. gerneenz. Een zieltie zonder
het welk dejongen met meik voedt.-hengst,
zorg , een zorgeloos mensch. de aanhoum. hengstveulen beneden drie jaar.
deride poging ter verkrijging en bewaring van
0. zuigend kalf.
o. zufgend kind.
lets : 1k neem de zorg daarvoor op mij. Zorg
vr. znigend lam. —ster, yr.
voor lets dragen. *-, een bezorgd mensch :
vrouw , enz. die zoogt. —varken , o.
.Hij of Zj is eene regte zorg. gemeenz.
—vrouw, yr. zoogster. —master , yr.
leurtstoel zorgstoel : Hij zat in de zorg.
meisje dat met een ander de zelfde borsten
zuigt of gezogen heeft.
—achtig (-er, -st,) by. zorgdragend.
fool, vr„ (mrv. zolen) onderste vlakte des
—dragend, by. die voor lets zorg draagt:
Eene zorydragende moeder,
voets ; zie Voetzool. hetgene die
(-er,
...st,) by. en bw. zorg aanwendend : 1k ken
vlakte bedekt : De zool van eene lairs, eene
geene zorgelijker meid.
kolas, een' sehoen. Ben paar halve zolen
zorg veroorzavan her : Haleezolen , verhalvezolen; fig. by
kende , kommerlijk , gevaarlijk: Zorgelijke
dichters , voet voetbeldeedsel , dat enkel in
ornstandig heden elijkheid yr.
eene zoo! bestaat, sandaal. —leer, o. zwaar
—efoos, (-zer...ste,) by. en bw. onbezorgd,
leer , waarvan zolen worden gemaakt.
zonder zorg Zich zorgeloos nederleggen.*-,
achteloos, onaelitzaa[n : Een zorgeloos
—naad, rn. —riem, riem ter hevestiging van eerie sandaal.. —tje, o. (des -s,
mensch, —eloosheid, yr. —eloosmrv. -s,) verkleinw. van zool.
o. W. met H., zorg
lijk, 1m.
hebben vreezen : 1k zorg, dat hij niet
Zoom, rn. (des -s, nice. -en,) rand kart:
Aan het uiterste der vleugelen van sommige
komen zal. zorg dragen : 1k zal er voor
zoryen. Zorg gij voor die kinderen. Zorg ,
kapellen vertoont zich een zoom van gond.
dat gij to neuen unr terug zijt. Sprw. Hij
*-, inzonderh. de om- en ingeslagen rand van
last violen zorgen , hij bekommert zich om
linnet) en andere buigzarne Bingen : De ZOOM
niets. w. w. zich door zijne zorgen
van een hentd.*-, orngeslagen rand van bilk.
in zekeren teestand brengen : Alen zorgt zich
koper,, enz. —en, b. w. van een , am- en
eerder Wed dan rijk.—er m. (des -s, mrv.
ingeslagen' rand voorzien: Ben' zakdoek zoo,yr. in de scheepv. roerstrop.
men. ---wren, o. —katoen, o.
-s.)
—ster yr. (wry . -s.) (-er,
—naad, m. —pje, o. (des -s, mrv. -s,)
-st,) by. en bw. zorgend , zorgdragend : Hij
verkleinw. van zoorn. --seer, yr. (mrv. -s.)
is zorgvuldig in dies. *-, naauw keurig: Reit
—werit , 0. in den scheepsh. eerie wijze
zorgvuldig ouderzoek.
van bouwen , waarbij de zijplanken van een
bw. —zaam
yr. —
vaartuig in de breedte net de zoomen een
(-zamer, -st,) by. en bw. bijna, zoo niet
weinig over elkander liggen, even als dak panverouderd , zorgend , zorgvuldig. —zaamnen ; een op die wijze gebouwd werk of
vaartuig.
heid yr.
loon, rn. (des -s, nwv. zonen,-s,) een marme-- Zot , (-ter, -st,) b y. en bw. mal , dwaas , gek:
Een zotte vent. Eene zotte deren , daad.
lijk persoon met opzigt tot zijne orders Een
Zotte praat , Hap. *-, m. (des -s, mrv. -ten,)
eigen soon. Een onechte , natuurlijke zoon.
-, afstarnmeling: Christus was de zoon ran
een dwaas , gek remand voor den zot (gek)
David. *-,jongen , knaap Zij beviel gistehouden. *-, tooneelzot , hansworst. Sprw. zie
Marot; Voor zot spelen , zich zot
ren van een' zoon. --schap o. (des -s,)
gedragen of aanstellen. *-, eene pop, bansde betrekking van zoon. —sdoehter, yr.
worst. —held, yr. (mrv. -heden,) het zot
—skied, o. --svrouw , yr. -szoon
m. —tje, 0. (des -s, mrv.
zijn : De lof der zotheid ;zottigheid , zotte
verkleinw.
daad , dwaasheid, gekheid : ZLj beying zotvan zoon.
heid op zotheid. —je o. (des -s, mrv. -s,)
loop yerl..tijd van znipen. —je-, 0. (des -s,
verkleinw. van zot ; fig. leneand voor het
mrv. -s,) verkleinw. van het ongebruikeliike
zoop, slok , derhalve slokje ; van bier: slokje,
, yr. kap
zotje (den zot) houden.
m. en yr. die zich zot
met narrebellen.
als wij hier een zoopje nemen?
—sman, m. die zoopjes verkoopt.
aanstelt , zot , zottin. —spef, o. zotternij.
marot. , bw. -terZoor, (-der, -st,) by. dor , verdord, verdroogd:
Een zoore tak.*-, strain : Eene zoore huid.
nij, y r. (rnev. -en,) zotte daad zotheid
—Reid, yr.
zottigheid. —tigheid, Yr. (mrv. -en,)
zotheid , zotte daad , zetternij. —tin, yr.
Zorg y r. (mrv. -en,) eene met zekere onrust
(mrv. -een,) zotte vrouw of maagd, gekkin.
gepaarde aanhoudende rigting des gemoeds
-s,) verkleinw.
--tinnetje, 0. (des -s,
op de middelen ter bereiking onzer wenschen,
van zottin.
inzonderh. ter afwending van eenig kwaad ,
dat men vreest , en de daarmede verbondene Zola, Zonde, y ea. tijd van zullen.
onrust wegens de onzekerheid van de nit- Ziout 0. (des -s, mrv. -en,) elk droog Hg-
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cliaam,dat in water oplost en op de tong een' Zucht (des -s, mrv. -en,) diepe adornhaling verzuchting : Zuchten lozen. Een
merkbarensmaak verwckt: Pe suikerbehoort
diepe zucht. *-, yr. elke ziekte in het
ook tot de zouten. Engelsch zout. in eene
a lgemeen , waarvan nog onderscheidene
meet beperkte en wel de gewone beteekenis.
sarnenstellingen voorkomen , b. v. geelzucht.
verstaat men onderdit woord het keukenzout:
zekere gezwollenheid door kwade vochl en
Gewoon zout. Zout graven, koken. Met zout
veroorzaakt Zucht in de beenen hebben.
bereiden, bestrooijen, besprengen , inwrij*-, hevige neiging naar iets, aan houdende of
,,en. Lot zout lessen. Vleesch in 't zout
heerschende begeerte of trek : Zucht naar
kakken , d. hakken om ingezouten to
yeleerdheid , naar roem , naar het spel.
worden. Geest van zout; fig. het beste of
Hiervan heeft men eene menigte samenstelnoodigste : liet zout der aarde. *-, (-er, -st,)
linger) , b. v. baatzucht , eerzucht. --en,
by. zout of veel zoutdeelen bevattende : Zout
o. w. met H., den adem met een zeker toonsmaken. Zout vleesch , water. Zoute visch,
loos geluid diep en sterk inhalen en even zoo
visch die zout is ook aberdaan.
weder uitstooten , hetwelk eerie natuurlijke
(Ter, -st,) –achtigheld, vr.-ader,
uitdrukking van eene stile droefheid , een'
yr. –bak,m.–belasting,yr.-berg,
geheimen kommer en van een' boogen graad
m. —brood, o. zout in de gdaante van een
van verlangen is : Den ganschen dag weenen
suikerhrood. —dal, o. —drager, m.
en zuchten. Diepzuchtvn.Naar iets zuchten,
—eloos, (-!Dozer, -ste,) by. en bw. onge:
er zuchtend naar verlangen. Tot god zuchten,
zouten; meestal fig. la f, wa igelijk: Zoutelooze
God zachtend bidden. Om iets zuchten.
tad. —eloosheid , yr. —en, ongel.
Over iemand zuchten. , over het door hem
b. w. (ik zoutte , gezouten,) met zout toebeveroorzaakte lijden zuchten lozen. —er,
reiden : Men zout boter,, vleesch , visch ;
m. (des -s, mrv. -s.) —ig , (-er, -st,) by. met
lemand iets wel gezouten (tamelijk dour)
zucht (ziekelijkhcid) behebd : Wanneer men
verkoopen. —er, in. (des mrv. -s.)
ziek of zuchtig is. —ing , yr. —je, o.
—geest , m. geest van zout. —geld, o.
(des -s, mrv. -s,) verkleinw. van zucht,
zoutbelasting. —groef, Yr. —handel,
windje. —ster,, yr. (mrv. -s.)
van bier
m. —handelaar, m. —held, yr.
—huis , o. zoutmagazijn , zoutpakhuis. Zuid , by. ter aanduiding van die streak
welke tegenover het noorden ligt en waar zich
-Igheid , yr. zoutheid. -ling, yr. -keet.
de zon op den middag bevindt : De wind is
yr. keet of hut ter bereiding van keukenzout.
zuid, d. waait uit bet zuiden. Zuid ten
—ketel, m. —klomp , m. —koker,
oosten , het punt , dat zich 11 1 4 graad van
m. eigcnaar eerier zoutkeet. —kooper, m
het zuiden naar het oosten bevindt :
—kooperij, —koopmanschap ,
Zisid ten westen , dat punt hetwelk
yr. zoutbandel. —iiioopster, yr. —kor11 1 /4 graad van het zuiden naar het westen
rel, y r.—kramer. koopman in zout.
bw. naar het zuiden: Zuid aanleggen.
—kuil, rn. zoutgroef. —kuip, yr. kuip
Het ligtvlak zuid van ons. *-, o. (van het
ter inzoutingvan vleesch, enz. —maat , yr.
-,) zuidkant , zuidzijde zuidelijk gedeelte
— maker, m. —sneer, o. meir,uit welks
der wereld. *-, vr. zuidkant : Om de zuid
water men door uitdamping zout verkrijgt.
raren zuidwaarts varen. —elude , o.
—meir, o. zoutmeer. —meter , rn.
zilidhoek. —elijk , (-er, -st,) by. dat zich
–mijn, yr. --moor, yr. –moeras,
naar het zuiden bevind!: Eene zuidelijke
o. zoutmeer. –pacht, yr. –pachter,
streek ; fig. Dat is veel zuidelijker , aangeIn. –pakhuis, o. –pan, vr. pan ,
namer , verkicselijker. *-, bw. zuidwaarts.
waarin zich bet zout zet pan ter droging van
—en, o. (des -s,) hemelstreek tegenover bet
bet zout in de keet. —pilaar, m. in den
noorden : Naar het zuiden reizen. De wind
bijbel , eene hoop massa zout , waarin
is in of waait uit het zuiden, de wind is zuid.
LOTII ' S huisvrouw veranderde loch, volgens
—er, by. dat enkel in samenstglling wordt
IVIICHAeLls, werd tot een aandenken van het
gebruikt , in het zuiden gelegen of van daar
gebeurde een zoutpilaar opgerigt. —pot, in.
komende. –eras , y r. –eraspunt,
—raffinzilerifi, yr. -raffinadeur,
o. -erbreedte, yr. -erdeel o. -erm. a regter , . opziener over de zoutkant ,m.–erkruis, o. –erkwarmijnel:. –schip, o. –sluiker, m.
tier , o. –erpool, yr. –erzee, yr.
_guaokiteiaar, –steenr m.
–erzon, yr. –ewind , m. –hock ,
zoutkiomp in de gedaante van mu' steen.
_kant, m. –kust, y r. –oost , 0.
—steenschuim, 0.. —vaatje , o.
de hemelstreek tusschen bet zuiden en het
bakje , enz. waarin bet zout op tafel wordt
oosten, of dat punt van den gezigteinder,
genet. –vat o. –verkooper, 0.
hetwelk 45 grades van bet zuiden naar het
–vt,h rkoopster,, yr. –zak, m. grove
oosten ligt : Zuidoost ten oosten , punt van
zak, waarin bet zout wordt verzonden. -zee,
den gezigteinder, hetwelk 56 1 4 graad van
yr. doode zee in Palestina. :-..zolder, m.
het iinidpunt naar het oosten ligt. Zuidoost
—zuil; yr. zoutpilaar.

—
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ten zuiden , punt van den gezigteinder
hetwelk 33 1 /4 graad van het zuidpunt naar
het oosten ligt. *-, by. in het zuidoosten
gelegen of van daarkomende:De wind is zuidcost. -oostelijk (-er,-st,)b y.naar het zuidoosten
gelegen of van daar komende. —oosten,
o. zuidoost. —oostewind,m. —pool,
yr. —poolcirkel, m. —poolland,
o. —punt , 0. —waarts, bw. naar het
zuiden, —wad , —west, o. dat punt
van den gezigteinde , hetwelk zich 45 graad
van het zuidpunt naar bet westen bevindt.
-west , by. 45. graden van het zuiden naar
bet westen. ----vvestelijk , (-er, -st,) by.
naar bet zuidwesten gelegen of van daar
komende. —westen, o. zuidwest. -westewind, m. —zee , Yr. —zijde, yr.
--zuidoost, o.kompasstreek , die 221/2
graad van bet zuiden naar het oosten ligt.
--zuidoostelijk , (-er, -st,) by. en bw.
naar het zuid-zuidoosten gelegen of van daar
komende. --zuidwest, o. en by. kompasstreek , die 22 1 12 graad van het zuiden naar
het westen ligt. — zuidwestelijk
(-er,-st,) by. en bw. naar het zuid-zuidwesten
gelegen of van daar komende.
zuigeling, m. en 4r. (des -s, tner. ,en,)
zuigend kind; fig. Een zuigelin g in mrstand.
Zuigelingen van Arrow) , van de zanygodinnen , dichters, —en, b. w. (1k zoog ,
gezogen,) sapper' of vloeistoffen langzaam met
den mond in zich trekken : De bijen zuigen
honig uit de bloemen ; gemeenz. lets uit
de ringers zuigen, verzinnen , verdichten. -,
van jonge kinderen en dieren, van de
moedermelk ontledigen en in zich opnemen :
zoog toen nog de borsten zijner moeder.
van levenlooze dingen , vocht in zich
trekken : De sports zuigt het water in zit*
al zuigende in zekeren toestand Lrengen :
Bet kind heeft de voedster moede gezogen,
*-(zich), w. w. zich al zuigende in zekeren
toestand brengen Zich moede of in slaap
zuigen. *-, o. w. met H., met den mond
melk uit de borsten halen: Gij bat dal kind
te diAwijls zuigen. eene zuigende heweging met den mond maken : Op den dam
Aan het kussen zuigen. De stroom
zuigt (trekt) bier sterk. —era m. (des -s,
nosy. -s,) die zuigt; zekere zeevisch , die zich
aan houtwerk vastzuigt ; aan eene pomp dat
gedeelte, hetwelk het water ophaalt ; huid
van een Jong half; eene misdragt ; zekere
soort van inlandscben tabak. —glas o.
zeker glas , waarmee de borsten worden
uitgezogen. —ing, yr. (mrv. -en.) —kind,
o. zuigend kind. —knit, m. draaikolk.
—lam , co. —nainne, yr. zogende min.
—papier, o. vloeipapier. —pijp, yr.
pijp aan een zulglas ; pijp aan eene zuigpomp.
—pomp, yr. pomp, waarin het water door
middel van een' zuiger wordt opgetrokken ,
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tegenstell. van perspomp. —popje, o.
lapje met sinker, waaraan men een kind
laat zuigen. --stet, yr. (mrv. -s.) -vrouw,
yr. vrouw , welke de borsten van zogende
•yrouwen uitzuigt
Zuijen, b. w. door middel van zeker geluid,
dat men daarbij voortbrengt, en cene zachte
schommeling een kind in slaap trachten te
krijgen: Tracht het kind in slaap te zuijen ,
stil te zuijen.
Zuil,vr. (mrv. -en,) elk regtopslaand ligchaam
van aanmerkelijk grouter lengte dan breAte ,
b. v. beeldzuil , gedenkzuil ; in eene meet
beperkte beteek.in de bonm ktelk regtop. taand
bout dat jets draagt ; dock voornamelijk r,en
sierliike loodregt cn vrijstaande, meestal,
rcnde piper van bout of Steen, hhoetlanige
verscheidene te izamen bestemd zijn , om
iets te dragen ; ook een zoodanige alleen
staande pijler, welke tot een aandenken is
opgerigt, h. v. eerezuil, gedenkzuil ; sours
ook een klein rond bout , dat iets draagt ; fig.
bij dichters , persoon of zaak , welke ter
ondersteuning van jets dient: Willem de
Zwijger is de zuil ran den staat geweest.
—engang, m. gang tussehen twee
zuilenrijen. —enrij , yr. —oor, enz. , zic
Steiloor, enz. schaeht , vr. —tje,
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw. van zuil.
—werk, o. gebouw op znilen.
Zuim.achtig, (-er, -st,) be. en bw. langzaam ; nalatig, traag : Zij is altijd zuitnachtig in de betaling. —achtigheid,
yr.—en, o. w. met H., traag zijn; nalatig
zijn : Zuim er niet keen te gaatt.
Zuinig, (-er, -st,) bv. en bw. spaarzaam :
Eene zuiniye huismoeder. Zuiniy leren.
—heid, vr. — le, o. (des -s, nice. s.)
prolijtertje. —jes, bw. verkleinw. van
—lijk, bw.
Zuip, yr. gemeen , bet zuipen van sterken
drank, wijn : Aan de zuip zip. Van de
zuip holden. *-, irr sommige streken , water,
enz. dat inen bet vee te zuipen geeft.—ach.fig, (-er, -st.) b y. aan den drank verslaaid.
—bast, m. zuiper. —broeder,
drinkebroeder ; zuiplap. —e, rr. zuip.
—en, b.w. (ik zoog, gezopen.,) van dieren,
drinkers : De koe evil niet zuipen *-, van menschen , gemeenz.: Die vent zuipt den jenever
als water. *-, zuigend in zekeren toestand
brengen : lerasand van de bank zuipen. *(zich), w. w. als : Zich .zat zuipen. Diebent
heeft zich dood gezopen. *-, o. w. met H.,
aan de zuip zijn: Hij zuipt als een tempelier.
—er, m. (des -s, tars. -s.) —erig, (-er,
o. —lap,
-st,) by. zuipaehtig.
m.
o. —lust,m.-ster, yr.
Zuivel, o. melk, voor zoo ver er bo tor en kaas
van Nereid wordt: Die kaas is van goed
zuivel gemaakt. boter, kaas en eijeren :
Hij is zoo vol bedrog, als een ei vol zuipel.

—
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Zuiver, (-der, -st,) bv, en hw. helder.
saloon , rein : Een zuiver glas, Lets zuiver
en schoon houden ; fig. onvervalseht ,
onvermengd : Zuiver good. *-, in eon'
zedelijken zin , onbevlekt , rein: Eene zuivere
maagd. De zuivere leer. fijn , net en
zindelijk bewerkt: Een zuiver schrift. -.
vrij van gehreken
Een zuivere stijl.
Zuiver Engelsch spreken
opregt , zonder
achterbondendheid
Zuiver opbiechten.
—drank, purgatie. w.
zniver waken: Het ligchaant zuiveren ,
purgeren. De boomen zuiveren , d. is. van
rupsen, dor bout, enz. bevrijden. De tanden
en ooren zuiveren; fig. De zee ran rooters
zuiveren. Eene tail zuiveren. Zijn yemoed
zuiveren , reinigen. *-(zich) w. w. als:
Zich van eene misdaad zuiveren. —heid ,
y r. —ing, yr. (mrv. -en,) reiniging : De
maandelijksche zuivering , de maandstonden.*-, verantwoording, regtvaardiging.
—lijk , bw.
Zuizen, zie Suizen.
Zulk , b y . aanw. voornaamw. zoodanig
waarvan het ook de verbuiging heeft : Zulk
brood. Zulke soep. Zulke menschen. Zulk
een man , eene vrouw , een kind. De zulken.
Sprw. Zulke heeren, zulke knechts , zoo
beer, zoo knecht. In zulke wateren vangt
men zulke visschen dat zijn er de natuurNike gevolp;en van. *-, bs.v, zoodanig, zoo:
Zulk een (een zoo) opgeruimd man. —s ,
zelfst. aanw. voornaarnw., dot slechts in den
1. en 4. nv. enkelv. gebezigd wordt, zoo jets:
Zulks heb ik nooit van hens gehoord.
Zullen onreg. o. w. met H.. (ik zal , bij zal,
ik zonde, zon,) eigenlijk verpligt zijn, moeten,
van welke beteekenis men nog jets vindt in
uitdrukkingen , die met zekeren nadruk
warden gesproken: Jan zal het doen, ik wil,
dat Jan bet doe. *-, oneigenlijk bulnwerkw.,
dat met een' infinitief den' zoogenoeniden
toekomenden tijd vormt: Zult gij morg-en
komen? Het verleden deelw. is met in gebruik : Het heeft zoo niet zullen n'ezen.
Zult, y r. zekere deelen van varkens, runderen , enz. die, vooraf gekookt, in zout
zuur en kruiderijeti gelegd en veclal koud
gegeten worden. —boonen , yr. utry.
ingemaakte boonen. —en , b. w. in sout en
azijn , of in azijn alleen, met spccerijen
p,emengd, leggen, inieggen .Agurkfes zueten. —e ;Toot , m. ingelegde Foot van een
rund of varken. - ing, yr. --ie o. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van zn!t. —seek,
o. —vleescia o.
Zundvloed, m. zondvioed.
Zuren , b. w. zuur maken : Brood zuren.
Gzuurdbrood.*-, o. w. met El., zuur warden. Sprw. .Het is nog niet in het vaat je,
waarin het zuren zal, de zaak is nog met
afgedaan, —igheid; yr. zuurheid ; iets
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zuurs. —ing y r. het zuren ; zeker zuur
kruid, ook zurkel geheeten: Andivie of Spiisazie met zuring. —Ingbed o.—ingblad,o.—ingsaus y r.-ingzout, o.
Zurkel , y r. zuring.
Zus, bw. dus, zoo , op die of zulke wijze: lk
zou het zus gedaan hebben. Zus of zoo, zoo
of zoo. Dan zus, thin zoo , nu op deze, dan
op gene wijze; fig. gemeenz. Het was zus , of
zoo, bet scheelde weinig.
Zus, y r. (wry. -sen,) verkort van zuster.le,
o. (des -s, 9nr y . -s,) verkleinw. van zus; fig,.
Een fijn zusje, eene filmelaarster.
Zuster, y r. (mry -s,) vrouwelijke persoon in
betrekking tot andere personen, die van de
zelfde ouders of van een' limner afstammen,
bet tegengestelde van broeder: Eene halve
of eene voile zuster? ; fig. vrouwelijke persoon, die met eene andere van gelijken stand
en naauw met haar verhonden is: Geestelijke
zusters. Zusters van liefdadigheid. *-, bij
de Hernbuttersen Kwakers, een vrouwelijk
lid der gemeente ; iedere persoon van het
vrouwelijke geslacht , welke den zelfden rang
bekleedt: De negen zusters, de zanggodinnen. een ding. welksnaam van bet vrouw.
gesl. is en wel met opzigt tot dingen van den
zelfden aard : Gij stall, die boven al uwe
zusters uitblinkt.*-, zeker gebak.
(-er, -st,) bv. en bw als eene zuster ;
als van eene zuster. —lijk , '(-er, -st,) by.
en bw. zusterachtig. —ling, m. en yr. (des
zusters kind. —moord, m.
—moorder, m. —moordster, yr.
—satrap, o. —sdochter, vr. —sman , m. —szoon, m. - tje , 0. (des
-s, mrv. -s,) verkleinw. van zuster.
Zuur, (-der, -st,) bv. en bw. van een'
zekeren scherpen , min of weer sarnentrekkende') smaak tegenstell. van z o e t : Aziin
is zuur. Zure melk kersen. Zure saus. Een
zure appel; fig. In een' zuren appel bijten,
zich het onaangename laten welgevallen, om
bet aangename to verkrijgen. Dat za/
zuur opbreken , de gevolgen daarvan
onaangenaam Yoor u zijn. Sprw. DeAlruiven
zijn zuur, zegt (nen ten aanzien van iemand,welke van datgene met veraehting
spreckt , wat bij gaarne hehben zon dock
Met krijgen kan. *-, verschaald, bedorven :
De soep is zuur geworden. Zuur bier ; fig.
Een kelder-vol zuur bier, een aaniai ongebuwde doehters. *-, norsch , spijtig: Een
zuur gezigi. Zuur zien, Spew. IN ziet zoo
zuur, alsof bij den azijn gepacht heeft , d.
boogst bezwaarlijk : Een
zeer zuur.
zure arbeid. Bet milt hem zuur. Zuur verdiend brood. 0. (des -s, mrv. zuren, )
hetgene zuur is : Ik houd niet van zuur.
Zoet en zuur met elkander deekn.* azijn:
ingelegde
Een' Naas in 21 zuur leggen.
vruchten ; in de maag, zuur geworde n sap..
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spreken. Deze scicilder bee ft een zwaar
pen; zode; fig.Zoet en zuur,d.i.gelnk en onge..
pen-seel, brengt met moeite wat goeds tot
, by. —bron, yr. bran met
stand. Een zwaar (moeijelijk te verstaan)
zuurachtig water. —deeg, o.,-deesem,
bock. Dat vied hem zwaar, nioeijelijk.
zuur deeg , waarmede brood zuur wordt
Zwaar weir, dander en bliksem. Een- zware
gemaakt. —.held, —kool , yr. witte
(strenge) storm. groat, belangrijk : Zwara
kool, die in fijne lange repen gesneden en
kosten-. Eene zware misdaad , straf. lets op
met eenig tout wordt ingemaakt. —koolzware straf verbieden. Een zwaar verlies.
lucht, y r. —koolreitk , in. —hootEene zware belasting. Eene zware (erge)
schaaf,, yr. zeker werktnig om zuurkool
ziekte , koorts. Een zware Broom, slag.
ate snijden. —koolsmaak, m. —lkoolZwaar (veel) geld tij iets verliezen.
'ton , yr. —1koolv,at o. —mull,
krachtig : Zware wijnen , bieren. Zware
m. en yr. gemeenz. stuursch
(-rnoeijefijk te verteren) spijzen, 'ft-, in de
mensch. —stel o. stet, dat het zuur op
spraakk.: Het :mare toonteeken, bet
tale! bevat. —stof , yr. in de natnur- en
accent gra yzwanger : Mijne zuster
scheik. de eigenlijke grondstof der !evensis zwaar
bw. grootelijks:Zwaar zondigen,
lucht , die als de grondstof van alle zuren
Zwaar gewond zijn.
wordt aangetnerkt. —stollucht, yr.
levenslucht. — ties bw. verkleinw. van Zwaard, o. (des -s, mrr. -en,) een wapentuig, hetwelk dient om te houwen, te
zuur. — zoet , b y . zuur cn zoet te gelijk.
snijden en te steken , welks voornaamste deep
Zwaad, yr. (mrv. -aden.) zwad, zwade„
eene breede en regte kling is, die veall aan
tZwaai m. (des -s,mrtx. -jen,) zwaaijing ; fig.
beide zijden seherp is en zich daardoor van
Een',anderen zwaai (keer) nemen. —Jen ,
de (gebogene) sabel onderscheidt: Mtn het
w. met H., wanneer de voortdurinp;, en
zwaard gestraft worden , onthoofd worden.
met Z., wanneer de plaatsverandering bedoeld
remand ten zwaarde veroordeelen, d. i.
wordt, zich boogswijze bewegen , slingeren
iemand veroordeelen am onthoofd te warden.
niet regthoekig zijn : De tnuur zwaait een
Met vuur en zwaard of Te vuur en te zwaard
weinig ; fig. Er zal slaag zwaaijf-n. Er zal
verdelgen, d. verhranden en vermoorden ;
wat zwaaiien, er zullen slagen worden
fig. Het eene zwaard houdt het andere in de
uitgedeeld. Men zag hem Fangs de straat
scheede,gelijke sterkte komt vijandelijkheden
zwaaijen , dronken fangs-de straat loopen.*-,
voor. Bet zwaard in de scheede steken , den
b. w. met erne slingering bewegen: Men
oorlog staken. Meester van den scherpen
zwaait het vaandel , den hoed, ern' stok
zwaarde , beul.*-, aan schepen , breed bord,
eels, degen ; fig. Den schepter zwaatjen ,
dat aan de zijde van een zeilschip in bet
regeren , heersehen. —haak, m. zwei.
water hangt, en naar ornstandigheden op—jing (tnrv. -en,) slingering.
en neergehaald wordt. —bloem , yr.
Zwaan, yr. (wry. -anen,) een der grootste
zwaardkruid. —je o. (des -s, mrr. -s,)
watervap,els van acne fielder witte kleur;
verkleinw. van zwaard. —itrnid , 0.
dichter: De Mantuaansche zwaan, d. i.
, yr. lelie met zwaardvormige
Virgihus.
Mader); iris. —maag, m. en yr. weleer,
Zwaar , (-der, -st,) b y . en bw. dat eene
bloedverwant van de mannelijke zijde.
neiging heeft en toont, om zich loodregt
—maagschap , yr. blaedverwanten van
naar het middelpunt der aarde te bewegen:
de mannelijke zijde. —schermer,
Alle ligchamen zijn zwaar, d. hebben
—vechter , m. die met bet zwaard vecht,
zwaarte. *-, ter aanduiding van het gewigt :
bij do oude Rom. gladiator. —vegen
De os was elf honderd pond zwaar, woog
a. beroep van zwaardvepxr. —veger. tn.
zoo yea. IJzer is (soortelijk) zwaarder dan
workman , die Ale deelen van een zwaard en
hout.*-, inzoriderh. dat eene sterke neiging
andere wapenen samenstelt , sehoon maakt
beeft en toont, om zich loodregt naar bet
en in orde been ;t. —visch , m. zeesiseb,
middelpunt der aarde te bewegen, en alio°
die van 13 tot 20 voet fang wordt, zaagviseh.
van dengenen , die bet mil optillen , eene
--zij , —zijde , yr. zie Spilzijde.
groote inspanning van kracliten vordert : Een
zwaar pak. vooral met opzigt tot andere Zwaarheid, yr. bet zwaar zijn. •tiootrli,
dingen , welke minder zwaar en alzoa van
m. en y r. zwaarhoofdig of zwaarmaedig
mensch, die alles van te ergste zijde
geringer gewigt, werking, waarde, enz. zijn :
beschouw t. —hoofdig, (-er, -st,) b y. en
Zwaar geschut , b. v. kanonnen , mortieren.
bw. zwaarmoedig. —hoofdigheid yr.
De zware (zwaar gewapende) ruiterij.
(-er, -st,);by, zwaar van ligehaam.
Zwaar geld dat meer edel metaal heeft ,
—lijvigheid , yr. —moedig, (-er,
dan het ligte. Zware zijde, d. digt en
-st.) b y. en bw. zwaarhoofdig , droefgeestig ,
vast gewevene. Zwaar touwwerk , de dikste
peinzend , somber, steeds bet ergste voortouwen ; fig. dat veel mocite en inspanning
ziende. --moedigheid yr. —mimevordert : Eene zware taak, onderneming.
r.waar van tong of spraak zijn, rnoeijelijk
diglijk.
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Zwaarte, y r. (nary , -n,) bet zwaar zijn; fig.
moeijelijkheid. —kracht , y r. zwaarte als
eene kracht beschonwd , die een ligehaam ,
hetwelk door niets wordt opgehouden , naar
bet middelpunt der aarde voert. —meter.
m. werktuig orn de zwaarte van ligchamen
te meten , inzonderh. de zwaarte der Itreht.
tepunt, o. dat punt van een vast
ligchaam hetwelk ondersteund moet worden,
zooo het in rust zal blijven.
Zwaarwigtig (-er, -st,) b y. van veel
gewigt , in eene hooge mate gewigtig of
belangrijk. —held , y r. bet zwaarwigtig
zijn.
Zwabber, m. scheepsdweil d. ren
bundel lappen aan een' stok ; scheepsjongen.
—en, b. w. met den zwabber reinigen of
schoon maken. o. w. met 11., morsig werk
doer.
Zwaehtel, m. (des -s, mrv. -s,) lang smal
windsel , waarmede men jonge kinderen of
een ligchaamsdeel omwiudt. —en, b. w.
met een' zwachtel omwinden. —ing , yr.
—tie, o. (des -s, nary . -s,) verkleinw. van
zwachtel.
Zwad , yr. (mrv. -en,) het met de zeis afgemaaide gras, zoo als het aan de linkerzijde
van den maaijer komt te liggen ; de
streek van een grasveld , welke een maaijer
op deze wijze almaait , van eene zoodanige
breedte , als bij met de zeis bereiken kan.
Zwadder, m. slangespog ; fig. Zijn' zwadop iemands goeden naam uitspugen , hem
lasteren. *-. slijm van aal. —ig 9 (-er. -st,)
b y. kladderig , bemorst , troebel.
Zwade , yr. (mrr. -n.) zwad.
Zwager , m. (des -s, mrv. -s.) broeder van
man of vrouw , de man van eene zuster, man
van de zuster der vrouw. --in , y r. (mrv.
-nen.) de zuster van man of vrouw , de vrouw
van een' breeder, de vrouw van den breeder
des mans. —schap o. (des -5.) betrekking
tusseben personeti , die zwagers of zwagerinnen zijn. —tje e. (des -s, mrv. -s,)
verkleinw. van zwager.
Zwak, (-ker,, -st,) by. en bw. hetgene wegens
geringe sterkte gerinp,en weerstand biedt :
Een zwak riet. Bet ijs is nog te zwak.
Deze balk is te zwak , hij zal doorbuigen ;
van bier in sommige streken voor: huigzaam
van ledematen : Wet is die jongen zwak !
*-, een' geringen of niet den behoorlijken
graad van sterkte hebbende Een zwak
nonsch , kind , gezigt. Eene zwakke stem.
Eene zwakke long , maag , borst. .Eene
zwakke vesting. Een zwak Leger. Bij is
sterk in het Latijn, dock zwak (weinig
bedreven) in het Grieksch. Iemands zwakke
zijde , zijn zwak. De zieke wordt van uur
tot uur.
zwakker. *-, o. (des -s, mrv. -ken,)
lets dat zwak is , b. v. bet dunne buigzame
bovenstuk van bet roer eener zooge-

Zw- an
nocmde Duitsche pijp , het elastieke
pijpje, maarop de spits of bet mondstuk
bevestigd is: Xoop een nieuw zwak ; fig.
zwakke zijde , beerschende neiging Ik ken
vw zwak. Dat is mijn zwak niet , daar
bond ik niet van. Het drinken is zijn
zwak. —held, vr. (mrv. beden,)
bet zwak zijn : Bij zeeg ran zwakheid op
den grond. *-. zwakke hoedanigheid : De
zwakheden des ouderdoms. —Jen, bw.
verkleinw. van zwak. —kelijk , (-er, -st,)
by. en bw. eenigszins zwak ; inzonderh.
ziekelijk , sukkelend. —kelijkheid,
yr. —ken, b. en o. w. met Z., zwak maken
en worden, verzwakken. —te, vr. zwakheid.
Zwalken 0. w. met H., lanterfanten ,
ziehesdrentelend eoortbewegen Bij zwalkt op
m. (des
en neer. Op zee zwalken.
-s.)
, y r. —ster, vr:
(mrv. -s.)
*Zwalm m. (des -s,) walm. —en, o. w.
met H., walmen.
Zwalp , m. (des -s, met,. -en,) het zwalpen ;
gulp : We kregen een' zwalp water in de
boot. zekere 5cheepsplank. —en, o. w.
met H., Rolven , vlueijen : Bet zwalpend
prkelschuim. —ing vr.
Zwaluw yr. (mrv. -en,) een geslacht van
trek vogels , die zicb met insecten voeden en
origemeen snel vliegen : De zwaluwen komen
dit jaar laat. Sprw. Eerie zwaluw maakt
den zonner niet , uit eerie enkele ornstandigbeid kan men geen algemeen besluit opmaken ; fig. Eene naakte zwaluw , een arme
duivel , een behoeftig mensch. —ei, o.
-kop, m. -neb, yr. -nest, o. nest eener
zwaluw : Men heeft ook eetbare twalnwnesfen. —poot , m. —staart, m. staart van
eerie zwaluw bij timmerl. en sehrijnwerk.
eerie wijze van verbinding , waarbij het eene
einde van een bout als de staart eener zwaluw
is uitgesneden , en in het einde van een ander
gevoegd is. —veer, yr. —wortel , m.
naam van eenige planten.
Zwam , yr. (wr y . -men,) een plantengeslacht , dat tot de klasse der paddestoelen
behoort en zeer sponsachtig en ligt is : Van
ruurvattende swam bediende men zieh
vroeger meer clan Mans inplaats van fonder.
—achtig, bv.—metje , o. (des-s, wry.
-s,) verkleinw. van zwam stukje zwam.
Zwanebloem , yr. eene plant. —dons ,
o. —drek , m. —drift, y r. —halm ,
m. p als eener zwaan; fig. lange dunne hals.

—er,

–kop, m. –nei o. –nest, o.• pen,
–poot, m,–schacht, yr. –veer,

y r.

y r. –vel, o. –vlerk , y r. –viengel,
m. –wiek , y r. –zang, m. bet aan
de zwanen toegeschrevene gezang , hetwelk
zij volgens sommiger meening voor baar' dood
zingen; fig. laatste gezang of gedicht, hetwelk
iemand voor zijn sterven vervaardie.

-
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–seldoos yr. –selen b.; w. mdt
Zwang , m. (des -s,) fig. gebruik : In zwang
zwartsel bestrijken en zwart maken.
gaan , ko'snen , zijn. lets in zwang brengen.
kwast –selpot, m. –seltou
Zwanger, by . van een' man bevrucht :
yr, –verwen o,–verwer m.
Zwanger zijn, worden. Van een' zoon
Zwavel yr. (tare. -s,) eerie brandhare
zwanger gaan ; fig. Van of Met lets
stof,welke nit eene met vitrioolzuur verzadigde
zijn, gaan , d. iets voorhebben , lets
brandbare aarde bestaat , in het vuur vloeiin zijn hoofd hebben. —held, yr. staat
baar wordt , bij het branden eene blaauwe
eener zwangere vrouw.
vlam toont, en een' onaangenamen en schadeZwanken , o. w. met H,, zich op en neer
lijken damp verspreidt : Ztvavel vat spoedig
bewegen ; buigen. —roede , yr. eene wip,
vlam. Bloem van zwavel , gepoeijerde zwawaarmede men goederen op een' wagen , enz.
vel. zwavelstok ; inzonderh. als verkleinw.:
heft. —veder,, rn. slagveder.
De zwaveltjes zijn vochtig. —aarde, yr.
Zwans, yr. (mrv. -en,) staart. —je o.
met zwavel gemengde aarde. —achtig
(des -s, mrz. -s,) verkleinw. van zwans.
(-er, -st,) by. naar zwavel gelijkende ; met
Zwarigheid, yr. (mrv. -heden,) moeijelijkzwavel bezwangend, zwavelig. —ader, yr.
heid , hezwaar ; gevaar.
—bad o. bad van zwavelwater. --balk 9
Zwaran, enz. , zie Zweran, enz.
m. houten hakje voor zwavelstokken.
Zwart , (-er, -st,) by. de donkerste van alle
—bloein, yr. zwavel in poeijer. —brain,
klcuren , (schoon zwart en wit bij de natuuryr. bron van zwavelwater. —damp m.
kundigen voor Beene klcurcngelden.)welke de
—draad m. met zwavel doortrokken
meeste lichtstralen terug kaatst en tegen het
draad. —en, b. w. met zwavel bebandelen,
wit overstaat: Zwart krijt, laken haar.
inzonderh. met den damp van brandende
Zwart wild,,wilde varkens. Zwarte noten
zwavel: Een strooijen hoed ztvavelen , hem
muzieknoten met een' gevulden kop. Zwarte
boven zwaveldamp houden , om hem wit te
zondag , bij R.C. de zondag judica. De
krijgen. Den wijn zwavelen , smaile en
zwarte kunst, tooverij ; inzonderh. die,
in gesmolten zwavel gedoopte strooken linnen
waarbij booze geesten in het spel komen ;
of spanen aansteken en in bet ledige vat laten
zekere manier van ctsen. *-, van de zon ververbranden . opdat de wijn , dies men verbrand ; donker : Rene zwarte wolk ; fig. Wat
volgens in het vat doet , nieuwe kracht en
ziet Piet zwart , d. donker,, norsch.
beteren smaak krijge. -erts , m. -geest,
lemand zwart aanzien ; fig. lemand bij een'
m. —groef, yr. —lever , yr. eeno
ander' zwart maken , hem lasteren of
oplossing en verbinding van zwavel in en met
in een slecht daglicht stellen. B ij iemand
loogzout, die eene leverkleur heeft. -lucht,
met eene zwarte kool geteekend zijn
y r. —inelk vr. een wit poeijer 4 betwelk
d. bij hem als cen schadelijk lid der maatontstaat , wanneer men in water opgeloste
schappij te boek staan. Zwart op wit hebben,
zwavellever in een weinig verdund vitrioolzie Wit. Bet zwarte boek, waarin diegenen
zuur droppelt. —olie, yr. vitrioolzuur.
worden opgeteekend , welke zich den haat
m. —reuk 9
–oven, m.
van ...? op den hats gehaald hebben. Sprw.
m. –stank , m. –stolk m. boutje met
In den nacht zijn alle katten zwart,(graauw,)
zwavel aan het einde. —tje o. (des -s, mrv,
zie G-raauw; fig. in den boogeren schrijf-s,) verkleinw. van zwavel ; zwavelstokje.
trant , zeer afschuwelijk : Eene zwarte daad.
—water, o. water met opgeloste zwavel.
Eene zwarte vuil morsig , bemorst :
—wortel m. eene plant. —zalft yr.
Zwarte handen. De muur is zwart geworden
—zuur,9 b y. en o.
van den rook. *-, o. (des -s,) zwarte kleur:
Ik verkies het zwart boven het bruin.*-, stof, Zweefstar —ster , yr. dwaalstm
die zwart is of maakt , b. v. beenzwart. Zweeg, verl. tijd van zwijgen.
—achtig by. —e, m. en yr. (des -n, mrv. Zweek , verl. tijd van zwijken.
-n,) neger en negerin in Afrika. -ekunst, Zweem , m. (des -s,) eenegeringe gelijkheid ,
schijn: Een' zweem van jets hebben naar
zwarte kunst , tooverij. _—ekunsteiets gelijken. —en , o. w. met H., eenige
naar,9 m. toovenaar,, zie Zwart.
gelijkheid hebben : Naar iemand of jets
b. w. zwart maken of verwen ; vuil waken,
zweemen. —sel , o. (des-s,) zweem.
bemorsen. —gallig (-er, -st,) by. zwaarmoedig, somber, gemelijk. —galligheld, Zweep , vr. (mrv. -eti,) een gedraaid of
gevlochten snoer,, dat van onderen spits
yr. —harig , (-er, -st,) by . --Reid yr.
toeloopt en van boven aan een' stok of steel
bet zwart zijn. —igheid y r. zwartheid
bevestigd is : Net de zweep klappen. Een
vuiligheid, —in , yr. (mrv. -nen,) negerin.
paard de zweep geven. Sprw. Een oud voer—kop m. en yr. die zwart haar heeft.
man hoort nog gaarne het klappen van de
—oog m. en yr. iemand met zwarte
oogen. —;oogig (-er, -st,) bv. —sel o.
zweep , een oude liefhebber van het andere
geslacht hoort nog gaarne van het minRenot
(des -s, mrv. -s,) zekere zwarte stof , die uit
spreken. —brok rn. en yr. remand, die
verbrand dennen bout wordt verkregen.

—

1208 —

Zwee
gedurig zweepslagn krijgt. --en, b. w. met
de zweep slaan. —lug, yr. —je, o. (des -s,
mrv. -s,) verkleinw. van zweep. —riet, o.
riet om te zweepen. — slag , m. —slang,
vr...soort van slang. —snoer, o. —steel,
—stok m. —tol, m. drij Itol -touw, o.
Zweer , vr. (mrv. -eren,) eerie verhevenheid
der hui „waarin zich.etter verzamelt : Eene
zweer doorsteken. De zweer is rijp.
Zweerder, m. (des - s, mrv: -s.) —ster,
yr. (mrv. -s,) die (eeeeed) zweert.
-s,) verkleinw.
Zweertje , o. (des -s,
van zweer.
Zweesrik, yr.. (mrv.-en,) een klierachtig
deel van de Borst eens kalfs. —je, o. (des
-s, mrv.
verkleinw. van zweesrik.
Zweet, o. (des -s,). elke vochtigheid ,
die zich droppelswijze vertoont : Het zweet
op de muren. 5 -,.inzonderh. de uitwaseming
-van een -dierlijk ligchaam , welke zich als
water op de huid vertoont : Het zweet afdroyen. Nat van zweet zijn. Zich in 't zweet
, werken. Het zweet laten opdrogen. Het
koude zweet brak mij uit; fig. Zen eigen
zweet , niet ,Lumen ruiken , niet gaarne werken. *-, bij japers, hloed (van dieren).
—bad, o. ecn bad of eene kamer , enz.,
waarin men door uitwendige warmte tot sterk
zweeten gebracht wordt. —bank,vr. bank,
waarop de soldaten in de wacht slapen ; fig..
plaats ,. waar men grooten angst gewaar
worth. —bed, o. —doek dock tot
bet afdrogen van het weet. —drank , m.
—41rilvend, b y . —droppel., m.
o. w. met H., zweet van zich geven:
Hij zweet van angst. De muren zweeten ;
fig. zwaren arbeid verrigten, veel moeite aanwenden : zit den ganschen day bij zijne
boeken -te zweeten -, in de ijzergieterijen ,
`beginnen te smelten ; bij jagers , bloeden ;
bij looijers Bidden laten zweeten. Bet
leer zweet , wordt voebtig. *-, b. w. in
de gedaante van zweet van zich . geven :
Bloed zweeten ; fig. Etter en bloed
zweeten , geweldig zweeten en beangst zijn ;
gemeenz. : Hij kan dien sehilder -wel
zweeten , overtreft hem verre. *-(zich) ,
w. w. zich door zweeten
zekeren toestand
brengen Zich dood zweeten. —er m. (des
mrv. -s,) —erig, (-er, -st,) ligt zweetend,
(gedurig) nat van zweet : Zweeteriye handen
en voeten hebben. - erigheid, yr. - gat,
o. opening in de huid , waardoor bet zweet
en de andere uitwasemingen dringen , porie.
—ig 9 b y . (-er, -st,) zweeterig. —ing, yr.
—je o. (des -s,) verkleinw. van zweet ; gemeenz.: Daar heb ik een zweetjen afgehaald,
d. ik heb mij in het zweet gewerkt,
geloopen. —Lamer, yr. zweetbad.
—koorts, y r. zweetziekte. —kunr,
yr. -middel, o. -plants, y r. —poe-
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—stoof, y r. zweetkamer, warm bad:,
—vos roodachtig paard , welks donker

haar zoodanig gesehakeerd is, dat het met
zweet bedekt schijnt. —ziekte, y r. in de
1,6,eeuw eene aanstekende ziekte, waarin de
lijder gestadig zweette.
Zwei, vr, (mrv. -jen4 een bewegelijke winkelhaak , orn hoeken te meter.
Zwelen, b. w. in den landb. omkeeren ,
wenden: Bet hooi zwelen. —er, m. (des
-s, mrv. -s.),
Zweig, ma (des -s, mrv. -en,yhet zwelgen ;
teug , slok. —en, ortgel. b. w. (ik zwolg ,
gezwolgen,) slokken , doch enkel nog in
samenstelling. *-, gel. o. w. met H., fig. zich
in eteu en drinken aan onmatigheid overgeven Ztj brassen en zwelgen alle dagen.
rn. (des -s, mrv: -s.) —erij
( mrv. en,) onmatig gebruik. van spijs en,
m. draaikolk.
drank. --tug, yr.
ster yr. (mrv. -s.).
Zwelkenboom.,, m. watervlierboorn.
oriverb. b y . van den zwelkenboom :
Zwelkenbootnen hoot waarvoor zwelkenhout ook in gebruik is.
Zwellen, ongel. o. w. met Z., zich naar
alle zijden , doch inzonderh. in de hoogte
uitzetten: Dat spek zwelt in den. ketel ; fig.
De zeilen zwellen, zetten zich uit. *-, van
menschelijke en dierlijke ligeharnen , zich,
door inwendige oorzaken uitzetten Nijne
roeten zwellen ; fig. ilijn hart zwelt van
vreugde. Hij zwol' van gramschap , van
boosheid. —ling, yr. (awe. -en,) het
zwellen ; zwellende of gezwollene plaats.
Zsveinblaas, y r. eene met lucht gevulde
blaas in den buik der visschen , door welkcr
middel zij zich in, bet water op, en near
bewegen ; gedroogde runderblaas, die men
order de armen bevestigt , om met hulp
daarvan te zwemmen. —men, onyeko. w.
met H., wanneer de voortdnring , en met
Z., wanneer de plaatsverandering badoeld
wordt, (ik zwom, gezwornmen ,) van vloeistoffen, zich op eene vlakte bewegen , vloeijen :
De wijn zwe,nt langs den vloer , of: De
vloer zwemt van wijn; fig. in den verb. stijl:
De traan, die in haar oog zwemt. Hare
oogen zwommen in tranen. zich in of
op eene vloeistof, behalve de lucht , bewegen:
Hij zwemt als een visch. Over eene rivier
zwemmen. Sprw. De visch wil driemaal
zwemmen, bij visch met men drinken. *-,
drijven : Het bout zwernt op het water ;
fig. In zijn bloed zwemmen. De groente
zwemt in de boter. Ztj zwommen in den
wijn. In vreugde of draelheid zwernmen.
--mer, m. (des -s, mrv. -s.) -mergans,
y r. een watervogel. —ming, y r. - plaats,
y r. —poot, m. poot met zwtmvliezen.
—school, y r. —vlies, o. huid tusschen
de teenen van waterdicren. —voet, m.
der, —poeijer, o. —reulk, m.
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zwempoot ; Bier met zwemvoeten.
m. vogel met zwempooten.
Zwendelaar, nl. (des ,-s. mrv. -s, -aren,)
-aarster, yr. (mry -s,) die zwendelhandel
drijft. -arij , y r. (mrv. -en,) zwendelhandel.
---en, 0. w. met H., een' ongeoorloofden
of onbezonnen' bandel drijven ; gewaagde
ontwerpen 1.-neden. Zie ook Zwindelen.
Zwengel , En. (des -s, mrv.-s,) bet zed van
een witithnolen;wip,waarmede goederen in en
uit een schip worden gewerkt ; het Lange bout,
waarmee de putemmer neergelaten en opge
haald wordt ; aan Gene klok dwarshout , aan
welks einde het klokketouw bevestigd is.
—hout, o, aan een' wagen hout , waaraan de repen worden bevestigd.
Zwenk m. (des -s, mrv. -en,) draai ,
zwaai ; fig. In een' zwenk , in een' oogenblik.
—en, b. w. draaijen, zwaaijen , omwenden:
Bet vaanael zwenken. Hij zwenkte het
paard. *-(zich) , w. w. en : o. w. met Z.,
omwenden : Zij zwenkcn ; fig. van gedrag ,
partij , handelwijze, enz. veranderen. —er ,
m. (des -s, mrv. -s.) —ing , yr. (mrv. -en.)
Zweren, ongel. b. en o. w. met H., (ik
zwoer , en soms ook zwoor , gezworen
verzekeren onder bet aanroepen van een'
persoon of zaak tot getuige tier waarheid
en straffer der onwaarheid Bij de minste
kleinigheid zweren.Gehoorzaamheidzweren.
Op het evangelic zweren, terwiji men bij bet
zweren de vingers op bet evangelie legt. Hij
zwoer, dot bij het geven zou. Elkander
eene eeuwige vriendschap zweren. remand
den dood zweren. Bij hoog en tang , Bij
steen en been , Steen en been of Bij kris en
kras zweren , gemeenz. geweldig zweren.
Bij alles zweren, wet heilig is. Ik zou er
op zweren , d. zweren dat het zoo is, -,
vloeken. Zie ook Gezworen.
Zweren, ongel o. w. met H., (het zwoor,en
zwoer, gen% oren.) tot ettering overgaan : Een'
stverenden vinger hebben.
Zwerfster,, yr. (mrv. -s,) landloopster.
Zwering, yr. bet zweren , bezweren.
Zwering, vr. bet zweren or etteren.
Zwerk , 0. (des -s,) drijvende wolken; wolken.
Zwerm, tn. (des -s, mrv. en,) eene ongeregelde menigte van een verward gedruisch
makende dingo), drum: Een zweren van
menschen , van ganzen, vliegen. *-,
inzonderh. eerie menigte samen vliegende
en samen levende bijen , en meer bepaaldelijk
zuik eerie menigte jonge bijen weike den
ouden korf heels rerlaten Ben' zwerni
scheppen. —en , o . w. met H , in menigte
been en weer viiegen; inzonderh. van bijen,
vele zwermen nitzenden : Die korf beefs
nog niet gezwermd. *-, van menschen, in
ongeregelde hoopen rondzwerven. —er,
m. (des -s, yam es,) landlooper; dweeper ;
Toetzoeker. —geest, m. vrijgeest. —pje,

Zwijg
o. (des -s, mrv. -s,) verkleinw, van zwerm.
Zwerven, ongel. o. w. met H., (ik zwierf,
gezworren.) gcene vaste woning hebben
omdolen : Hij bee ft lien jaar op zeegezworin luidruchtige vrobiltheid lams
ven ;
de straat loopen. met Z., zich nu hierdan daar heen begeven: Hij is door menig
land, door menige stall gezworven. -end,
—er,
bv.in: Een zwervend leven
m. (des -s, mrv. -s,) landlooper. ing , vr.
Zwetsen, o. w met H., veel en onbedacht
spreken ; inzonderh. groot spreken swoeven ,
pophen: Hij zwetst op zijn' rijkdom , van
groote dingen. —er m. (des -s, mrv. -s.)
in
v g- , )vr. (mrv.-en,) gezwets. —ster.
,vr.
rmr. s
Zweven, o, w. met H., eene zachte en
schier onmerkhare beweging in eene vloeistof.
inzonderh. de lucht, makers De vogels
zweven in de lucht. De wolken zweven
boven ooze hoofden ; fig. Dat zweeft mij
op de tong , d. sat mij aanstonds wet te
binnen schieten. Dat zweeft mij gestadig
voor den geest , voor oogen, ik denk er
gedurig aan. hem zweeft (hangt) een ongeluk
boven het hoofd. Tusschen vrees en hoop
zweven (dobberen). Hoog zwevende (vliegene) gedachten. Zwevende( hangende) geschild en. —ing , yr.
Zwezerik , yr. (mrv. -ken,) zweesrik.
Zwiehten , b. w. (zeiien) oproilen : Varen
en malen met gezwichte zeilen ; fig. intoomen , bedwingen. *-, o. w. met H., wijken ,
onderdoen: Voor niemand zwiehten.
Zwiep , enz,, zie Zweep , enz., —ing ,
y r. overhelling.
Zwier, m. (des -s, mrv. -en,) draai, omdraaijing; fig. losbandig leven: Aan den zwier
zip , gaan , geraken. *-, opschik ; pronk ,
Zij houdt wat al te zeer van den zwier.
Den zwier (de mode in zich prachtig te
kleeden) volgen.*-, bevailigheid, sierlijkheid:
Net een' edelen zwier. —hot , m. ietnand
die aan den zwier is of geweest is. —en ,
o.w. met H., draaijen, zich wenden, zwaaijen :
De vogels zwieren door de lucht. Lang: de
straat zwieren fig. een vrolijk en eenigszins
losbandig !even Leiden. —ig , (-er, -st.)
by. naar den zwier en alzoo wijdsch opgeschikt : Een zwierig Heed. Zij is altijd
even zwierig. "-, van den stijl , bloemrijk,
opgesmukt : Een zwierige -igheid ,
vr. —iglijk, by. —ing, vr.
Zwijgaehtig, (-er, -st,) bv. weinig spraakzaam , stil. —en , ongel. b. w. (ik zweeg ,
gezu egen,) verzwiigen , verhelen : Len
seheim zwijgen. Ik kan het niet zwijgen.
b. en o. w. met H., zich van spreken onthouden , stil zijn : Van lets zwijgen. remand
doen zwijgen of tot zwijgen brengen. Ik
zwijg niet voor hem. Sprw. Die zwilgt, conneewt er genoegen in ; fig.
senteert , d
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ophouden werkzaam te zijn : De wetlen
zwijgen. De wind zweeg. ---er, rn. (des
-s, mrv. -s,) die zwijgt of weinig spreekt:
Willem de zwijger. d. WILLEM I. Prins
van Oranje. Sprw. Er is geen spreker,, die
een' zwijger kan verbeteren, het is vaak
beter te zwijgen dan te spreken. —ing,
yr. —ster, y r. (mrv. -s,)
Zwijken, ongel. o. w. met Z., (ik zweek ,
geweken ,) enkel in bezwijken.
Zwijm, yr. bezwijrning : In zwijm liggen,
vailen. —eldrank, m. bedwelmende
drank. —elen, o. w. met H., duizelig
worden ; in zwijm vallen. —elgeest, ITI
tuirnelgeest. —eling, y r. zwijui. --ing,
yr. bezwijming.
Wwijn. o. (des -s, fire, -en,) een viervoetig
dier met gespleten kiaauwen, borstels op den
rug en een' harigen gekronkelden staart ,
dat uit Indie tot ons gekomen is , varken :
Een wild zwijn. Eene kudde zwijnen ; fig.
een vuil mensch , een vraat, een zuiplap:
.Hij is een regt zwijn. —aehtig, (-er, -st,)
b y . en bw. als een zwijn. —egel, m. egelvarken; fig. een hoogst onzindelijk en hoogst
zedcloos rnensch.—edistel, yr. varkens.
distel. —edrek, m. —ejagt, yr.
—ejongen, m, --ekost, m. --ekot,
o. -enhoeder, m. -esla,yr.-espijs,
yr. —estal, —etijd, m. —etrog,
m. —evleesch, o. —sborstel, m.
—shoofd, o. -skop, -spriet, m.
Zwik, m. (des -s, mrv. -ken,) knak, yerdraaijing , verstuiking: Hij heeft een gebrek
in zijne lendenen, hetwelk hij door een' zwik
heef gekregen. —boor, y r. zekere boor.
-je,o. (des -s, wry. -s,) verkleinw. van zwik;
pinnetje boven in een vat , om er lucht in te
laten. —ken, b. w.Lknakken, de lendenen
breken Zij zzvikte het kind; fig. knakken ,
verzwakken, doch zal als b. w. niet ligt meer
voorkomen, daar men vrij algemeen zegt en
sehrijft: Een kind laten zwik ken. o. w.
met Z., door eene plotselinge overhelling de

lendenen breken of zich verstuiken: Ikzwikte
en brak het been. Laat het kind niet zwikken niet vast p;aan , waggelen , wankelen.
—king, yr. (mrv. -en.)
Zwilg, Zwilk, o. (des -s,) weleer eon
weelfsel uit dubbele draden.
Zwin, o. (des -s, mrv. -nen,) kreek , kil ,
geul.
Zwindel, m. (des -s,) weinig of niet meer
in gebruik , duizeling ; fig. zwendelarij.
—aar, enz., zie bet meer gebruikclijke
Zwendelaar, enz. —en, o. w. met
H., duizelen ; fig. zie Zwen.delen.
—geest, m. tuimelgeest. —handel,
m. zwendelhandel. —ig, (-er, -st,) bv.aan
duizelingen onderhevig. —igheid ye.
—ing, yr. duizeling.
Zwinden,onyd. o. w. met Z., (ik zwond ,
gezwonden ,) verouderd , behalve iii verminden .
Zwingei , m. (des -s, mrv. -s,) zwengel ;
bennepblonwel. —en , b. w. (hennep , enz.)
slaan of kioppen (met een plankje), om de in
de vezelen overgeblevene schillen er uit te
krijgen.
Zwinksel, o. (des -s, mrv. -s,) zweemse .
Zwoegen, o. w. met II., sterk adem halenl,
hijgen fig. zwaar werken : Under den last
der regering zwoegen. —er, m. (des -s,
mrv. -s,) die zwoegt ; fig. slaaf. —ing, yr.
sToos fter , yr. (mrv. ..s,) die zwoegt ; fig.

Zwoel, enz. zie Zoel enz.
Zwoer, veri. tijd van zweren.
Zwol, verl. tijd van zwellen.
tijd van zwelgen.
Zwolg,
Zwom verl. tijd van zwemmen.
Zwond, verl. tijd van zwinden.
Zwoor , zie Zwoer.
Zwoord, o. (des -s, mrv. -en,) de dikke
huid van het spek of de ham: Snijd het
zwoord van de ham ; fig. Hebt gij zwoord
(spekzwoord) achter uwe ooren ? voegt mei
iemand toe , welke hardhoorig is.

EINDE.

